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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MOTIVACIONAL DE ALUNOS DO 

ENSINO MÉDIO QUANDO SUBMETIDOS A UMA METODOLOGIA 

ATIVA 

COELHO, M. N.1; SILVA, J. M. A.2 e LIMA, C. R. O3 

1,2,3 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Neste trabalho relatamos uma prática 

desenvolvida a partir da perspectiva de 

metodologias ativas para o ensino-

aprendizagem de Física. Apresentamos os 

resultados da avaliação da qualidade 

motivacional dos discentes submetidos à 

uma prática com uma metodologia ativa 

desenvolvida pelo professor, baseada em 

metodologias como Team-Based Learning, 

Peer-Instruction e Flipped Classroom. O 

referencial teórico utilizado para a 

avaliação da motivação foi a Teoria da 

Autodeterminação. O instrumento utilizado 

para a coleta de dados sobre motivação foi 

a EMADF. Os resultados mostram que uma 

prática baseada em metodologias ativas é 

bastante eficaz na promoção da motivação 

dos discentes.

ABSTRACT 

In this work we report a practice developed 

from the perspective of active 

methodologies for teaching-learning 

Physics. We present the results of the 

evaluation of motivational quality of the 

students submitted to a practice with an 

active methodology developed by the 

teacher, based on methodologies such as 

Team-Based Learning, Peer-Instruction and 

Flipped Classroom. The theoretical 

reference used for the evaluation of 

motivation was the Self-Determination 

Theory. The instrument used to collect data 

on motivation was EMADF. The results 

show that a practice based on active 

methodologies is quite effective in 

promoting student motivation 

PALAVRAS-CHAVE: Metodologias Ativas. Motivação Acadêmica. Aprendizagem Ativa 

KEYWORDS:   Active Methods. Academic Motivation. Active Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

A realidade cotidiana vivenciada por nossos alunos em sala de aula é significativamente 

diferente daquela que ele encontra em seu meio social. Em geral, o que observamos são 

situações em que 

[...] o aprendiz funciona muito mais como paciente da transferência do 

objeto ou do conteúdo do que como sujeito crítico, epistemologicamente 

curioso, que constrói o conhecimento do objeto ou participa de sua construção. 

É precisamente por causa desta habilidade de apreender a substantividade do 

objeto que nos é possível reconstruir um mal aprendizado, o em que o aprendiz 

foi puro paciente da transferência do conhecimento feita pelo educador. 

(FREIRE, 2016, p. 67) 

Contudo, as informações estão em toda parte e a facilidade de acesso atinge proporções 

nunca antes consideradas. Apesar destas percepções, é evidente na prática cotidiana de muitos 

professores, a ideia ilusória de que é possível transmitir conhecimentos (transmitir no sentido 

mesmo de dar, de passar o que se sabe a alguém através de meras exposições).  

Mesmo em situações onde consideramos que o método tradicional de 

ensino foi exitoso – aquelas nas quais o aluno conseguiu absorver o que o 

professor lecionou –, o processo de aprendizagem foi mecânico. Não houve 

construção autônoma, crítica e reflexiva dos conhecimentos. O aluno não teve 

a oportunidade de ponderar sobre seus desdobramentos, vínculos e 

consequências. Por conseguinte, suas percepções e resultantes racionalizações 

acerca dos fenômenos sociais, naturais, artísticos, históricos, linguísticos, etc. 

são seriamente comprometidas e passíveis de serem facilmente distorcidas, 

levando-o a enxergar a realidade de uma forma totalmente diversa daquilo que 

ela realmente é. (COELHO, 2018a, p. 176.). 

Dessa forma, 

[...]o discente, quando não infere ou deduz de forma equivocada sobre 

os fenômenos do mundo ao seu redor e interfere gerando mais dano que 

benefício à sociedade, não se sentirá apto a opinar, optando por eximir-se do 

processo de construção de uma sociedade mais justa, tornando-se um marginal 

dessa mesma sociedade. (COELHO, 2018a, p. 177) 

É importante observar que essa crítica nos guia no sentido de que devemos, nós 

professores, extinguir nosso papel de meros transmissores de informações em detrimento de 

outro mais sintonizado com a realidade atual: o de orientador da aprendizagem. A sala de aula 

deve ser ambiente para promover cidadania. Sabemos que é inconcebível a ideia de cidadão 

sem que por ela perpasse a de sujeito autônomo. Dessa forma, autonomia é uma palavra chave 

no desenvolvimento de uma metodologia de ensino que objetive um sujeito participativo e 

crítico da sociedade em que vive. É justamente no sentido de estimular maior autonomia e, 
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consequentemente, cidadania, que se desenvolvem as Metodologias Ativas (MA’s) de Ensino 

Aprendizagem. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Metodologias ativas e aprendizagem ativa 

Um episódio de ensino aprendizagem é um processo de compartilhamento de 

significados. 

O professor apresenta ao aluno os significados já compartilhados pela 

comunidade a respeito dos materiais educativos do currículo. O aluno, por sua 

vez, deve devolver ao professor os significados que captou. Se o compartilhar 

significados não é alcançado, o professor deve, outra vez, apresentar, de outro 

modo, os significados aceitos no contexto da matéria em ensino. O aluno, de 

alguma maneira, deve externalizar novamente os significados que captou. O 

processo continua até que os significados dos materiais educativos do currículo 

que o aluno capta são aqueles que o professor pretende que eles tenham para o 

aluno. Aí, segundo Gowin, se consuma um episódio de ensino. (MOREIRA, 

2011, p. 71) 

Os métodos ativos (MA’s) surgem como uma proposta de atitudes e procedimentos que 

devem ser levados à cabo com o intuito de que alunos e professores possam ter o máximo 

controle sobre seus processos de ensino-aprendizagem e um melhor aproveitamento dos 

mesmos. A prática baseada em MA’s tem em seus objetivos conduzir o aluno no caminho de 

construção do seu próprio conhecimento, tornando-o, por consequência, sujeito autônomo, 

crítico e reflexivo. Consequentemente, podem atuar como catalizador do processo motivacional 

(GUEDES-GRANZOTTI et al., 2015). 

Assim, os métodos ativos são formulados a partir da incontestável necessidade da 

atuação do discente na construção do seu conhecimento. Nessa perspectiva, as metodologias 

ativas de ensino apresentam-se como um conjunto de métodos que visam transformar o 

processo de ensino-aprendizagem em um ato dinâmico, onde o principal ator deixa de ser o 

professor. Nesse cenário, o aluno assume um papel de construtor do próprio conhecimento e o 

professor, o provedor dos meios e procedimentos adequados para que o aluno atinja seus 

objetivos.  

Assim, dentro do quadro teórico das MA’s, “o ensino e a aprendizagem ganham caráter 

dialético, isto é, de constante movimento e construção por aqueles que o fazem, onde ensinar 

está diretamente relacionado com o aprender” (PAIVA et al., 2016, p. 147).  
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Dessa forma “as metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos 

mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de 

novas práticas” (MORAN, 2015, p. 18) 

2.2 Teoria da Autodeterminação e Escala de Motivação: Atividades Didáticas de 

Física 

Algumas teorias sobre motivação foram desenvolvidas. Duas delas, porém têm ganhado 

destaque quando se trata de estudos sobre motivação acadêmica: i) Teoria das Metas de 

Realização; e ii) Teoria da Autodeterminação. O referencial teórico que nos guiará nesse 

trabalho será a Teoria da Autodeterminação. Nesta perspectiva, parte-se de dois pressupostos 

básicos: i) os seres humanos possuem uma tendência geral para o crescimento, e ii) os seres 

humanos possuem necessidades psicológicas inatas (autonomia, competência e pertencimento) 

para a motivação autônoma (BORUCHOVITCH, 2008, p. 128).  

Dentro deste contexto, a teoria propõe a existência de um continuum para a variável 

motivação, cujos tipos vão da desmotivação (ausência de intenção, desvalorização, falta de 

controle) à motivação intrínseca (interesse, alegria, satisfação inerente). Entre os extremos, é 

possível verificar a existência de formas autorreguladas de motivação extrínseca, a saber: 

regulação externa (obediência, recompensas e punições externas), regulação introjetada 

(autocontrole, ego, recompensas e punições internas), regulação identificada (importância 

pessoal e valorização consciente) e regulação integrada (consciência, congruência e hierarquia 

de metas).  

Nesta perspectiva, o lócus da motivação vai desde impessoal (desmotivação), passando 

por externo (primeira forma extrínseca), até interno (extrínseca de regulação integrada e 

intrínseca) (CLEMENT; CUSTÓDIO; FILHO, 2015, p. 108). Martinelli e Bartholomeu (2007) 

aduzem que a motivação intrínseca pode ser relacionada à curiosidade para aprender, a 

persistência, o tempo dedicado no aprendizado da tarefa, mesmo na ausência de qualquer 

recompensa ou punição, ao passo que a extrínseca está relacionada com a motivação para 

trabalhar na persecução não da aprendizagem em si, mas visando recompensas (nota, dinheiro, 

etc.) ou por temer alguma punição (nota, pais, sociedade, etc.).  

Segundo Leal, Miranda e Carmo (2013), "[...] a motivação dos alunos pode ser 

modificada por meio de mudanças neles próprios, no seu ambiente de aprendizagem ou na sua 
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cultura escolar" (p. 163). Assim sendo, de acordo com essa abordagem, graus mais autônomos 

de motivação surgem a partir da satisfação às necessidades psicológicas inatas: autonomia, 

pertencimento e competência. "para que as pessoas alcancem o bem-estar psicológico e sintam-

se naturalmente motivadas para suas atividades é importante que suas necessidades psicológicas 

organísmicas (autonomia, pertencimento e competência) sejam satisfeitas" (CLEMENT; 

CUSTÓDIO; FILHO, 2015, p. 104). 

A Teoria da Autodeterminação afirma que, embora o processo de internalização e 

integração das regulações do comportamento sejam fortemente intra-individual e espontâneo, 

com tendência natural de realização pelas pessoas, "[...] o contexto social em que as atividades 

são desenvolvidas pelas pessoas poderá favorecer ou dificultar esse processo" (CLEMENT; 

CUSTÓDIO; FILHO, 2015, p. 110). Assim sendo, é possível que um comportamento iniciado 

com lócus externo (cuja motivação seja absolutamente extrínseca) ou mesmo indeterminado, 

possa ser internalizado e integrado, nutrindo a motivação intrínseca. 

Isso pode ser feito propiciando desafios e feedback que gerem no discente o sentimento 

de pertencimento, autonomia e competência. Dessa forma, existe a real possibilidade de um 

deslocamento do lócus de motivação no sentido do externo para o interno. O que significa que 

o discente evolui no sentido de adquirir motivação autônoma (motivação intrínseca) para a

realização de suas atividades acadêmicas. 

No intuito de verificar a qualidade motivacional dos alunos, neste trabalho, lançamos 

mão da Escala de Motivação: Atividades Didáticas de Física (EMADF) (CLEMENT; 

CUSTÓDIO; FILHO, 2014). A EMADF é um instrumento desenvolvido a partir de uma 

pesquisa com 708 estudantes do ensino médio. É constituída de 50 itens os quais, por meio da 

análise fatorial foram distribuídos em seis fatores dos quais 12 avaliam a motivação intrínseca, 

8 avaliam a motivação extrínseca por regulação externa (recompensas sociais), 11 avaliam a 

desmotivação, 5 avaliam a motivação extrínseca por regulação externa (regras ou punições), 3 

avaliam motivação extrínseca por regulação introjetada e 11 avaliam avaliação extrínseca por 

regulação identificada. O instrumento não possui itens que avaliem a motivação extrínseca por 

regulação integrada (a mais próxima da motivação intrínseca). O motivo para isso está no fato 

de que na faixa etária para a qual se destina a escala, os sujeitos não conseguem distinguir muito 

nitidamente a diferença entre elas.  
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Os seis fatores acima considerados explicam aproximadamente 52% da variabilidade 

dos dados. A consistência interna dos fatores foi avaliada por meio do coeficiente alfa de 

Cronbach e os resultados foram bastante satisfatórios.  

3 METODOLOGIA 

A experiência que será aqui descrita é desenvolvida no campus Mossoró do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte com três turmas que, atualmente, estão no segundo ano do 

ensino médio. O trabalho foi iniciado ainda no primeiro bimestre do primeiro ano do ensino 

médio. Os discentes foram expostos, durante todo o intervalo da pesquisa, a uma metodologia 

ativa desenvolvida pelo professor a partir de conceitos de outras metodologias ativas, tais como: 

Team-Based Learning, Peer-Instruction e Flipped Classroom. 

Os alunos foram apresentados ao conceito de Unidades de Aprendizagem Ativa. Uma 

UAA é um conjunto de materiais elaborados e/ou selecionados pelo professor, acompanhados 

de um conjunto de orientações por meio dos quais o aluno iniciará, de forma individual e, na 

sequência, com a orientação docente, o processo de aprendizagem do conteúdo didático que se 

pretende trabalhar em sala de aula. Com isso pretendemos guiar o discente para uma atitude 

mais autônoma durante o seu processo de aquisição do conhecimento. Conforme ficará claro 

mais adiante, uma UAA é construída de forma que o aluno seja convidado a dar a partida no 

processo.  

Ao professor caberá orientar os trabalhos por meio da elaboração e/ou seleção dos 

materiais adequados; fazer a escolha e intermediar as soluções de problemas relacionados ao 

conteúdo em estudo; fornecer feedback permanente aos discentes; promover uma avaliação 

formativa, diagnóstica e somativa contínua. 

São componentes básicos de uma UAA: 

i) Textos (elaborados para esse fim);

ii) Vídeo-aulas;

iii) Experimentos didáticos e/ou simulações de computador;

iv) Vídeos e animações (gifs);

v) Teste de leitura, testes conceituais e problemas conceituais (não os confunda).

Com o objetivo de tornar as UAA’s o mais significativa possível para o discente, é 

importante que os textos sejam elaborados (ou selecionados, caso existam adequados) de acordo 

com a necessidade dos mesmos. O conteúdo constante no texto de uma UAA deve ser tal que 
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seja possível vencê-lo em quatro aulas de 45 minutos. Os textos devem ser fornecidos aos 

discentes com, pelo menos, 2 dias de antecedência em relação à primeira aula da semana. 

Cada texto inicia com a enumeração dos objetivos da UAA. Em seguida, uma breve 

introdução sobre o assunto. A partir daí o professor não irá simplesmente expor os conteúdos 

para os alunos. Ele irá redigir o texto de tal forma que seja dada aos mesmos a oportunidade de 

perceber os fenômenos, ponderar sobre suas causas e consequências, experimentar (às vezes, 

mesmo mentalmente ou com a ajuda de um experimento didático ou simulação de computador), 

e tentar deduzir relações entre as variáveis envolvidas. 

Os alunos devem ler e estudar o texto em casa antes do primeiro encontro da semana. 

Ao fim do texto, é interessante que haja uma lista de questões divididas de acordo com sua 

finalidade: i) questões de fixação; ii) questões de exercício; e iii) questões problemas.  

Junto aos textos devem ser disponibilizadas também vídeo-aulas sobre os conteúdos 

respectivos (o professor pode gravar as suas próprias ou simplesmente indicar algumas 

disponíveis na internet). O objetivo das vídeo-aulas é selar algumas lacunas que, por ventura, o 

aluno não tenha conseguido fechar por conta própria. Assim, recomenda-se que os textos sejam 

estudados antes de assistirem as vídeo-aulas, após as quais, o aluno terá a oportunidade de 

confirmar se conseguiu alcançar adequadamente os objetivos que o professor propôs ou se 

cometeu algum equívoco. Havendo o equívoco, o aluno tem a opção de retornar ao texto e 

corrigir suas impressões e conclusões. É interessante que o aluno faça um resumo do vídeo. 

Além de ser importante para uma aprendizagem mais efetiva, é útil como uma forma de controle 

do professor. Feito isso, o discente já pode tentar resolver as questões de fixação. 

O próximo item da UAA são os testes de leitura. Consistem, geralmente, de um conjunto 

de cinco questões conceituais objetivas (aplicadas aos alunos geralmente no início da primeira 

aula da semana e durando cerca de 25 minutos) que visam verificar se os alunos realmente 

absorveram os conceitos fundamentais dos textos e das vídeo-aulas. É importante que estes 

testes sejam de baixa complexidade, pois visam simplesmente confirmar se o aluno leu o texto 

e se captou o significado das principais definições e conceitos constantes nele. Também é 

relevante que o professor dê um feedback imediato sobre o desempenho dos alunos (pode 

fornecer o gabarito das respostas tão logo o teste termine). 
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Após isso, o professor deve oferecer aos alunos testes conceituais de múltipla escolha. 

Nesse momento, a sequência adotada pelo professor, assemelha-se a MA Peer-Instruction 

(ARAUJO; MAZUR, 2013; COELHO, 2018a, 2018b) – o que é muito semelhante ao que 

Gowin conceitua como um episódio de ensino (MOREIRA, 2011). As questões, nesse 

momento, já devem exibir uma certa complexidade e já podem cobrar do aluno relações entre 

conceitos que foram estudados. É interessante que o professor apresente aos alunos ao menos 

duas questões relacionadas a cada conceito estudado. 

Tendo concluído esta etapa, passa-se então à resolução dos problemas conceituais (na 

escola em que trabalho, por exemplo, a carga horária é organizada em 4 aulas semanais, 

geminadas 2 a 2. Dessa forma, a etapa da qual estamos falando é, geralmente, iniciada no 

segundo encontro da semana. Entre o primeiro encontro e este, é importante que os alunos sejam 

motivados a resolverem as questões de exercício que foram fornecidas junto com o texto). 

Agora, o professor oferecerá aos alunos problemas tanto conceituais como matemáticos com 

um nível mais alto de complexidade. O professor deve organizar a turma em equipes. É sugerido 

que, para a formação das equipes, o docente siga as orientações da MA Team-Based Learning 

(OLIVEIRA; ARAUJO; VEIT, 2016). Dessa forma, é assegurada uma maior heterogeneidade 

dos times. Cada equipe deve receber, no mínimo, dois problemas conceituais e cada problema 

deve ser oferecido a, pelo menos, duas equipes. Assim, é possível dar origem a uma discussão 

no momento da socialização das soluções. 

Quanto à avaliação, ela está presente durante todo o processo. O professor pode 

considerar os textos, os resumos das vídeo-aulas, os testes de leitura, os testes conceituais e os 

problemas conceituais como um meio de fazer a avaliação de forma constante ao longo de todo 

o trabalho. Com isso, evita-se a sobrecarga de emoções que são muito comuns em casos onde

o processo de avaliação é centrado em duas provas por bimestre (muito comum em nossas

escolas). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Recentemente, mediu-se a motivação dos discentes das três turmas (hoje no segundo 

ano do ensino médio) e comparou-se com os resultados da medida da motivação de outras duas 

turmas (do primeiro ano do ensino médio) as quais nunca foram submetidas a esta metodologia 

(trabalham exclusivamente de forma tradicional) - para isto fez-se uso da Escala de Motivação: 

Atividades Didáticas de Física (CLEMENT; CUSTÓDIO; FILHO, 2014). 
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A Tabela 1 mostra a qualidade motivacional dos discentes que foram submetidos às 

UAA’s, comparada à qualidade motivacional dos discentes de duas turmas do primeiro ano do 

ensino médio, que trabalharam exclusivamente com metodologias tradicionais – T. 

Tabela 1. Escores calculados a partir das médias gerais dos parâmetros medidos com a EMADF. UAA 

(Unidade de Aprendizagem Ativa); T (Tradicional) 

Como se pode notar da tabela, nos dois casos, a maior média encontrada foi igual a 4,38 

(UAA) e 4,27 (T) para a motivação extrínseca identificada. Este ponto corrobora o estudo feito 

por Clement, Custódio e Filho (2014) e gera mais uma evidência de que o tipo motivacional 

mais presente em alunos do ensino médio é do tipo extrínseca identificada que aponta para uma 

intencionalidade dos discentes para a realização das atividades de Física.  

Apesar disso, são necessários outros estudos de avaliação da qualidade motivacional 

(preferencialmente, fazendo uso de outras metodologias de coleta de dados), tendo em vista que 

as percepções dos professores com relação à motivação dos discentes não condizem com esse 

resultado. É importante notar que, também nos dois casos, a menor média foi para desmotivação 

– 1,25 (UAA) e 1,47 (T). Os cálculos do desvio padrão permitem inferir que os resultados das

turmas submetidas às UAA’s são mais homogêneos. 

A partir do gráfico abaixo (Figura 2) é possível verificar que há uma tendência para 

graus de motivação mais internas nos discentes submetidos às UAA’s, enquanto que aqueles 

que foram expostos unicamente á metodologias tradicionais de ensino-aprendizagem, exibem 

lócus de motivação mais externo e também um maior grau de desmotivação. 

Tipos de motivação 
Média 

Mín – Máx 
Desvio 

Padrão 

UAA T UAA T 

Desmotivação 1,25 1,47 1,00 – 5,00 0,07 0,00 

Extrínseca externa 1,91 2,06 1,00 – 5,00 0,14 0,21 

Extrínseca 

introjetada 
3,55 3,19 1,00 – 5,00 0,19 0,23 

Extrínseca 

identificada 
4,38 4,27 1,00 – 5,00 0,15 0,01 

Intrínseca 3,77 3,54 1,00 – 5,00 0,09 0,30 
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Figura 1. Gráfico de comparação do nível motivacional para a disciplina de Física de discentes 

submetidos a Unidades de Aprendizagem Ativa (em preto) e não submetidos (em cinza) 

(Fonte: do autor) 

Estudos mostram que há uma tendência natural para um declínio da motivação ao longo 

da escolarização (GOTTFRIED; FLEMING; GOTTFRIED, 2001; OSBORNE, SIMON; 

COLLINS, 2003; GEORGE, 2006). Ou seja, estas pesquisas sugerem que o que ocorre 

normalmente é uma maior desmotivação ao longo da vida acadêmica. É importante dar atenção 

para este resultado, tendo em vista que o nosso estudo aponta para algo divergente disto. 

Observe que, na nossa pesquisa, os alunos das séries mais avançadas - 2º ano do ensino médio 

(aqueles submetidos às UAA’s) - apresentaram graus motivacionais mais elevados que aqueles 

do 1º ano do ensino médio. Atribuímos essa discrepância ao forte potencial das UAA’s como 

fonte de motivação, tendo em vista que tais métodos permitem uma maior autonomia dos 

discentes, propiciam uma maior sensação de competência e pertencimento. 

Assim, acreditamos que uma prática docente pautada na utilização destes instrumentos, 

além de promover uma aprendizagem geralmente mais significativa, também atua como meio 

para promover formas mais autônomas de motivação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho ora reportado tem sua importância no fato de que aponta caminhos para a 

elaboração de Unidades de Aprendizagem Ativas capazes de promover, além de uma 

aprendizagem mais significativa, um nível mais autônomo de motivação. Isso fica evidente a 

partir da análise dos dados obtidos por meio da EMADF. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0018



REFERÊNCIAS 

ARAUJO, I. S.; MAZUR, E. Instrução pelos colegas e ensino sob medida: uma proposta para 

o engajamento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem de Física. Caderno Brasileiro

de Ensino de Física, v. 30, n. 2, p. 362–384, 2013.

BERGMANN, J.; SAMS, A. Sala de aula invertida: uma metodologia ativa de 

aprendizagem. 1. ed. Rio de Janeiro-RJ: LTC, 2017.  

BORUCHOVITCH, E. Escala de motivação para aprender de universitários (EMA-U): 

propriedades psicométricas. Avaliação Psicológica. v. 7, n. 2, p. 127-134, 2008. 

CLEMENT, L.; CUSTÓDIO, J. F.; FILHO, J. P. A. Potencialidades do ensino por investigação 

para promoção da motivação autônoma na educação científica. Alexandria: Revista de 

Educação em Ciência e Tecnologia, v. 8, n. 1, p. 101–129, 2015.  

CLEMENT, L.; CUSTÓDIO, J. F.; FILHO, J. P. A. A Qualidade da Motivação em Estudantes 

de Física do Ensino Médio. Revista electrónica de investigación en educación en ciencias, 

v. 9, n. 1, p. 84–95, 2014.

COELHO, M. N. Metodologias ativas: uma possibilidade para o ensino médio. In: Ensino na 

Educação Básica. Natal-RN: Editora IFRN, p. 176, 2018a.  

COELHO, M. N. Uma comparação entre Team-Based Learning e Peer-Instruction em turmas 

de Física do ensino médio. RECEI, v. 4, n. 10, p. 40–50, 2018b.  

FREIRE; PAULO. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 54. 

ed. Rio de Janeiro-RJ: Paz e Terra, 2016.  

GEORGE, R. A Cross-domain Analysis of Change in Students’ Attitudes toward Science and 

Attitudes about the Utility of Science. International Journal of Science Education, v. 28, n. 

6, p. 571–589, 2006. 

GOTTFRIED, A.E., FLEMING, J.M.; GOTTFRIED, A.W. Continuity of academic intrinsic 

motivation from childhood through late adolescence: a longitudinal study. Journal of 

Educational Psychology, v. 93, n. 1, p. 3-13, 2001. 

GUEDES-GRANZOTTI, R. B. et al. Situação problema como disparador do processo de 

ensino-aprendizagem em metodologias ativas de ensino. Revista CEFAC, v. 17, n. 6, p. 2081–

2087, 2015.  

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0019



LEAL, E. A.; MIRANDA, G. J.; CARMO, C. R. S. Teoria da autodeterminação: uma análise 

da motivação dos estudantes do curso de ciências contábeis. In. III Encontro de Ensino e 

Pesquisa em Administração e Contabilidade, 2011, João Pessoa-PB, Anais... Rio de Janeiro: 

ANPAD, 2011. 

MARTINELLI, S. C.; BARTHOLOMEU, D. Escala de motivação acadêmica: uma medida de 

motivação extrínseca e intrínseca. Avaliação Psicológica. v. 6, n. 1, p. 21-31, 2007. 

MORAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. In: Coleção Mídias 

Contemporâneas. Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens. 

p. 15–33, 2015.

MOREIRA, M. A. Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares. São 

Paulo: Editora da Física, 2011.  

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2000. 

NEVES, E. R. C.; BORUCHOVITCH, E. Escala de Avaliação da Motivação para Aprender de 

Alunos do Ensino Fundamental (EMA). Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 20, n. 3, p. 406–

413, 2007.  

OLIVEIRA, T. E.; ARAUJO, I. S.; VEIT, E. A. Aprendizagem baseada em equipes (Team-

Based Learning): um método ativo para o Ensino de Física. Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física, v. 33, n. 3, p. 962–986, 2016.  

OSBORNE, J.; SIMON, S.; COLLINS, S. Attitudes towards science: a review of the literature 

and its implications. International Journal of Science Education, London, v. 25, n. 9, p. 1049-

1079, 2003. 

PAIVA, M. R. F. et al. Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. 

SANARE, v. 15, n. 2, p. 145–153, 2016.  

RYAN, R.M.; DECI, E.L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, 

social development, andwell-being. American Psychologist. v. 55, n. 1, p. 68- 78. 2000. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0020



AVALIAÇÃO DE UNIDADES DE APRENDIZAGEM ATIVA DE FÍSICA 

COELHO, M. N.1; SILVA, J. M. A.2 e LIMA, C. R. O3 

1,2,3 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Neste trabalho relatamos uma prática 

desenvolvida a partir da perspectiva de 

metodologias ativas para o ensino-

aprendizagem de Física. Apresentamos o 

conceito de Unidade de Aprendizagem 

Ativa (UAA) desenvolvido por nós e os 

resultados da avaliação da qualidade dessas 

UAA´s junto aos discentes submetidos à 

prática. Para a avaliação, utilizamos um 

questionário em escala Likert. Os 

resultados mostram que uma prática 

baseada em metodologias ativas com o uso 

das UAA’s é bastante eficaz.

ABSTRACT 

In this work we report a practice developed 

from the perspective of active 

methodologies for teaching-learning 

Physics. We present the concept of the 

Active Learning Unit (UAA) developed by 

us and the results of the evaluation of the 

quality of these UAA's with the students 

submitted to the practice. For the 

evaluation, we used a Likert scale 

questionnaire. The results show that a 

practice based on active methodologies 

with the use of UAA's is quite effective. 

1 INTRODUÇÃO 

A realidade cotidiana vivenciada por nossos alunos em sala de aula é significativamente 

diferente daquela que ele encontra em seu meio social. Em geral, o que observamos são 

situações em que 

PALAVRAS-CHAVE: Unidades de Aprendizagem Ativa. Metodologias Ativas. 

Aprendizagem Ativa. 

KEYWORDS:   Active Learning Unit. Active Methods. Active Learning. 
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[...] o aprendiz funciona muito mais como paciente da transferência do 

objeto ou do conteúdo do que como sujeito crítico, epistemologicamente 

curioso, que constrói o conhecimento do objeto ou participa de sua construção. 

É precisamente por causa desta habilidade de apreender a substantividade do 

objeto que nos é possível reconstruir um mal aprendizado, o em que o aprendiz 

foi puro paciente da transferência do conhecimento feita pelo educador. 

(FREIRE, 2016, p. 67) 

Contudo, as informações estão em toda parte e a facilidade de acesso atinge proporções 

nunca antes consideradas. Apesar destas percepções, é evidente na prática cotidiana de muitos 

professores, a ideia ilusória de que é possível transmitir conhecimentos (transmitir no sentido 

mesmo de dar, de passar o que se sabe a alguém através de meras exposições).  

Mesmo em situações onde consideramos que o método tradicional de 

ensino foi exitoso – aquelas nas quais o aluno conseguiu absorver o que o 

professor lecionou –, o processo de aprendizagem foi mecânico. Não houve 

construção autônoma, crítica e reflexiva dos conhecimentos. O aluno não teve 

a oportunidade de ponderar sobre seus desdobramentos, vínculos e 

consequências. Por conseguinte, suas percepções e resultantes racionalizações 

acerca dos fenômenos sociais, naturais, artísticos, históricos, linguísticos, etc. 

são seriamente comprometidas e passíveis de serem facilmente distorcidas, 

levando-o a enxergar a realidade de uma forma totalmente diversa daquilo que 

ela realmente é. (COELHO, 2018a, p. 176.). 

Dessa forma, 

[...]o discente, quando não infere ou deduz de forma equivocada sobre 

os fenômenos do mundo ao seu redor e interfere gerando mais dano que 

benefício à sociedade, não se sentirá apto a opinar, optando por eximir-se do 

processo de construção de uma sociedade mais justa, tornando-se um marginal 

dessa mesma sociedade. (COELHO, 2018a, p. 177) 

É importante observar que essa crítica nos guia no sentido de que devemos, nós 

professores, extinguir nosso papel de meros transmissores de informações em detrimento de 

outro mais sintonizado com a realidade atual: o de orientador da aprendizagem.  

A sala de aula deve ser ambiente para promover cidadania. Sabemos que é inconcebível 

a ideia de cidadão sem que por ela perpasse a de sujeito autônomo. Dessa forma, autonomia é 

uma palavra chave no desenvolvimento de uma metodologia de ensino que objetive um sujeito 

participativo e crítico da sociedade em que vive. É justamente no sentido de estimular maior 

autonomia e, consequentemente, cidadania, que se desenvolvem as Metodologias Ativas 

(MA’s) de Ensino Aprendizagem. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0022



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Metodologias ativas e aprendizagem ativa 

Um episódio de ensino aprendizagem é um processo de compartilhamento de 

significados. 

O professor apresenta ao aluno os significados já compartilhados pela 

comunidade a respeito dos materiais educativos do currículo. O aluno, por sua 

vez, deve devolver ao professor os significados que captou. Se o compartilhar 

significados não é alcançado, o professor deve, outra vez, apresentar, de outro 

modo, os significados aceitos no contexto da matéria em ensino. O aluno, de 

alguma maneira, deve externalizar novamente os significados que captou. O 

processo continua até que os significados dos materiais educativos do currículo 

que o aluno capta são aqueles que o professor pretende que eles tenham para o 

aluno. Aí, segundo Gowin, se consuma um episódio de ensino. (MOREIRA, 

2011, p. 71) 

Os métodos ativos (MA’s) surgem como uma proposta de atitudes e procedimentos que 

devem ser levados à cabo com o intuito de que alunos e professores possam ter o máximo 

controle sobre seus processos de ensino-aprendizagem e um melhor aproveitamento dos 

mesmos. A prática baseada em MA’s tem em seus objetivos conduzir o aluno no caminho de 

construção do seu próprio conhecimento, tornando-o, por consequência, sujeito autônomo, 

crítico e reflexivo. Consequentemente, podem atuar como catalizador do processo motivacional 

(GUEDES-GRANZOTTI et al., 2015). 

Assim, os métodos ativos são formulados a partir da incontestável necessidade da 

atuação do discente na construção do seu conhecimento. Nessa perspectiva, as metodologias 

ativas de ensino apresentam-se como um conjunto de métodos que visam transformar o 

processo de ensino-aprendizagem em um ato dinâmico, onde o principal ator deixa de ser o 

professor. Nesse cenário, o aluno assume um papel de construtor do próprio conhecimento e o 

professor, o provedor dos meios e procedimentos adequados para que o aluno atinja seus 

objetivos.  

Assim, dentro do quadro teórico das MA’s, “o ensino e a aprendizagem ganham caráter 

dialético, isto é, de constante movimento e construção por aqueles que o fazem, onde ensinar 

está diretamente relacionado com o aprender” (PAIVA et al., 2016, p. 147).  
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Dessa forma “as metodologias ativas são pontos de partida para avançar para processos 

mais avançados de reflexão, de integração cognitiva, de generalização, de reelaboração de 

novas práticas” (MORAN, 2015, p. 18) 

3 METODOLOGIA 

A experiência que será aqui descrita é desenvolvida no campus Mossoró do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte com três turmas que, atualmente, estão no segundo ano do 

ensino médio. O trabalho foi iniciado ainda no primeiro bimestre do primeiro ano do ensino 

médio. Os discentes foram expostos, durante todo o intervalo da pesquisa, a uma metodologia 

ativa desenvolvida pelo professor a partir de conceitos de outras metodologias ativas, tais como: 

Team-Based Learning, Peer-Instruction e Flipped Classroom. 

3.1 Unidades de Aprendizagem Ativa e questionário de avaliação 

Uma UAA é um conjunto de materiais elaborados e/ou selecionados pelo professor, 

acompanhados de um conjunto de orientações por meio dos quais o aluno iniciará, de forma 

individual e, na sequência, com a orientação docente, o processo de aprendizagem do conteúdo 

didático que se pretende trabalhar em sala de aula. Ao professor caberá orientar os trabalhos 

por meio da elaboração e/ou seleção dos materiais adequados; fazer a escolha e intermediar as 

soluções de problemas relacionados ao conteúdo em estudo; fornecer feedback permanente aos 

discentes; promover uma avaliação formativa, diagnóstica e somativa contínua. 

São componentes básicos de uma UAA: 

i) Textos (elaborados para esse fim);

ii) Vídeo-aulas;

iii) Experimentos didáticos e/ou simulações de computador;

iv) Vídeos e animações (gifs);

v) Teste de leitura, testes conceituais e problemas conceituais (não os confunda).

Com o objetivo de tornar as UAA’s o mais significativa possível para o discente, é 

importante que os textos sejam elaborados (ou selecionados, caso existam adequados) de acordo 

com a necessidade dos mesmos. O conteúdo constante no texto de uma UAA deve ser tal que 

seja possível vencê-lo em quatro aulas de 45 minutos. Os textos devem ser fornecidos aos 

discentes com, pelo menos, 2 dias de antecedência em relação à primeira aula da semana. 
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Cada texto inicia com a enumeração dos objetivos da UAA. Em seguida, uma breve 

introdução sobre o assunto. A partir daí o professor não irá simplesmente expor os conteúdos 

para os alunos. Ele irá redigir o texto de tal forma que seja dada aos mesmos a oportunidade de 

perceber os fenômenos, ponderar sobre suas causas e consequências, experimentar (às vezes, 

mesmo mentalmente ou com a ajuda de um experimento didático ou simulação de computador), 

e tentar deduzir relações entre as variáveis envolvidas. 

Os alunos devem ler e estudar o texto em casa antes do primeiro encontro da semana. 

Ao fim do texto, é interessante que haja uma lista de questões divididas de acordo com sua 

finalidade: i) questões de fixação; ii) questões de exercício; e iii) questões problemas.  

Junto aos textos devem ser disponibilizadas também vídeo-aulas sobre os conteúdos 

respectivos (o professor pode gravar as suas próprias ou simplesmente indicar algumas 

disponíveis na internet). O objetivo das vídeo-aulas é selar algumas lacunas que, por ventura, o 

aluno não tenha conseguido fechar por conta própria. Assim, recomenda-se que os textos sejam 

estudados antes de assistirem as vídeo-aulas, após as quais, o aluno terá a oportunidade de 

confirmar se conseguiu alcançar adequadamente os objetivos que o professor propôs ou se 

cometeu algum equívoco. Havendo o equívoco, o aluno tem a opção de retornar ao texto e 

corrigir suas impressões e conclusões. É interessante que o aluno faça um resumo do vídeo. 

Além de ser importante para uma aprendizagem mais efetiva, é útil como uma forma de controle 

do professor. Feito isso, o discente já pode tentar resolver as questões de fixação. 

O próximo item da UAA são os testes de leitura. Consistem, geralmente, de um conjunto 

de cinco questões conceituais objetivas (aplicadas aos alunos geralmente no início da primeira 

aula da semana e durando cerca de 25 minutos) que visam verificar se os alunos realmente 

absorveram os conceitos fundamentais dos textos e das vídeo-aulas. É importante que estes 

testes sejam de baixa complexidade, pois visam simplesmente confirmar se o aluno leu o texto 

e se captou o significado das principais definições e conceitos constantes nele. Também é 

relevante que o professor dê um feedback imediato sobre o desempenho dos alunos (pode 

fornecer o gabarito das respostas tão logo o teste termine). 

Após isso, o professor deve oferecer aos alunos testes conceituais de múltipla escolha. 

Nesse momento, a sequência adotada pelo professor, assemelha-se a MA Peer Instruction 

(ARAUJO; MAZUR, 2013; COELHO, 2018a, 2018b) – o que é muito semelhante ao que 

Gowin conceitua como um episódio de ensino (MOREIRA, 2011). As questões, nesse 
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momento, já devem exibir uma certa complexidade e já podem cobrar do aluno relações entre 

conceitos que foram estudados. É interessante que o professor apresente aos alunos ao menos 

duas questões relacionadas a cada conceito estudado. 

Tendo concluído esta etapa, passa-se então à resolução dos problemas conceituais. 

Agora, o professor oferecerá aos alunos problemas tanto conceituais como matemáticos com 

um nível mais alto de complexidade. O professor deve organizar a turma em equipes. É sugerido 

que, para a formação das equipes, o docente siga as orientações da MA Team-Based Learning 

(OLIVEIRA; ARAUJO; VEIT, 2016). Dessa forma, é assegurada uma maior heterogeneidade 

dos times. Cada equipe deve receber, no mínimo, dois problemas conceituais e cada problema 

deve ser oferecido a, pelo menos, duas equipes. Assim, é possível dar origem a uma discussão 

no momento da socialização das soluções. 

Quanto à avaliação, ela está presente durante todo o processo. O professor pode 

considerar os textos, os resumos das vídeo-aulas, os testes de leitura, os testes conceituais e os 

problemas conceituais como um meio de fazer a avaliação de forma constante ao longo de todo 

o trabalho. Com isso, evita-se a sobrecarga de emoções que são muito comuns em casos onde

o processo de avaliação é centrado em duas provas por bimestre (muito comum em nossas

escolas).’ 

Os alunos das três turmas que utilizam as UAA’s como técnica de ensino-aprendizagem 

foram submetidos a um questionário em escala Likert (Quadro 2). O objetivo deste questionário 

é medir a percepção dos alunos em relação aos materiais e métodos que eles experimentaram 

ao longo desta prática. 

Quadro 2. Questionário de avaliação das UAA’s. 

1. Os textos são muito interessantes e divertidos
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
2. Os textos são claros e em linguagem acessível
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
3. Os textos apresentam as informações de uma forma prazerosa de ler
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
4. Os textos contribuem de forma significativa para o meu aprendizado
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
5. Os textos conseguiram mudar para melhor o meu relacionamento com a disciplina
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
6. Os textos me fizeram gostar ainda mais da disciplina
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
7. Eu faria os textos mesmo que não contassem nota
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
8. O conteúdo das vídeo-aulas é adequado para o meu nível de conhecimento
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
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9. O tempo de duração das vídeo-aulas é adequado
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
10. Eu assistiria as vídeo-aulas mesmo que não contasse para nota
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
11. As vídeo-aulas são muito importantes para complementar a minha compreensão dos textos
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
12. As verificações semanais são um estímulo para estudar com mais frequência
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
13. Eu faria as verificações mesmo que não contassem para a nota
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
14. Os testes conceituais (em sala de aula com os cartões) são um momento muito proveitoso
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
15. O diálogo com os colegas durante os testes conceituais (em sala de aula com os cartões) me faz perceber
detalhes do conteúdo que eu ainda não havia notado
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
16. Acho importante os testes conceituais porque tenho a oportunidade de expor (sem constrangimento) minha
compreensão do assunto
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
17. A forma como as aulas são organizadas, isto é, a sequência em que as atividades são apresentadas - 1º texto
(acompanhado de vídeos, simulações e/ou animações); 2º vídeoaula, 3º verificação, 4º testes conceituais, 5º
problemas e demais atividades – permitem que eu aproveite o máximo possível do meu potencial e me propiciam
o máximo de aprendizagem
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
18. A rotatividade de atividades, isto é, a constante variação das atividades durante uma aula é importante, tendo
em vista que não consigo manter o foco por muito tempo em uma mesma atividade
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
19. Distribuir a avaliação em muitas atividades (textos, vídeo-aulas, testes conceituais, etc.) ao longo de todo o
bimestre é muito mais eficiente para o meu aprendizado do que concentrá-la em duas únicas provas bimestrais
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
20. O feedback que eu obtenho durante as aulas, isto é, a possibilidade de saber, ainda durante a aula, onde eu
estou acertando e onde eu estou errando é um ponto fortíssimo da metodologia. Assim eu posso me corrigir
constantemente
Discordo totalmente (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) Concordo Totalmente
21. Faça seus comentários sobre a metodologia que tem sido adotada ao longo de nosso curso de física. Leve em
conta todos os aspectos

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 2 resume as respostas dos discentes ao questionário (Quadro 2). 

Tabela 2. Resumo (em percentuais) da avaliação das UAA’s pelos alunos. 

Item 
Discordo 

totalmente 

Discordo 

parcialmente 
Neutro 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

totalmente 

Avaliação 

positiva 

1 0,00 0,06 0,20 0,41 0,33 0,74 

2 0,00 0,01 0,07 0,32 0,60 0,92 

3 0,00 0,05 0,15 0,40 0,40 0,80 

4 0,00 0,00 0,06 0,08 0,86 0,94 

5 0,00 0,04 0,12 0,21 0,64 0,83 
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6 0,02 0,05 0,28 0,24 0,41 0,65 

7 0,06 0,15 0,26 0,32 0,21 0,53 

8 0,00 0,01 0,08 0,21 0,69 0,90 

9 0,02 0,02 0,11 0,39 0,46 0,85 

10 0,04 0,09 0,18 0,19 0,51 0,70 

11 0,02 0,01 0,08 0,25 0,64 0,89 

12 0,01 0,06 0,08 0,15 0,69 0,84 

13 0,08 0,06 0,20 0,26 0,50 0,76 

14 0,01 0,02 0,11 0,19 0,67 0,86 

15 0,02 0,02 0,11 0,19 0,66 0,85 

16 0,01 0,02 0,06 0,24 0,67 0,91 

17 0,01 0,01 0,15 0,16 0,66 0,82 

18 0,01 0,08 0,13 0,29 0,48 0,77 

19 0,00 0,01 0,02 0,12 0,85 0,97 

20 0,00 0,00 0,07 0,21 0,72 0,93 

É fácil perceber que, em todas os itens do questionário (com exceção do sétimo – “Eu 

faria os textos mesmo que não contassem para nota) mais de 60% dos alunos avaliaram a 

metodologia positivamente (concordo totalmente ou concordo parcialmente). A pequena 

discrepância nas respostas do sétimo item pode revelar um aspecto interessante. Apesar de, em 

outro trabalho, termos detectado um nível significativo de motivação extrínseca identificada 

(com intencionalidade dos alunos para a realização das atividades de Física), este item aponta 

em um sentido, não contrário, mas divergente daquele. Ao que podemos inferir das respostas 

dos nossos alunos, boa parte deles só realiza a atividade (textos) devido às notas que lhes são 

atribuídas em virtude disso (o que é mais coerente com tipo de motivação menos autônoma). 

Dessa forma, reiteramos a necessidade de mais pesquisas. 

Perceba que, também nos itens 10 e 13 (respectivamente “Eu assistiria as vídeo-aulas 

mesmo que não contasse para nota” e “Eu faria as verificações (testes de leitura) mesmo que 

não contassem para nota”) do questionário a avaliação positiva também foi abaixo da enorme 
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maioria dos demais itens (uma diferença que não compromete a avaliação positiva).  

Novamente, isso é um fator que aponta para uma motivação de regulação externa por 

recompensas. 

Contudo, quando solicitados a comentarem a metodologias e a darem suas opiniões e 

expressarem suas impressões, alguns alunos alegam que a metodologia, apesar de interessante 

exige um tempo de trabalho em casa do qual eles não dispõem. A aluna A1 escreveu: “Eu 

entendo que para muitos os textos e as avaliações semanais (referindo-se aos testes de leitura) 

sejam proveitosos, mas para algumas pessoas acabam sendo um pouco desesperadoras, porque 

são coisas demais para fazer em uma semana, considerando que alguns alunos podem ser 

ocupados” (sic). 

O comentário da aluna expressa uma compreensão equivocada do ato de “estudar”. 

Deixa transparecer que, para ela, a presença na sala de aula durante as preleções do professor 

deve ser suficiente para sua aprendizagem e que o tempo dedicado em casa é opcional e não 

uma parte necessária e indispensável do processo. 

A aluna A2 escreveu: “É meu prazer semanal assistir aulas de física – única metodologia 

de ensino de exatas que não me faz sentir burra”. Outro aluno – A3 – escreveu: “...hoje em dia 

eu vejo o quão proveitoso pode ser quando você não somente lê e decora umas formulas, mas 

sim quando você realmente entende o conteúdo e sabe instintivamente como se calcula alguma 

coisa. Sem precisar de decoreba” (sic). As expressões desses (as) dois (duas) alunos (as) deixa 

transparecer um sentimento de competência por parte dos mesmos.  

Sobre a promoção da autonomia, alguns(mas) alunos(as) escreveram: “A metodologia 

utilizada alavancou-me para uma didática e qualidade de estudo mais eficaz”; “Antes eu não 

gostava de ter que estudar antes pra só depois você explicar o assunto. Mas agora eu tô tendo 

mais interesse e percebi que é mais fácil assim” (sic); “A metodologia me incentiva a estudar 

mais sobre cada assunto e contribui muito para minha aprendizagem”; “A metodologia me fez 

querer mais o termo estudante, não só uma aluna.”. Estes comentários, em especial, o último, 

exprimem de certo modo a resposta positiva dos alunos quando convidados a darem a partida 

no processo de aprendizagem. Carregam a concepção que os alunos formaram ao longo da 

prática de que a autonomia para aprender é necessário e indispensável ao processo. É preciso 

deixar de ser só um expectador sem luz (a-luno) e se tornar coparticipante da sua aprendizagem 

(estudante). 
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Ainda é possível destacar um comentário onde encontra-se vestígios de que a 

metodologia foi capaz de produzir nos discentes um sentimento de pertencimento em virtude 

das atividades desenvolvidas: “...o mais legal é contar com a oportunidade de apresentar e 

discutir hipóteses em um ambiente confortável - em meio aos amigos”. 

Dessa forma, a partir das respostas e dos comentários dos alunos, é notável o efeito 

positivo que as UAA’s tiveram sobre a postura dos discentes, conduzindo-os de meros ouvintes 

heterônomos a participantes autônomos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho ora reportado tem sua importância no fato de que aponta caminhos para a 

elaboração de Unidades de Aprendizagem Ativas capazes de promover, além de uma 

aprendizagem mais significativa, um nível mais elevado de autonomia. Isso fica evidente a 

partir da análise dos dados obtidos por meio do questionário de avaliação das UAA’s aplicados 

com os discentes que têm participado da prática. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

As pesquisas sobre biocatálise vem se mostrando 

como uma área extremamente promissora a nível 

mundial, o que pode ser explicado pelo fato 

desses catalisadores biológicos, que são enzimas, 

serem encontrados em praticamente todos os 

seres vivos. Os impactos ambientais 

principalmente de produtos industrializados têm 

levado a ciência a pesquisar por formas que 

possam sanar estes problemas, assim abrindo 

portas para a utilização de enzimas 

biocatalisadoras. Utilizando da biocatálise de 

enzimas de um material vegetal considerado 

resto alimentar (casca de laranja) este trabalho 

buscou a produção de biossurfactantes, que além 

de executar as mesmas funções dos surfactantes 

industriais tem uma vantagem de grande peso 

que é a biodegradabilidade. Para isto, foi 

utilizada a metodologia de Carli (2006) com 

algumas modificações. Após as análises foi 

constatado que o melhor resultado foi obtido no 

período reacional de 144h com o rendimento de 

23,4%. Ainda assim, os dados obtidos podem 

passar por procedimentos futuros de otimização.

ABSTRACT 

Research on biocatalysis has proven to be an 

extremely promising area worldwide, which can 

be explained by the fact that these biological 

catalysts, which are enzymes, are found in 

practically all living organisms. The 

environmental impacts mainly of industrialized 

products have led science to research in ways that 

can solve these problems, thus opening doors for 

the use of biocatalyst enzymes. Using 

biocatalysis of enzymes of a plant material 

considered as food residue (orange peel), this 

work sought the production of biosurfactants, 

which besides performing the same functions of 

industrial surfactants has a great advantage of 

biodegradability. Where the methodology of 

Carli (2006) was used with some modifications. 

After the equations, it was verified that the best 

result was obtained in the reaction period of 144h 

with a yield of 23.4%. Nevertheless, the data 

obtained can be evaluated by future optimization 

procedures. 

PALAVRAS-CHAVE: Biocatalise. Biossurfactantes. Catalise. Enzimas. Pesquisa. 

KEYWORDS:  Biocatalysis. Biosurfactants. Catalysis. Enzymes. Search. 
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1 INTRODUÇÃO 

É visível o estado em que a sociedade se encontra – crescendo sua população e expandindo 

seus espaços – tendo que buscar sempre fontes de energia e recursos que muitas vezes interferem no 

curso natural do meio ambiente. Tendo isso em foco o campo da ciência investe em novas tecnologias 

e pesquisas para tentar barrar um pouco os impactos ambientais. Um exemplo disso é através do uso 

de catalisadores biológicos, o que pode auxiliar na redução de rejeitos como a casca de laranja, por 

exemplo. 

1.1 Catalisadores 

 Na área da química é bastante importante a agilidade das reações, assim, utiliza-se os 

catalisadores. Os processos catalíticos caracterizam-se pela aplicação de catalisadores nas reações 

químicas (CLARK; RHODES, 2000). A definição de catalisador deve-se a Ostwald (1853-1932): 

“um catalisador acelera uma reação química sem afetar a posição de equilíbrio”. Ou seja, os 

catalisadores podem acelerar as reações sem que interfiram na formação dos produtos. 

Essa função dos catalisadores, é muito bem vista no ramo industrial, onde aceleraria a taxa de 

produção e diminuiria o tempo gasto. Mas um problema contido nos catalisadores industriais é que 

muitas vezes são potencialmente causadores de impactos ambientais. 

1.2 Biocatalisadores e enzimas 

A procura por catalisadores naturais, de baixo custo e que assim não degradem o meio 

ambiente fez surgir nos últimos anos as pesquisas e a utilização de biocatalisadores. Estes, por sua 

vez, podem ser extraídos de fontes naturais, seja animal, vegetal ou microbiana. Assim, o uso de 

enzimas como biocatalisadores vem progredindo devido a sua eficaz atividade catalítica e originada 

de materiais orgânicos. A alta regioespecificidade e enantiosseletividade que elas possuem - as 

enzimas catalisam um único tipo de substrato ou uma determinada classe de moléculas semelhantes 

– é um ponto forte para que sirva em pesquisa químicas.

Uma enzima muito utilizada em reações de biocatálise é a lipase. A versatilidade desta enzima 

tem sido explorada para substituir processos existentes, ou para produzir determinados compostos 

inviáveis de serem obtidos por vias químicas convencionais (ALMEIDA, 2011). A biocatálise 

promove transformações químicas utilizando enzimas, isoladas ou pertencentes a microrganismos 

vivos, surgindo assim como uma tecnologia competitiva e que não agride o meio ambiente para 

fabricação de substâncias bioativas com elevado grau de pureza enantiomérica (VIEIRA, 2006).  

O uso destas como biocatalisadores apresenta como características principais: 

• Capacidade de catalisar as reações à temperatura e pressão ambiente numa gama de pH neutro;

• Especificidade, estereoespecificidade e regioespecificidade do substrato (OLIVEIRA, 2010).

1.3 Biossurfactantes 

A alta demanda de combustíveis e produtos à base de petróleo vem ocasionando uma grande 

degradação no meio ambiente. Pelo fato de ocorrer muitas vezes por vias marítimas, o processo de 

extração e transporte do produto, pode provocar altos danos ao ambiente quando entra em contato 

com o oceano. A biorremediação consiste na utilização de microrganismos que atacam o petróleo 

com o auxílio de biossurfactantes, produzidos por eles próprios (ROCHA et al., 2010). 

Os surfactantes biológicos (biossurfactantes) também possuem aplicações em diversas áreas, 

como na proteção ambiental, cuidados à saúde e indústrias de processamento de alimentos (KIM et 
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al., 2000). Os biossurfactantes possuem em sua composição, partes hidrofílicas e hidrofóbicas, sendo 

assim capazes de interagir tanto com substâncias polares quanto com substâncias apolares. Ainda 

possuem uma fundamental vantagem sobre os surfactantes industriais, que é a sua biodegradabilidade 

assim diminuindo seu impacto no meio ambiente. 

Portanto, este trabalho tem como intuito a pesquisa de enzimas vegetais (casca de laranja) para 

a produção de biossurfactantes visando sanar possíveis impactos ambientais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Catalisadores possuem baixa especificidade, geralmente fornecem produtos de composição 

química mista ou produtos contaminados e requerem uma etapa posterior de purificação (de CASTRO 

et al., 2004; HASAN, et al., 2006). 

Deve ser evidenciado que a catálise é considerada o pilar fundamental da Química Verde e 

Sustentável. (SHELDON, 2000; ANASTAS et.al., 2001; CENTI & PERATHONER, 2003). 

Mundialmente são produzidos, processados e consumidos bilhões de toneladas de vegetais e, 

como consequência, também são gerados bilhões de toneladas de resíduos. Atualmente, esse 

problema tem se tornado atrativo, já que os resíduos vegetais também podem ser utilizados como 

matérias primas para inúmeras finalidades, como na área de bioprospecção de moléculas ativas, entre 

as quais se destacam as enzimas como as lipases (WOICIECHOWSKI et al., 2013). 

O surgimento da biocatálise ocorreu no início da civilização quando povos primitivos usavam 

processos fermentativos para transformação de materiais, como produção de bebidas alcoólicas, de 

pães e de derivados do leite (VIEIRA, 2006). 

As enzimas são um tipo de proteínas presentes, e essenciais, a todos os seres vivos, 

encontrando-se nos animais, plantas e microrganismos (fungos e bactérias). Atuam como 

catalisadores biológicos (biocatalisadores) sem sofrer qualquer alteração. Não são consumidas na 

reação podendo, portanto, continuar a desempenhar funções catalíticas enquanto os reagentes 

adequados, normalmente chamados de substratos, estão disponíveis (MELO, 2012). 

A sua atividade catalítica depende da integridade da sua conformação protéica nativa (estrutura 

tridimensional). A desnaturação ou dissociação de uma enzima em subunidades pode eliminar a 

atividade catalítica (VOET, et al., 2000). 

O uso de enzimas imobilizadas permite uma fácil remoção e recuperação da enzima após a 

reação, facilitando sua reutilização e pode melhorar sua solubilidade (ELLAIAH et al., 2004). A 

imobilização aumenta a estabilidade térmica da enzima e parece melhorar sua atividade de síntese em 

meio com solvente orgânico (SILVA, et al., 2008). 

Os surfactantes são compostos anfipáticos, reduzem a tensão superficial e interfacial através 

do acúmulo na interface de fluidos imiscíveis, aumentando a solubilidade e mobilidade dos 

compostos hidrofóbicos ou orgânicos (SINGH et al., 2007). Devido à presença de surfactantes, a 

tensão superficial é reduzida requerendo menor energia para trazer uma molécula até a superfície 

(MULLIGAN, 2005). 

Os microrganismos, como bactérias, fungos e leveduras, podem sintetizar sub-produtos 

metabólicos com capacidade surfactante, especialmente quando lhes são fornecidos substratos 

imiscíveis com a água (CONTIERO, 2008). Os biossurfactantes reduzem as tensões, superficial e 

interfacial, conduzindo a uma maior disponibilidade do fluido poluente (por exemplo o petróleo) para 

os microrganismos. Em ambientes contaminados com hidrocarbonetos estão naturalmente presentes 
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microrganismos produtores de biossurfactantes, servindo os óleos contaminantes como substrato 

(PRIYA & USHARANI, 2009). 

Dentre as principais vantagens dos biossurfactantes, em relação aos surfactantes sintéticos, 

destacam-se a baixa toxicidade e a alta biodegradabilidade (ARAUJO & FREIRE, 2013). 

3 METODOLOGIA 

O material vegetal (casca de laranja) foi coletado na região de Apodi-RN, depois foi triturado 

em pedaços de aproximadamente 1 cm.  

O processo de produção dos biossurfactantes foi realizado em uma mistura de solventes 

orgânicos contendo terc-butanol/dimetilsulfóxido (DMSO) na proporção de 10% de DMSO 

[(CH3)2SO]. 5g do material vegetal foi colocado em um erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL da 

mistura de solventes. Os substratos foram adicionados em quantidades equimolares utilizando 0,01 

mol de substratos ácido e carboidratos: ácido octanóico e glicose (1:1). A reação então é mantida sob 

agitação num período de 144 h (CARLI, 2006). 

A análise dos resultados foi realizada por meio do índice de acidez utilizando uma solução de 

NaOH 0,05 mol/L onde uma alíquota de 1 mL da amostra foi retirada e colocada juntamente com 

uma mistura contendo 3 mL de etanol e 6 mL de acetato de etila. Os cálculos foram feitos a partir da 

Equação (1), a seguir. 

R% =    1  -   (média das amostras – branco do vegetal)     x100% (1) 

 (Amostra de referência)     

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a aplicação dos procedimentos experimentais descritos anteriormente foi possível 

verificar a capacidade biocatalítica da casca de laranja frente a diferentes tempos de reação de 

produção na produção de biossurfactante. Os resultados obtidos serão apresentados na tabela 1 

abaixo:  

Tabela 1: Relação da capacidade biocatalítica de sementes vegetais frente a diferentes tempos de 

reação. 

TEMPO 24 h 48 h 72 h 144 h 

RENDIMENTO (%) 10,2 18,6 21,4 23,4 

Fonte: próprio autor, 2018. 

Com os dados expressos na tabela 1, acima, é possível perceber que o rendimento da casca 

cresceu durante os diferentes tempos de reação aplicado, onde obteve-se o melhor resultado no tempo 

reacional de 144 h, com rendimento de 23,4%. 

Linhares (2017) ao analisar a produção de biossurfactantes utilizando semente de romã 

(Punica granatum), constatou que seu material vegetal apresentou o rendimento de 14% nos períodos 

de 48h e 144h de reação. Também foi constatado por Linhares (2018) ao estudar a produção de 

biossurfactante a partir da semente de mamão (CaricaPapaya) um rendimento de 16% no período de 

24h de reação. 
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Assim, comparando os dados obtidos na pesquisa da casca de laranja (Citrus cinensis) com os 

das sementes de romã, é possivel perceber que esta pesquisa gerou novos dados acima do esperado 

pela literatura, ainda podendo ser otimizado para futuros novos resultados. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram bons, de maneira geral, e em comparação com os 

dados literário podendo ainda assim serem otimizados. 

Este trabalho é de suma importância tanto para a sociedade quanto para a ciência. Sendo um 

trabalho de cunho social onde pode servir de inspiração ou conscientização ambiental e abrangendo 

uma área da ciência como uma pesquisa inovadora com resultados positivos e que podem servir para 

novas pesquisas futuras. 
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TRATAMENTO QUÍMICO PARA OS REJEITOS DE OLÉOS E 
GORDURAS: UMA FORMA DE AGREGAR VALOR E FINALIDADE 

PARA ESSE RESÍDUO 

VELOSO, D. N1; MEDEIROS, G, B, F1; BERTINI, L, M1; NASCIMENTO, T, L1 
1IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O aumento da geração de resíduos e a sua 
destinação de forma incorreta, acarreta prejuízos 
cada vez maiores para o nosso meio ambiente. 
Desse modo, precisamos atuar na minimização 
da produção de resíduos e na destinação e 
reaproveitamento desses materiais. Os resíduos 
podem se tornar matéria prima de um novo 
processo de fabricação para novos produtos. A 
oportunidade de se reaproveitar o OGR tornasse 
atraente, baseado na sustentabilidade dos 
recursos biológicos, proteção ambiental e 
considerações econômicas. O presente trabalho 
busca propor a realização de um tratamento para 
os óleos e gorduras residuais, afim que se possa 

eliminar, através de uma nova destinação, os 
riscos que esse resíduo traz para o meio 
ambiente. Inicialmente, a matéria-prima foi 
submetida a um pré-tratamento – filtração, 
neutralização, centrifugação, lavagem com água 
e secagem - e em seguida, caracterizada de 
acordo com às normas da American Oil Chemists 
Society (AOCS). A partir dos resultados obtidos 
neste estudo, o óleo residual tratado apresentou 
em seus parâmetros físico-químicos analisados 
um grande potencial para seu utilizado como 
fonte de matéria-prima para a produção de 
biocombustíveis.

ABSTRACT 

The increase in the generation of waste and its 
destination in an incorrect way, brings ever 
greater losses to our environment. In this way, we 
need to act in minimizing the production of waste 
and in the destination and reuse of these 
materials. Waste can become the raw material of 
a new manufacturing process for new products. 
The opportunity to reuse the OGR became 
attractive, based on the sustainability of 
biological resources, environmental protection 
and economic considerations. The present work 
seeks to propose the realization of a treatment for 
waste oils and fats, to eliminate, through a new 

destination, the risks that this residue brings to 
the environment. Initially, the raw material was 
subjected to pre-treatment-filtration, 
neutralization, centrifugation, water-washing 
and drying-and then characterized according to 
the norms of the American Oil Chemists Society 
(AOCS). From the results obtained in this study, 
the residual oil treated presented in its physical-
chemical parameters analyzed a great potential 
for its used as a source of raw material to produce 
biofuels. 

PALAVRAS-CHAVE: OGR, biocombustíveis, resíduo. 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by dots. 
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1 INTRODUÇÃO 

A geração de resíduos e a sua destinação de forma incorreta, acarreta prejuízos cada vez 

maiores para o nosso meio ambiente. Mas a prática da geração e destinação adequada destes resíduos 

é recente no Brasil, visto que a necessidade de direcionar os resíduos para locais adequados, segundo 

a PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010).  

Os resíduos podem se tornar matéria prima de um novo processo de fabricação (CUNHA, 

2008). Isto quer dizer que mesmo após utilizado, um resíduo poderá ser utilizado como fonte 

energética, insumo ou matéria prima de um novo produto ou processo. O óleo de cozinha já utilizado, 

também chamado de óleo gorduras residuais – OGR, proveniente de residências, comércio e 

indústrias é um resíduo potencialmente poluidor quando descartado de maneira inadequada. Nesse 

caso, se torna exemplo, de um resíduo que poderá ser agregado valores e se tornar uma nova fonte de 

matéria prima para novos produtos. 

 A oportunidade de se reaproveitar o OGR tornasse atraente, baseado na sustentabilidade 

dos recursos biológicos, proteção ambiental e considerações econômicas. O presente trabalho busca 

propor a realização de um tratamento para os óleos e gorduras residuais, afim que se possa eliminar, 

através de uma nova destinação, os riscos que esse resíduo traz para o meio ambiente.  

Entre as diversas formas de se destinar de forma correta esse resíduo, uma opção de 

grande destaque, que justifica esse trabalho, será utilizá-lo, após seu tratamento, como fonte de 

matéria-prima na produção de biocombustíveis. Desse modo estaremos contribuindo duplamente com 

a preservação do meio-ambiente, pois estaremos destinando um contaminante na produção de novo 

produto de natureza renovável. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo convenções internacionais, a poluição dos oceanos é a introdução, pelo homem, de 

substâncias que provoquem, direta ou indiretamente, danos à vida marinha, ameacem a saúde humana 

ou comprometam a atividade pesqueira. Os principais poluentes do meio marinho são o esgoto 

doméstico, petróleo e seus derivados, metais pesados, substâncias organocloradas e o lixo. (BRITES, 

2018). 

Conforme Archela et al. (2003), as gorduras, materiais graxos e óleos, estão sempre presentes 

nos esgotos domésticos, provenientes do uso de manteiga, óleos vegetais, carnes, etc., os quais, 

geralmente são lançados diretamente à rede coletora, sem passar por um processo de pré-tratamento, 

tal como uma caixa de gordura, sendo que, corriqueiramente, as residências não possuem este 

dispositivo, vindo a ocasionar diversos transtornos às redes coletoras. Esse tipo de resíduo também 
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pode ter procedência não doméstica, vindo a ser gerado em frigoríficos, açougues, casas de massas e 

restaurantes, sendo que esses estabelecimentos, em geral, não possuem dispositivo de retenção de 

gordura.  

Os óleos vegetais consumidos pela população, após serem utilizados no processo de fritura de 

alimentos se tornam inaptos para um outro processo destinado ao consumo humano. Após o 

cozimento do óleo vegetal comestível, o mesmo adquire características indesejáveis, como formação 

de espuma, aumento de viscosidade, acidez, escurecimento e odor rançoso, tornando-se impróprio 

para reuso, o que resulta em um resíduo (LIMA, 2008) 

De acordo com Ecocasa (2018), os problemas que tais resíduos podem trazer se forem 

despejados diretamente nas pias (principalmente se não tiver uma caixa de gordura), são muito 

preocupantes, tais como: aderência às paredes, maus odores, diminuição das seções úteis pela 

formação de espumas, entupimento das canalizações, interferência na atividade biológica e podem 

trazer problemas de manutenção.  

Iglesias et al (2012) mostram que a conversão deste resíduo para biodiesel tem atraído os 

investidores do setor devido a sua sustentabilidade econômica e ambiental. O produto a ser retornado 

pode se caracterizar em diversas fases de uso. Por se tratar de um produto de uso doméstico e 

industrial, suas formas de utilização são as mais variadas.   

O estado físico do resíduo, além de líquido, pode se apresentar de forma sólida. Dependendo 

da temperatura do ambiente em que estiver, a solidificação do óleo é natural, sendo seu estado físico 

diretamente proporcional à temperatura. Estas características também podem influenciar no 

desempenho do resíduo como matéria prima, por demandar mais energia para alcançar o estado 

líquido, caso haja necessidade. Diante das possíveis características apresentadas pelo OGR, 

tratamentos específicos são sugeridos para que seja possível utilizá-lo como matéria prima no 

processo de fabricação de novos produtos. 

Tendo em vista que um dos principais recursos naturais utilizado para obtenção de energia 

ainda é o petróleo. Os biocombustíveis são novas formas de tentarem produzir energia por meio de 

fontes renováveis. Cada vez mais se busca novas fontes de matérias-primas para produção desses 

combustíveis renováveis. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Óleos e Gorduras Residuais – Origem e Procedimentos Analíticos 

As amostras de Óleo Residual foram adquiridas nas residências e estabelecimentos 

comerciais da Cidade de Apodi - RN e acondicionadas em recipientes de plástico. A matéria-prima 

foi caracterizada de acordo com as normas da American Oil Chemists Society (AOCS) para 

determinação de teor de água, índice acidez e teor de sabão em óleos vegetais e animais.  

Inicialmente, a amostra de óleo residual foi submetida a um pré-tratamento, pois segundo 

Christoff (2007), a qualidade dos biocombustíveis está diretamente relacionada à qualidade da 

matéria-prima, sendo necessário determinar propriedades que irão mostrar o comportamento do óleo 

vegetal em relação à decomposição e manuseio. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma com as etapas que compõem o tratamento aplicado ao 

óleo residual bruto.  

Figura 1 - Fluxograma do tratamento do óleo residual bruto 

A amostra foi filtrada com o objetivo de remover sólidos suspensos indesejáveis. Para 

este procedimento, a amostra foi aquecida, aproximadamente a 40 ºC, visando tornar-se menos densa, 

totalmente liquida, para facilitar a filtração. 

Para o processo de neutralização, calculou-se o índice de acidez da amostra, a partir daí  calculou-se 

a quantidade de hidróxido de sódio (NaOH) necessário para neutralização do ácido oleico presente. 

Para o cálculo da quantidade de NaOH seguiu a estequiometria da reação, conforme a reação química, 

mostrada na Equação 1: 

R − COOH + NaOH → R − COONa + H2O      (1) 

Em que R resume a cadeia carbônica do ácido oleico (C18:1(9)).

Para remoção de algumas impurezas, como algum vestígio de sólidos indesejáveis e 

precipitados (sabão) formados durante a etapa de neutralização, realizou-se a centrifugação. 

Óleo Residual tratado

Secagem

Lavagem

Centrifugação

Neutralização

Filtração

Óleo Residual bruto
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No intuito de remover possíveis residuais de sabão formado durante a neutralização, bem 

como substâncias polares indesejáveis, fez-se necessário a etapa de lavagem da amostra, depois 

realizou-se a secagem da amostra com um auxílio de auxiliar de filtração e o rotaevaporador. Desse 

modo foi obtido o óleo de residual tratado. 

3.2 Caracterização do óleo residual bruto e tratado 

3.2.1 Índice de acidez 

Pesou-se em um erlenmeyer de 250 mL a massa específica correspondente à faixa de 

ácido graxo livre (AGL) conforme mostrado na Tabela 2. Em seguida, adicionou-se o álcool etílico 

P.A neutralizado e 2 mL de fenolftaleína na amostra para posterior titulação com solução de

Hidróxido de Sódio (NaOH) a 0,1mol/L. O volume de NaOH foi anotado para posterior cálculo 

utilizando a equação 2 a seguir: 

Á𝑐𝑖𝑑𝑜 Ó𝑙𝑒𝑖𝑐𝑜 (%) =
𝑉gasto 𝑥 𝐶NaOH 𝑥 𝐹 𝑥 28,2

𝑚amostra
 (2) 

Onde:  

CNaOH = concentração da solução de NaOH (mol/L); 

Vgasto = volume de NaOH 0,1 M gasto na titulação (mL); 

mamostra = massa da amostra (g); 

F = Fator da solução de NaOH 0,1 M; 

28,2 corresponde ao fator de conversão (equivalente em gramas) do ácido oleico. 

Faixa de AGL Amostra (g) Álcool (mL) [NaOH] 

0,00 a 0,2 56,4 ± 0,2 50 0,1 mol/L 

0,2 a 1,0 28,2 ± 0,2 50 0,1 mol/L 

1,0 a 30,0 7,05 ± 0,05 75 0,25 mol/L 

30,0 a 50,0 7,05 ± 0,05 100 0,25 ou 1,0 mol/L 

50,0 a 100,0 3,525 ± 0,001 100 1,0 mol/L 

Fonte: AOCS – Ca 5a 40 

Tabela 1 - Determinantes analíticos em relação ao % de Ácido Graxo Livre (AGL). 
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3.2.2 Teor de Sabão 

Para este procedimento, foi utilizado 40 g da amostra e adicionado aproximadamente 1 

mL de água destilada. Em seguida, a amostra foi aquecida em banho-maria a 70 ºC por 2-5 minutos. 

Adicionou-se 50 mL do solvente neutralizado seguida de agitação. Posteriormente, realizou-se a 

titulação com HCl 0,01 mol/L. Anotando o volume gasto da solução titulante.  

Para calcular o teor de sabão, empregou-se a Equação 3 mostrada a seguir: 

𝑇𝑒𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑏ã𝑜 (𝑝𝑝𝑚) =
𝑉gasto 𝑥 𝐶HCl 𝑥 𝐹 𝑥 304,400

𝑚amostra
 (3) 

Onde: 

CHCl : Concentração da solução de HCl (mol/L); 

Vgasto: Volume de HCl gasto na titulação (mL); 

mamostra: Massa da amostra (g); 

F: Fator da solução de HCl; 

304,400: Massa molar de oleato de sódio (g/mol) 

3.3.3 Teor de Umidade 

Aproximadamente 2,0 g da amostra do óleo tratado foi colocado em um cadinho previamente 

pesado e colocadas na estufa por 30 minutos a uma temperatura aproximada de 110 °C. A cada 30 

minutos, o cadinho era retirado da estufa e levado para um dessecador por 30 minutos e pesados em 

seguida. Repetiu-se a operação até atingir uma massa constante. O procedimento foi realizado em 

duplicata. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Caracterização físico-química do óleo residual tratado 

Os resultados obtidos para a caracterização do óleo residual tratado quanto às análises de: 

acidez, sabão e umidade; estão demonstrados na Tabela 4. A partir da interpretação desta tabela, 

observa-se que a amostra de óleo residual apresentou acidez 0,11 %, em que a American Oil Chemists 

Society (AOCS) afirma que as amostras de óleos vegetais refinados são consideradas do Tipo 1 (um), 

com índice de acidez entre 0,00 a 0,2 %, desta forma, pode ser empregada na reações para produções 

de biocombustíveis, pois segundo Knothe (2006), só haveria comprometimento da reação, caso o 
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valor de acidez superasse 1,0 %, tornando-se inadequado, devido a formação de sabão, quando o 

processo for via catálise básica.  

Ensaio Unidade Metodologia Resultado 

(Óleo Bruto) 

Resultado 

(Óleo Tratado) 

Acidez % AOCS 

Ca 5-40 

1,1 0,11 

Teor de 

Sabão 

mg/kg AOCS 

Cc 17-95 

60,4 17,3 

Teor de 

Umidade 

mg/kg Gravimetria 1000 363,5 

Fonte: Próprio Autor. 

 Tabela 2 - Caracterização físico-química do óleo residual bruto e tratado. 

O teor de sabão na amostra apresentou valor baixo, igual a 17,3 mg/kg, o que não 

compromete a reação síntese de biocombustíveis, pois segundo Rinaldi e colaboradores (2007), o teor 

elevado ocasiona problemas com a emulsão.  

O teor de água na amostra apresentou resultado de 363,5 mg/kg. Este valor é inferior a 

500 mg/kg, indicando que o óleo residual está propício para uso, pois acima desse valor a água 

reagiria com o triglicerídeo, reação de hidrólise, produzindo ácidos graxos livres. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, o tratamento proposto para os óleos e gorduras 

residuais mostrou-se eficiente originando um produto com características físico-químicas 

satisfatórias para serem utilizadas como fonte de matérias primas na produção de biocombustíveis. 

Desse modo o OGR se torna um insumo complementar às matérias-primas tradicionais do 

mercado de biocombustível, o que proporciona uma diversificação da matriz energética. A conversão 

deste resíduo em combustíveis renováveis acaba convergindo com os pilares da sustentabilidade 

econômica, social e ambiental 
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GAME DESIGN DO JOGO DIDÁTICO “KLAD IN CUBE” PARA O ENSINO 
DE FÍSICA 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO
O trabalho apresenta proposta didática inicial de 
gamedesign em sua versão alfa intitulado Klad 
in Cube para o Ensino de Ciências Naturais e de 
Física, desenvolvida no âmbito de projeto de 
pesquisa que versa sobre de Jogos Digitais, bem 
como conta com a participação de bolsista do 
Programa de Educação Tutorial (PET). Os 
estudos no projeto almejam engendrar o 
pensamento científico e criativo de professores 
em formação do Curso de Licenciatura em 
Física e dos alunos do Curso Integrado em 
Informática, do IFRN-Campus João Câmara. No 
que tange aos aspectos metodológicos, segue o 
paradigma qualitativo, de base exploratória, 
bibliográfica e documental. Tem como aporte 
teórico Johnson (2005), Kenski (2004), 

Kishimoto (2009), Lima e Moita (2011) e 
documentos curriculares, bem como enseja uma 
narrativa lúdica na forma de jogo digital para a 
proposta em tela. O Game Klad in Cube foi 
livremente inspirado em jogos como Inside, 
Sleepy Zombie, Monument Valley e Overland, 
disponíveis no mercado. Ele tem um potencial 
didático par a exploração de conteúdos da Física 
para o Ensino Médio, a exemplo de: 
Eletromagnetismo (circuitos – Leis de Newton e 
Kirchhoff), Mecânica, Geometria e 
conhecimentos matemáticos em geral. Por fim, 
o Game Klad in Cube segue um enredo lúdico,
explorando missões hipotéticas.

ABSTRACT	  
The work presents an initial didactic proposal of 
gamedesign in its alpha version titled Klad in 
Cube for Teaching of Natural and Physics 
Sciences, developed within the scope of 
research project that deals with Digital Games, 
as well as counts on the participation of 
Scholarship Program of Tutorial Education 
(PET). The studies in the project aim to 
engender the scientific and creative thinking of 
professors in training of the Degree in Physics 
and of the students of the Integrated Course in 
Informatics, from IFRN-Campus João Câmara. 
Regarding the methodological aspects, the 
qualitative paradigm follows, with an 
exploratory, bibliographic and documentary 
basis. It has as theoretical contribution Johnson 

(2005), Kenski (2004), Kishimoto (2009), Lima 
and Moita (2011) and curricular documents, as 
well as provides a playful narrative in the form 
of digital game for the proposal on screen. 
Game Klad in Cube was freely inspired by 
games like Inside, Sleepy Zombie, Monument 
Valley and Overland, available in the market. It 
has a didactic potential for the exploration of 
contents of Physics for High School, such as: 
Electromagnetism (circuits - Laws of Newton 
and Kirchhoff), Mechanics, Geometry and 
mathematical knowledge in general. Finally, the 
Game Klad in Cube follows a ludic plot, 
exploring hypothetical missions. 

PALAVRAS-CHAVE: Game Design. Jogos Didáticos. Ensino de Física. Klad in Cube. 

KEYWORDS:  Game Design. Educational Games. Teaching Physics. Klad in Cube. 
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1   INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata sobre a contribuição do gamedesign ao processo educativo, em particular, 

ao Ensino de Ciências, desenvolvida no âmbito do projeto de pesquisa que versa sobre Jogos 

Digitais para o Ensino de Ciências Naturais na Educação Básica, vinculado ao Núcleo de Pesquisa 

em Formação Docente e Ensino de Física, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte/IFRN-Campus João Câmara. O referido Núcleo de Pesquisa encontra-se 

registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico/CNPq e é composto por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores e 

estudantes de Iniciação Científica. Trata-se de um projeto o qual se propõe a colaborar com o 

desenvolvimento de Jogos Digitais (ou games) que se voltem ao Ensino de Ciências Naturais na 

Educação Básica, particularmente de Física, com o intuito de engendrar o pensamento científico e 

criativo de graduandos em formação inicial para a docência, provenientes do Curso de Licenciatura 

em Física, bem como dos alunos do Curso Integrado de Informática, ambos do Campus João 

Câmara. Nossa equipe, neste referido trabalho, conta também com o apoio do Programa de 

Educação Tutorial (PET), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte/IFRN-Campus João Câmara, que disponibiliza um bolsista voluntário para o processo de 

desenvolvimento dos jogos digitais.   

Para a proposta didática do jogo, delimita-se o Ensino Médio como nível de ensino, uma vez 

que os jovens são os principais consumidores de jogos digitais e usuários cotidianos dos seus 

suportes, por meio das tecnologias dos smartphones, tablets, notebooks, consoles portáteis e 

videogames, dentre outros. Entende-se que o processo de game design pode ser orientado para jogos 

com objetivos educacionais, ensejando uma narrativa lúdica na forma de jogo digital que contemple 

tema de relevância para o Ensino de Ciências Naturais, com foco em Física, constante no currículo 

do Ensino Médio. Nesse sentido, apresentamos uma versão alfa do Jogo Didático “Klad in Cube”, 

seu enredo, personagens, bem como os conteúdos didáticos de Física que o docente poderá explorar 

com os estudantes-jogadores. 

2   REFERENCIAL TEÓRICO 

Os recursos midiáticos disponíveis na sociedade contemporânea, veículos das novas 

tecnologias de informação e comunicação, são suportes importantes que engendram constructos 

culturais, formas de ser e estar no mundo. Eles interferem no modo de pensar, sentir, agir, nas 

relações sociais, como também nas formas de aquisição de conhecimento do homem dito moderno. 
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Instauram costumes, cultura e modelos societários. Nessa perspectiva, o advento de mediação 

escolar inovadora coloca a tecnologia como veículo de construção de conhecimento, difusão e 

ampliação de acesso a ele. Aos alunos possibilita a interação digital e um novo letramento. As 

mídias “há muito tempo abandonaram suas características de mero suporte tecnológico e criaram 

suas próprias lógicas, suas linguagem e maneira particulares de comunicar-se com as capacidades 

perceptivas, emocionais, cognitivas, intuitivas e comunicativas das pessoas.” (KENSKI, 2004, 

p.22).

Nesse sentido, o jogo digital figura como um recurso tecnológico lúdico, que agrega fatores 

como: diversão, prazer, habilidades e conhecimentos, os quais no contexto escolar devem ser 

orientados de forma a estimular os discentes ao encontro e à construção do conhecimento como 

uma conquista, que os levam a superar limites e a enfrentar desafios. Logo, a dimensão pedagógica 

do game merece reflexões, dado que ele é uma ferramenta didática que propicia a integração do 

aluno no mundo digital, através da otimização dos recursos disponíveis, possibilitando uma 

multiplicidade de formas de acesso ao conhecimento, de forma dinâmica, autônoma, prazerosa e 

atual. 

Conforme Kishimoto (1999, p.37), “a utilização do jogo no campo do ensino e da 

aprendizagem proporciona condições para maximizar a construção do conhecimento, introduzindo 

as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora”. Ao 

inserir em sua metodologia o uso de jogos, o docente desperta o aluno para a aprendizagem dos 

conteúdos escolares, tendo por via um recurso tecnológico atrativo e prazeroso para a construção de 

habilidades cognitivas.  

Corroborando tal viés, destacamos as palavras de Lima & Moita (2011), quando afirma que 

o jogo apresenta-se, portanto, como um  conjunto diversificado de recursos que favorecem o uso da

multimídia no processo  pedagógico, que proporcionam melhorias no ensino e aprendizagem,

embasadas pelas tecnologias (LIMA; MOITA, 2011).

A importância dos Jogos na Educação ancora-se na amplitude e a aplicabilidade dos 

recursos midiáticos na educação proporcionam aos docentes a construção de didáticas inovadoras, 

facilitando o desenvolvimento de competências e habilidades dos discentes, considerando que 

muitos desses recursos fazem parte do seu meio sociocultural. Essa constatação impõe que se 

repense a necessidade de implantar as novas tecnologias no meio escolar, como uma ferramenta 

didática interativa e significativa para o processo de ensino e aprendizagem. Se antes os Jogos 

Digitais tinham somente sua dimensão do entretenimento considerada, atualmente, eles emergem 

como um recurso imprescindível à educação, configurando a chamada gamificação, contribuindo 
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como alternativa didática e lúdica fundamental para o processo de ensino aprendizagem. Nesse 

contexto, os Jogos Digitais se constituem como importantes objetos de estudos.  

Nesse direcionamento, destacamos, dentre as pesquisas atuais, o estudo realizado por 

Johnson (2005) que enfatiza os contributos dos jogos para o desenvolvimento de habilidades 

diversas, dentre as quais a visão motora, para qual se destaca: a)  a busca, presente quando o 

jogador deseja avançar no game para que, por exemplo, ver a narrativa do jogo concluída, ou 

mesmo o desejo de ver a próxima cena, o próximo desafio; b)  a sondagem, que diz respeito ao fato 

de o gamer não conhecer, a priori, o que deve fazer quando inicia o jogo, sendo necessário sondar, 

investigar o ambiente, para encontrar seus objetivos e as maneiras de cumpri-los, ou seja, entender 

as regras implícitas do jogo; c)  a investigação telescópica, que se relaciona à necessidade de o 

gamer ter que lidar com vários objetivos concomitantemente (os objetivos secundários ou imediatos 

e o objetivo principal do jogo). A teoria do referido autor coloca a mídia e a tecnologia, 

especialmente, os videogames, como ambientes que criam “maiores demandas cognitivas, mais 

profundidade, mais participação”, que propiciaram os ganhos das últimas gerações em algumas 

formas de inteligência (JOHNSON, 2005, p. 127). 

No âmbito educativo, os Jogos Digitais permitem que as metodologias sejam reelaboradas e 

reconstruídas, para propiciar maior interação entre alunos e professores, no decorrer do processo de 

ensino e aprendizagem, rompendo, em certa medida, a limitação das relações professor-aluno e 

teoria-prática. Essa abertura dos espaços pedagógicos possibilita o contato entre o conhecimento 

aprendido na escola com o construído no mundo. No tocante às Diretrizes Curriculares 

Nacionais/PCN para o Ensino Médio (2017), verificamos a consonância do objeto em estudo com a 

necessidade de promoção do letramento científico, no caso específico do projeto para alunos da 

educação básica, bem como para docentes por meio da ferramenta Jogos Digitais. 

O PCN+ (2017, p.84) ressalta que, quanto ao Ensino de Física, a expressão do conhecimento 

por meio da resolução de problemas e do auxílio da lógica matemática. No que diz respeito ao uso 

de novas TIC’s, assevera para as competências em Física que “também deve ser estimulado o uso 

adequado dos meios tecnológicos, como máquinas de calcular, ou das diversas ferramentas 

propiciadas pelos microcomputadores, especialmente editores de texto e planilhas”. Conforme o 

mesmo documento, todas essas estratégias permitem “formas de representar e sistematizar o 

conhecimento que se confundem com a própria produção de um novo conhecimento, contribuindo 

também para explicitar e reforçar as relações do conhecimento científico com outras formas de 

expressão do saber”. (BRASIL, 2017, p.84). 

Diante disso, nos propomos a desenvolver jogos educativos na perspectiva de aproximar os 

alunos de conhecimentos provenientes das Ciências Naturais e da Física. Nos detemos ao 
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desenvolvimento de Jogos Didáticos em plataformas digitais 2D e 3D, com o uso do motor gráfico 

Unity (Unity Technologies). O game em questão se passa no futuro e é composto por um 

personagem principal, um astronauta chamado Klad, que tem por objetivo a realização de tarefas 

que envolvem alguns princípios da Física.  

No tocante à estrutura do Jogo Digital em desenvolvimento, podemos assinalar as seguintes 

etapas. A estrutura do game: 

1. Nome do game:  Klad in Cube;

2. Menu Inicial: Iniciar jogo;

3. Modos de jogo: Assunto Matemática (Geometria plana), Assunto Eletromagnetismo

(Leis de Kirchhoff), Assunto Mecânica (Leis de Newton e Lei da Gravitação

Universal);

Como podemos observar a pertinência da exploração dos conteúdos ocorre, também, pela 

facilidade através da qual se chega aos conceitos. Em outros termos, aprende-se de forma lúdica 

elementos de Física. 

3   METODOLOGIA 

No que se refere às questões metodológicas, ancora-se nos direcionamentos de pesquisa 

qualitativa, exploratória, bibliográfica e documental. Como visto, para execução deste trabalho 

efetuamos uma pesquisa bibliográfica por meio da qual definiu-se como aporte teórico Johnson 

(2005), Kenski (2004), Kishimoto (2009), Lima & Moita (2011), dentre outros documentos 

curriculares da educação básica. 

Além disso, apresentamos os passos do desenvolvimento de Games em Plataforma 2D e 3D, 

com o Motor Gráfico Unity. Em particular no Game Klad in Cube, elencamos os seguintes 

programas utilizados: Unity (Usamos objetos/assets do site da Unity); Mixamo (animações) e 

Magicavoxel (Construção dos objetos). 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Game Klad in Cube foi livremente inspirado em jogos como Inside, Sleepy Zombie, 

Monument Valley e Overland disponíveis no mercado. Ele tem um potencial didático par a 

exploração de conteúdos da Física para o Ensino Médio, a exemplo de: Eletromagnetismo 

(Circuitos – Lei de Kirchhoff), Mecânica (Leis de Newton), Geometria e conhecimentos 
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matemáticos em geral. Segue um enredo lúdico, explorando missões hipotéticas. Nesse sentido, 

elaborou-se a seguinte história: 

Em um certo dia no ano de 2050 Klad, um astronauta da A.S.E. (Agency Space of Earth), 

recebe uma mensagem informando que ele participará da próxima expedição a um planeta distante 

da terra, no e-mail há as informações necessárias para a viagem. O viajante precisará de alguns 

materiais como a roupa de astronauta, o robô que ele mesmo terá que montar e uma série de 

conhecimentos físicos notados em seu caderno de bordo. Na mensagem tem as instruções para a 

montagem do robô. O primeiro passo é usando uma impressora 3D; o astronauta imprimirá as 

peças necessárias. 

Assinalamos que o estudante-jogador necessita ter conhecimentos de matemática 

geométrica, círculo, quadrado, retângulo, triângulo e trapézio. Para cada peça que o jogador montar 

(imprimir) terá que responder a uma questão-desafio sobre os conteúdos. Em seguida, montar os 

circuitos necessários. O estudante-jogador resolverá circuitos simples de eletrônica; conteúdo da 

Física, a exemplo da Lei das Malhas.  

Em sua mesa de trabalho, após a montagem do robô, ele lembrará de pegar sua roupa de 

astronauta que está localizada no laboratório; entretanto a inteligência artificial da casa 

(chamada M.A.I, My Artificial intelligence) o informa que o Laboratório foi selado a noite, devido 

um acidente; agora o laboratório está repleto de gás, mas em algumas horas o vazamento de será 

controlado. Então o astronauta terá que usar o robô para ir até a sala, utilizando as tubulações de 

ar, para pegar sua roupa. 

Nesse quesito, explora-se conhecimento abordado na Segunda Lei de Newton. O robô terá 

um limite de peso a carregar. O jogador-estudante terá que levar alguns peças de roupa por vez, 

calculando a força necessária para cada peça.     

Depois de conseguir a roupa de astronauta, Klad se prepara para ir até a A.S.E com seu 

carro, mas o caminho está um pouco danificado e ele tem dificuldade para chegar até a empresa. 

Quando chega na A.S.E, Klad é submetido a dois treinamentos que são essenciais para estar 

capacitado para a viagem, um deles é o Treinamento de Força-G (Movimento circular, aceleração 

centrípeta) e o outro é o de Gravidade Zero (Relatividade, momento mais conceitual do game). Ao 

finalizar os treinamentos ele terá que selecionar suprimentos necessários para abastecer o foguete. 

Sobre este aspecto, o conteúdo de Força Peso ou Segunda Lei de Newton será o abordado. Serão 

considerados algumas variáveis do que no primeiro momento com o Robô; o último momento dos 

preparativos para a viagem é testar os conhecimentos adquiridos durante o jogo. Em síntese, são 

conceitos advindos da Matemática, Mecânica, Eletromagnetismo e Relatividade. 
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No que concerne aos personagens, temos o KLAD e o ROBÔ; e a casa do personagem como 

único cenário do Game “Klad in Cube”, conforme apresentamos as imagens a seguir: 

Figura 1 - Artes conceituais das Cenas do Interior da Casa de Klad 

Na figura 1, temos as imagens do interior da casa da personagem Klad, onde a versão alfa do 

game transcorre, nos dividimos os cômodos da casa em quatro cenas referenciadas na figura em 

vermelho, na primeira posição temos a sala que é a entrada da casa de Klad, o segundo cômodo é o 

seu escritório ou área de trabalho. Assinalamos que neste local ocorrem os primeiros e únicos 

desafios da versão disponível. Em seguida, no terceiro cômodo temos a cozinha e banheiro da 

residência, observa-se o quarto do personagem que é nosso último espaço físico da casa que pode 

ser acessado. Também temos nesse cômodo uma porta em vermelho que posteriormente será o 

laboratório da personagem. 

Figura 2 - Exterior da Casa de Klad 

A Figura 2 é a parte exterior do game, a cena em questão tem inspiração de dois jogos 

conhecidos no mercado, que são Monument Valley e Overland, contudo esse cenário, na versão alfa, 

não tem desafios para o jogador-aluno. No tocante às tarefas do Game completo, elencamos: a 

criação das peças para o robô usando a impressora 3D com alguns desafios matemáticos de 
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geometria bidimensional como encontrar a área, perímetro, comprimento, hipotenusa, 

circunferência e outros, Figura 3. 

Figura 3 - Desafio para Imprimir o Retângulo 

Após a impressão das peças a montagem do robô, acontece de forma automática, de acordo 

com o que mostramos nas figuras 4 e 5 respectivamente, a conclusão do desafio matemático e o 

robô montado em seu escritório. 

Figura 4 - Montagem do Robô. 

Figura 5 - Robô montado no game 
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Na Figura 6, observa-se a montagem dos circuitos internos do robô, utilizando as instruções 

presentes no caderno de bordo. Ressalvamos que às questões e desafios, na Figura 6, referente às 

Leis de Kirchhoff, infelizmente, ainda não foram finalizadas para a versão alfa que estamos 

apresentando, entretanto, para tratar do assunto consultamos o livro texto Halliday, Resnick, Walker 

e Biasi (2009) do qual utilizamos conceitos para a construção do caderno de instruções, que serve 

como guia para o docente desenvolver seu plano de aula, considerando a investigação e a 

construção de ideias para o aluno resolver os desafios do game. 

Figura 1 - Lei de Kirchhoff 

Para a versão final, desenvolvemos os seguintes desafios: pegar a roupa de astronauta no 

laboratório, o robô que foi montado entrara no laboratório para buscar as roupas de viagem do 

personagem vamos utilizar dos conceitos de força Gravitacional, 𝑭" = 	  m. 𝐠, para realizar a tarefa, é 

de responsabilidade nossa também desenvolver o momento de viagem até a estação de lançamento 

do foguete A.S.E, em que o personagem tem um problema na viagem, e nesse momento vamos 

abordar conceitos da mecânica Newtoniana, ao chegar na estação vamos iniciar os treinamento do 

personagem o primeiro deles é treinamento de força G abordando os conceitos de força centrípeta, 

força G e Movimento Circular Uniforme seu segundo treinamento é de gravidade zero, vamos 

abordar a relatividade e o princípio da equivalência de Einstein, ao finalizar todos os treinamentos o 

personagem tem que gerir seus suprimentos, seu dever é pegar suprimentos para levar na viagem 

vamos a bordar, como no primeiro caso com o robô, os conceitos de Força Gravitacional,  para 

finalizar o game, vamos realizar um teste de conhecimentos ,baseados no aprendizado durante o 

jogo, para a personagem poder entrar no foguete  os assuntos abordados serão Mecânica 

Newtoniana, Eletromagnetismo, Questões conceituais de Relatividade. 
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No que diz respeito aos itens necessários ao Game, temos o Caderno de Bordo com regras e 

instruções ao estudante-jogador e ao docente que usará em situação didática; Mochila; Impressora 

3D; Robô; Suprimentos da impressora e da personagem. 

Ressaltamos, em relação às melhorias futuras do Game Klad in Cube, o template acessível 

para uso material pelo docente em situações de atividades didático-pedagógicas. Para tanto, 

pretende-se realizar a impressão de peças para aprimorar o robô; definição das tarefas para cada 

peça nova no robô; bem como explicitar melhor as questões de interdisciplinaridade, além de 

Matemática e Física. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas ações desenvolvidas no âmbito do projeto mencionado, espera-se que os professores em 

formação inicial compreendam que a inserção dos Jogos Digitais na educação contribui para a 

formação de atitudes sociais baseadas no respeito mútuo, na cooperação, na obediência às regras, no 

senso de responsabilidade e na iniciativa pessoal e grupal. 

A relevância deste trabalho se dá pela importância dos Jogos Digitais, ou games, os quais 

constituem-se espaços de relações colaborativas de partilha e de inovações e que podem figurar 

enquanto uma interface educacional possível para as interações no contexto da contemporaneidade 

e da tecnologia. 

Nesse contexto, é válido assinalar, ainda, que o mercado de jogos é o que mais cresce no 

mundo atualmente, sendo o faturamento da indústria de games, maior que o da de Cinema e Música 

juntos. O Brasil é o 11º mercado mundial em faturamento e o 4º no número de jogadores. Por meio 

dos Jogos Digitais as aprendizagens e os modos de aprender colaborativamente são flexibilizados 

também pelas possibilidades que jogar em rede engendram. Corroboram com essas ideias, o fato de 

a inserção dos recursos tecnológicos no ambiente escolar como ferramenta didática permitir ao 

docente o trabalho pedagógico e lúdico. 

Neste trabalho, apresentamos o desenvolvimento da proposta didática do jogo Alfa “Klad in 

Cube” para o ensino de Ciências e Física. Nessa perspectiva, destacamos a importância do aprender 

brincando, pois, o jogo proporciona o desenvolvimento de operações cognitivas do conteúdo 

tratado, no âmbito do simbólico, no desenvolvimento da capacidade de memória, na coordenação 

visual e motora, bem como dos estímulos à criatividade, tais quais propõem os estudos com 

enfoques nas contribuições das neurociências à educação. 

Desse modo, os Jogos Digitais podem contribuir de forma positiva com objetivos didático-

pedagógicos, desde que bem planejados pelos professores, aos quais cabe estabelecer com clareza 
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os conteúdos, as finalidades educativas, como também o momento de sua inserção no ensino e 

aprendizagem da disciplina, no caso em tela, a Física e as Ciências Naturais. Isso permitirá o 

reforço da chamada gamificação do ambiente educacional. 

Diante disso, por fim, em pesquisas futuras, pretendemos verificar a jogabilidade da versão 

digital, bem como o potencial no cumprimento de objetivos educacionais da proposta didática do 

jogo Alfa em sala de aula, tendo em vista que asseveramos que o uso dos jogos digitais no âmbito 

educacional promove a inserção dos recursos tecnológicos no ambiente escolar enquanto ferramenta 

didática em favor de uma práxis lúdica, interativa, motivadora, tornando a aprendizagem mais 

prazerosa, motivando e proporcionando maior autonomia aos estudantes, assim como contribui para 

a aprendizagem estudantil. 
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ESTUDO DO POTENCIAL DE DEPÓSITOS DE DIAMANTES 

ASSOCIADOS A KIMBERLITO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

NORTE (PROVÍNCIA DA BORBOREMA) 

REIS, F. S. M.¹ e GOMES, D. C. E.
2 

1,2 IFRN – Campus Natal Central 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

RESUMO 

Conhecido também por sua diversidade 

geológica, o Estado do Rio Grande do Norte 

possui em sua extensão depósitos que podem 

ser notáveis reservas, os quais podem ser 

encontrados, principalmente, em torno de 

crátons arqueanos e em cinturões móveis 

Paleoproterozóicos, foi descrita a rocha 

“matriz” do diamante como sendo o 

Peridotito Porfirítico (Kimberlito). Apesar de 

ter sido associado a outros tipos de rocha, o 

Kimberlito tornou-se a fonte de extração 

mais economicamente viável da gema, além 

de seus usos e funções que são de extrema 

importância para a sociedade atual. Foram 

mencionados os modos de pesquisa e 

prospecção do Peridotito, associados aos seus 

depósitos, que, geralmente, são em forma de 

“pipes”. Fez-se um recorte geográfico à área 

da Província da Borborema do estado, nas 

intrusões denominadas de Santa Fé-1 e Santa 

Fé-2, descoberta que configura-se como a 

primeira parte de uma caracterização, a qual 

abriu caminho para pesquisas sobre rochas 

kimberlíticas numa área que, até então, era 

desconhecida, bem como indicadores de 

zonas potenciais de teores lavráveis. Nesse 

sentido, objetiva-se com esse trabalho expor 

por meio de integração de mapas geológicos, 

fazendo uso da metodologia de pesquisas 

bibliográficas baseadas em artigos científicos 

sobre o tema discutido, busca de informações 

a partir de sites, como de organizações 

privadas ou estatais e estudos por meio do 

geoprocessamento da área pelo software 

ArcMap. Visto que, as áreas potenciais de 

prospecção desses recursos cada vez mais 

têm alcançado lugar no mercado mundial e 

indústria da alta tecnologia.  

PALAVRAS-CHAVE: Diamante. Potencial. Província da Borborema. Rio Grande do Norte. 
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ABSTRACT 

Also known for its geological diversity, the 

State of Rio Grande do Norte, which can be 

found as a whole, can be found mainly 

around archaean craters and in 

Paleoproterozoic mobile belts, the rock 

"Diamante as peridotito Porphyritic 

(Kimberlite). Although it has been associated 

with other types of rock, Kimberlite has 

become a more economically viable source 

of the gem, in addition to its uses and 

functions that are of utmost importance for 

today's society. Peridoto research and 

prospecting methods were found, associated 

to their deposits, which are usually in the 

form of "pipes". It made a geographical cut 

to the Borborema Province area of the state, 

provoking way, than the current method of 

observation, which requires the aid of books 

and tables. The area of Borborema Province 

of the state The so-called intrusions of Santa 

Fe-1 and Santa Fe-2, revealed as a first part 

of a characterization, a man of path traveled 

to the rocks on the kimberlitic rocks in an 

area that until then was unknown, as well as 

indicators of potential zones of washable 

contents. In this sense, the objective is to 

expose the work through the integration of 

geological maps, making use of the 

bibliographic research methodology, 

statistical research articles, case studies, 

questionnaires and questionnaires through 

the geoprocessing of the area by ArcMap 

software. They emerged as sources of 

international resource data, increasingly 

supporting the world market and the high 

technology industry. 

1 INTRODUÇÃO 

A primeira ocorrência de Kimberlito deriva do ano de 1866, na cidade de Kimberley, 

fato que influenciou a nomenclatura da rocha. Esta é uma rocha ígnea, rica em voláteis e 

ocorrem na forma de “pipes”, diques ou soleiras. Apresenta uma textura inequigranular e traz 

consigo alguns xenólitos associados, dentre eles, o diamante, xenólito base para o presente 

trabalho.  

Ele ocorre principalmente nas zonas de crátons, porções da crosta terrestre estáveis 

desde o período Pré-Cambriano. Algumas das maiores ocorrências da referida rocha 

KEYWORDS:  Diamond. Pontential. Province of Borborema. Rio Grande do Norte. 
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acontecem na África do Sul, nos EUA, na Austrália e no Brasil. Cada um desses depósitos 

tem um tipo de diamante específico, os quais apresentam diferentes valores. 

A prospecção e exploração de Kimberlitos demonstra ser de extremo interesse pela 

sociedade, uma vez que a importância econômica deste mineral está ligada à sua beleza, 

conhecido pela sua estabilidade química extraordinária no topo escala de dureza de Mohs, 

sendo o número 10. É muito popular com joalheiros para o seu brilho especial chamado 

adamantino, sua cor pode variar desde branco, meio marrom, amarelo, vermelho, verde e 

laranja. Possivelmente, o primeiro uso industrial do diamante foi na forma de pó, para 

polimento de gemas (técnica desenvolvida na Índia, antes de 1400) de diamante e outras 

pedras preciosas. Até o ano de 1860, o principal uso do diamante era para cortar vidro. Seu 

uso como ferramenta de corte de metal data de 1860 e o elevado preço das ferramentas de 

diamante constituíram-se numa desvantagem para sua aceitação. Foi quando as vantagens em 

usar diamante se tornaram conhecidas, consequentemente aumentaram a demanda da gema 

(Smoak, 1985). 

Essa importância fica clara quando se analisa o impacto que a descoberta da rocha 

mineralizada causa sobre a economia das províncias, por exemplo, a descoberta de uma única 

chaminé kimberlítica mineralizada na Austrália a colocou como maior produtora mundial de 

diamantes e existe possibilidade que no Brasil uma descoberta semelhante possa modificar 

todo o mercado mundial. Entretanto, para se conhecer mais a situação dos Kimberlitos no 

Brasil, especificamente no Rio Grande do Norte, apresentamos a ocorrência desses na região 

da Província da Borborema, mais precisamente, no município de Pedro Avelino. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O recorte geográfico da região do Rio Grande do Norte foi fundamentado em estudos 

feitos pelo Serviço Geológico do Brasil-CPRM, por meio do Projeto Diamante Brasil, sob a 

coordenação do Departamento de Recursos Minerais, que desenvolveu nacionalmente um 

programa de pesquisa voltado para o estudo de Kimberlitos, Lamproítos e/ou rochas 

relacionadas que visou criar e recuperar informações para auxiliar a exploração de diamantes 

em ambiente primário no Brasil. Foram descobertas e confirmadas intrusões kimberlíticas, 

onde os resultados iniciais obtidos em levantamento prospectivo por minerais pesados 

mostraram evidências mineralógicas sugestivas da presença de Kimberlitos e/ou rochas 

associadas (SILVEIRA, 2006, p. 13). Tais intrusões foram denominadas de Santa Fé-1 e 
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Santa Fé-2 em alusão às localidades homônimas onde se encontram. A referida descoberta 

derivou de trabalhos realizados durante duas etapas de campo. 

Dentre esses trabalhos, está a tese de doutorado de Francisco Valdir Silveira, sobre o 

magmatismo intraplaca que ocorre no RN, posicionado durante o Cenozoico de forma 

tectono-controlada, que é caracterizado por pequenos volumes de rochas máficas e 

ultramáficas, formando parte de uma ampla província tectono-magmática que se estende por 

todo NE do Brasil. Alguns dados coletados em campo permitiram individualizar três tipos de 

rochas vulcânicas e subvulcânicas distintas: basaltos, microgabros e xenólitos mantélicos, 

além do corpo de rochas máficas ultramáficas de Santa Fé. 

Segundo um informe técnico da CPRM, publicado em novembro de 2015, os corpos 

de afinidade kimberlítica, denominados Santa Fé-1 e Santa Fé-2 estão inseridos na folha Lajes 

(SB.24-X-D-VI) e possuem coordenadas UTM 796226 m E/ 9380706 m S e 795662 m E/ 

9385226 m S, respectivamente, Datum WGS-84, zona 24S, exposto na figura 1. 

3 METODOLOGIA 

Geotectonicamente, os alvos citados acima estão inseridos dentro do Domínio 

Piranhas-Seridó (Província Borborema), limitado a oeste pela zona de cisalhamento 

Portalegre e a leste pela zona de cisalhamento Picuí-João Câmara. Constituído 

predominantemente por embasamento gnáissico-migmatítico do paleoproterozóico 

(Complexos Caicó e Santa Cruz) e supracrustais neoproterozóicas (Faixa Seridó), além de 

intrusões graníticas brasilianas. A geologia local é dominada por biotita ortognaisses com 

intercalações de anfibolitos e metagabros do Complexo Caicó e olivina basaltos 

possivelmente relacionados à Formação Macau (Cenozóico). Os corpos Santa Fé-1 e 2 estão 

encaixados em ortognaisses e migmatitos granodioríticos a tonalíticos do Complexo Arábia e 

sotopostos à olivina basaltos da Formação Macau. 

A localização do corpo Santa Fé-1 confirmou a hipótese do "diatrema de Santa Fé" 

levantada por Silveira (2006) que, embora não tenha abordado diretamente a rocha 

kimberlítica, reconheceu minerais indicadores, como a granada de kimberlitos associados com 

xenólitos peridotíticos e eclogíticos na área de influência desta intrusão. A intrusão Santa Fé-2 

corresponde a um corpo nunca antes relatado. 

A partir de resultados laboratoriais que identificaram a existência de minerais 

indicadores de Kimberlito em várias amostras e de estudos de imagens de satélite, foram 
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selecionadas para cheque de campo 27 anomalias, das quais as anomalias AN_3 e AN_4 

foram positivas. 

A atividade de campo consistiu na aquisição de informações como localização, tipo de 

rocha, mineralogia, textura, grau de intemperismo, geometria e dimensões do corpo, medidas 

estruturais, rocha encaixante e tipo de alteração. Em ambos os alvos foi realizado 

levantamento geoquímico com coleta de concentrado de bateia em sedimento aluvionar e 

saprolito, com abertura de poços manuais (0,70 m de largura x 1,5 m de comprimento) para 

amostragem. Além de malha de solo regular com espaçamento de 100 m entre as amostras, as 

quais foram coletadas no horizonte A, em área de 1 m
2
, profundidade máxima de 3 cm e 

volume de 10 litros, em busca de minerais residuais. 

No alvo AN_4 foi realizado levantamento geofísico terrestre (magnetometria e 

gravimetria). O levantamento gravimétrico foi feito em malha regular com espaçamento de 

100 m entre as linhas e leituras feitas a cada 25 m. O levantamento magnetométrico feito com 

leitura contínua em caminhamentos N-S e E-W na área de influência do corpo. Amostras 

obtidas nos poços foram descritas macroscopicamente e seu concentrado enviado para 

laboratório. Evidências de campo sugerem também que as intrusões Santa Fé-1 e Santa Fé-2 

constituem “pipes” kimberlíticos em fácies cratera associadas a um mesmo evento magmático  

e apresentam dimensões aproximadas de 36 ha e 12 ha, respectivamente. A seguir, o resultado 

das anomalias nessas duas regiões: 
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Figura 1 - Mapa de localização das anomalias AN_3 (Santa Fé -1) e AN_4 (Santa Fé - 2) 

Fonte: ArcMap 10.1 – As Autoras. 

3.1 Resultado da Anomalia Alvo NA_3 1: 

Resultou na intrusão Santa Fé-1 (Figura 2). Marcado por depressão rasa de forma 

semicircular com diâmetro médio de 500 m. Área do corpo é caracterizada por solo areno-

argiloso marrom, rico em minerais residuais do tipo olivina, Cr-diopsídio, granada, ilmenita e 

espinélio vistos a olho nu. Ocorrem blocos de rocha vulcânica vesicular com cavidades 

preenchidas por carbonato, blocos de calcário maciço e silexito. No poço escavado foi 

observada a rocha kimberlítica a aproximadamente 30 cm de profundidade.  
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Figura 2 - Malhas de solo realizadas no alvo AN_3. Fonte: Google Earth. 

 3.1.1 Resultado da Anomalia Alvo AN_4 2: 

Resultou na intrusão Santa Fé-2. A intrusão kimberlítica Santa Fé-2 foi detalhada por 

meio de gravimetria e os resultados demonstraram que esse corpo apresenta densidade 

negativa em relação à rocha encaixante, tem forma semicircular e diâmetro em torno de 200 

metros (Figura 3). O padrão gravimétrico revelado para este corpo é semelhante aos de outros 

corpos kimberlíticos conhecidos.  Na região o solo é areno-argiloso marrom e rico em 

minerais residuais do tipo granada, Cr-diopsídio, ilmenita e espinélio. Ocorrem blocos de 

olivina basalto fino com carbonatação comum em vênulas e disseminada, além de blocos de 

silexito e calcário médio. Foi observada rocha kimberlítica a aproximadamente 40 cm de 

profundidade no poço.  

Figura 3 - Malhas de solo realizadas no alvo AN_4. Fonte: Google Earth. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O trabalho de prospecção realizado pelo Projeto Diamante Brasil foi fundamental e se 

mostrou uma ferramenta eficiente na descoberta e confirmação das intrusões kimberlíticas 

Santa Fé-1 e Santa Fé-2, no Estado do Rio Grande do Norte. A descoberta representou o 

registro dos primeiros corpos kimberlíticos comprovados na Província Borborema. Esta que 

abriu caminho para investigação e pesquisas científicas das rochas kimberlíticas e/ou 

relacionadas numa área até então desconhecida e possível exploração de diamantes em 

ambiente primário, mesmo sabendo que as condições geodinâmicas não são favoráveis à 

preservação de diamantes.  

É consenso que as chaminés kimberlíticas não possuem relação com riftes e que a 

água desempenha um papel importante nas características da rocha, porém todos os modelos 

de formação atuais, embora aceitos em termos gerais, possuem falhas e exatamente por isso é 

impossível apontar um modelo como o “mais correto”. Sabe-se, no entanto, que lineamentos 

de chaminés kimberlíticas indicam com boa precisão a posição dos crátons em diversas eras 

geológicas e este tipo de conhecimento possibilita um melhor entendimento da formação da 

Terra e possui aplicações práticas na prospecção de minerais. 

Acerca do “pipe” encontrado no município de Pedro Velho pela CPRM, não podemos 

aferir a quantidade ou mesmo confirmar a presença de diamantes nele. Entretanto, os minerais 

indicadores identificados pela geoquímica e pela descrição petrográfica das rochas, afirmam 

que o corpo se trata realmente de um kimberlito e apontam para uma possível existência da 

gema na região. Além disso, para a confirmação da não esterilidade do peridotito, seriam 

necessárias análises de maior detalhe que precisariam de, por exemplo, testemunhos obtidos 

através de um furo de sonda, visto que o depósito é caracterizado por possuir a gema ao longo 

do seu conduto. Outrossim, para a confirmação do corpo kimberlítico seria necessário um 

levantamento gravimétrico ou magnetométrico de detalhe na região. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, podemos concluir que o estudo foi fundamental para a delimitação das 

intrusões Santa Fé-1 e Santa Fé-2, se mostrando uma ferramenta eficiente na descoberta 

e confirmações em princípios qualitativos de determinação de áreas promissoras para 

as possíveis ocorrências kimberlíticas no Estado do Rio Grande do Norte, uma vez que 

suaimportância para toda a sociedade fica clara quando se analisa o impacto que a 

descoberta da  
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rocha mineralizada causa sobre a economia das províncias minerais. E que, apesar de toda a 

sua importância, o Kimberlito é uma rocha ainda pouco conhecida e por isso mesmo alvo de 

opiniões divergentes principalmente com relação a sua gênese. Este que é o material de 

engenharia mais versátil do mundo, bem como a mais famosa pedra preciosa. A superioridade 

do diamante em tantas diversas aplicações industriais é atribuível a uma combinação única de 

propriedades que não pode ser igualada ou substituída por qualquer outro material. 
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AVALIAÇÃO DO TEOR DE ANTOCIANINAS DA ESPÉCIE Sideroxylon 

obtusifolium (QUIXABEIRA)

CABRAL, R. C. 1; CÂMARA, L. M. A.2; PAIVA, T.G.D.3, ALVES, L.A.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

 A caracterização físico-química bem como o  

potencial antioxidante da 

quixabeira Sideroxylon obtusifolium (Humb. Ex 

Roem. Schult.) além de apresentar teor de 

fenólicos e ação antioxidante relevante, possui 

alta concentração de antocianinas. As 

antocianinas são pigmentos vegetais, 

responsáveis pela coloração observadas em 

flores, frutos, folhas, caules, casca e raízes de 

plantas. Esses pigmentos são compostos 

fenólicos, pertencentes ao grupo de flavonoides. 

O seu alto poder antioxidante, atuando contra os 

radicais livres, apresenta atividades 

farmacológicas sendo utilizadas para fins 

terapêuticos. Esta pesquisa teve por objetivo 

avaliar as concentrações de antocianinas dos 

extratos em etanol-água encontrados na folha, 

casca e galho da espécie quixabeira. Após a 

análise dos extratos, dentre as partes referidas, a 

casca apresentou a maior concentração de 

antocianinas, revelando um possível potencial 

antioxidante.  

PALAVRAS-CHAVE: quixabeira; antocianinas; antioxidante. 
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ABSTRACT 

The physico-chemical characterization and the 

antioxidant potential of the Quixabeira 

Sideroxylon obtusifolium (Humb. Ex Roem, 

Schult.) Besides presenting a phenolic content 

and a relevant antioxidant action, has a high 

concentration of anthocyanins. Anthocyanins 

are plant pigments  responsible for the 

coloration observed in flowers, fruits, leaves, 

stems, bark and plant roots. These pigments are 

phenolic compounds belonging to the group of 

flavonoids. Its high antioxidant power, acting 

against free radicals, presents pharmacological 

activities being used for therapeutic purposes. 

The objective of this research was to  evaluate 

anthocyanin concentrations in the ethanol-water 

extracts found in the leaf, bark and twig of 

quixabeira species. After analyzing the extracts, 

the bark presented the highest concentration of 

anthocyanins, revealing a possible antioxidant 

potential. 

1 INTRODUÇÃO 

A utilização de plantas com fins medicinais para tratamento e cura de enfermidade, é tão 

antiga quanto a espécie humana. Ainda hoje em algumas regiões do Brasil, as plantas medicinais 

são comercializadas em feiras livres, mercados populares e encontradas em quintais residenciais. 

O Nordeste brasileiro apresenta uma vegetação bastante diversificada e uma boa 

adaptabilidade, em virtude da variação das condições climáticas. Dentro do bioma caatinga, 

encontra-se a quixabeira Sideroxylon obtusifolium nativa do semi-árido nordestino, a presença de 

compostos com propriedade antioxidante nessa espécie, tem estimulado pesquisas de modo a tentar 

comprovar, através de análises de sua composição fitoquímica, possíveis atividades antioxidantes.    

KEYWORDS: quixaba; anthocyanins; antioxidant.  
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Figura 1 - Sideroxylon obtusifolium (QUIXABEIRA) 

Os flavonoides são considerados uma importante fonte de antioxidantes naturais, isso se 

deve aos grupos hidroxila ligados à estrutura do anel aromático. A sua ação antioxidante  

geralmente aumenta de acordo com o aumento dos grupos hidroxila resultados do favorecimento na 

movimentação de elétrons nos núcleos aromáticos, permitindo assim a estabilidade do radical 

(ALMEIDA, 2006; BALASUNDRAM; SUNDRAM; SAMMAN, 2006). 

Dentre os grupos flavonoides encontrados em plantas, destacam-se as antocianinas (Figura 

2) estas muitas vezes, se caracterizam por serem responsáveis pelos pigmentos presentes em flores,

frutos, folhas, caules, casca e raízes de plantas, além de possuir a função de proteger a planta contra 

a luz ultravioleta (UV) e evitar a produção de radicais livres. 

Umas das características das antocianinas é a variedade de cores, o que as torna importantes 

materiais no uso como indicadoras de pH, no qual a variação da coloração depende da sua 

estabilidade e o pH do meio em que estão inseridas (BRILHANTE, 2013).  

Constituídas por três anéis: um anel aromático ligado a um anel heterocíclico que contém 

um oxigênio e um terceiro anel aromático, a sua cor depende diretamente de sua estrutura química, 

do número e da posição dos grupos “R” que podem ser substituídos por hidroxilas e metoxilas que a 

compõem (LOPES, 2002). 
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Figura 2 – Esqueleto químico básico das antocianinas 

Contudo, as antocianinas apresentam benefícios para a saúde humana, que inclui a atividade 

antioxidante e eliminação dos radicais livres, possibilitando uma forte linha de estudos nessa área 

que podem significar grandes avanços na medicina moderna. 

Com isto o presente trabalho tem como finalidade avaliar a concentração de antocianinas 

presentes em diferentes partes quixabeira Sideroxylon obtusifolium. Os resultados foram obtidos 

através  de testes de quantificação de antocianinas dos galhos, cascas e folhas da espécie. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A quixabeira (Sideroxylon obtusifolium) pertence à família Sapotaceae e está incluída na 

ordem Ericales. A família possui distribuição pantropical (designação dada em biogeografia a taxa 

cuja distribuição cobre as regiões tropicais de todos os continentes), incluindo cerca de 50 gêneros e 

1000 espécies, no Brasil ocorrem 14 gêneros e cerca de 200 espécies. Compreende diversas 

frutíferas como o sapoti (Manilkara spp.) e plantas de madeira de boa qualidade como a 

maçaranduba (Manilkara spp.) (SOUZA; LORENZI, 2008). 

 A árvore é decídua ou semi-decídua, heliófita e seletiva higrófita. Possui como 

sinonímias Bumelia obtusifolia Roem. & Schult. e variedades, B. sartorum Mart., B. sartorum var. 

latifolia Miq., B. rotundifolia Swartz senso Kunth, B. rhamnoides Casar., B. excelsa DC., B. 

fragans Ridley, B. buxifolia Roem. & Schult., B. sartarum Fr. All., B. obtusifolia Roem. & Schult. 

subsp. buxifolia (Roem. & Schult.) Cronq., B. dunatii DC., B. cruegerii Griseb., B. 

nicaraguensis Loes., B. conglobata Standl., Lyciodes buxifolia (Roem. & Schult) Kuntze, L. 
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dunantii (DC) Kuntze, L. obtusifolium Roem. & Schult., L. sartorum (Mart.) Kuntze (LORENZI, 

2002). 

S. obtusifolium é uma espécie da América tropical e subtropical com registros no México,

Belize, Costa Rica, Venezuela, Bolívia, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai (BURKART, 1979; 

MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2003a, b; THE NEW YORK BOTANICAL GARDEN, 

2003). No Brasil ocorre na caatinga, costa litorânea do Ceará ao Rio Grande do Sul, vale do São 

Francisco e na mata chaquenha do Pantanal Matogrossense (LORENZI, 2002). 

S. obtusifolium é uma árvore espinhenta alcançando desde 2 m até 18 m de altura, dotada de

copa ovalada e densa (DELFINO et al., 2005; LORENZI, 2002). Tronco curto e cilíndrico, com 

casca rugosa e superficialmente fissurada, de 30-60 cm de diâmetro (LORENZI, 2002). Folhas 

subcoriáceas, elípticas a elípticolanceoladas, base cuneada e ápice obtuso ou emarginado, opostas 

cartáceas, glabras e brilhantes na face superior de 1,5 - 6,5 cm de comprimento por 0,5 - 3,5 cm de 

largura, sobre pecíolo de 3 - 9 mm de comprimento (DELFINO et al., 2005; LORENZI, 2002). 

Flores hermafroditas, branco-amareladas, pediceladas, dispostas em umbelas axilares, muito 

perfumadas. Pedúnculo comprimido lateralmente, 0,2 - 0,4 cm comprimento. Cálice pubescente e 

estrigoso, cinco sépalas livres com bordos ondulados, ovais, persistentes, imbricadas, 0,1 - 0,2 cm 

de comprimento. Corola gamopétala, lobulada 0,1 - 0,3 cm de comprimento. Estilete grosso de cor 

marrom escuro e 0,1 cm largura. Anteras ditecas, oblongas com filamentos curtos. Fruto drupa 

negra globosa ou subglobosa de 0,5-0,7 cm de diâmetro, com apículo de 0,3-0,5 cm 

comprimento (DELFINO, 2005). 

No Nordeste brasileiro S. obtusifolium é utilizada popularmente para sangramentos, dores 

em geral, úlcera duodenal, gastrite, queimação do coração, inflamações crônicas, injurias genitais, 

inflamação ovariana, cólicas, problemas renais e cardíacos, diabetes e como cicatrizante (AGRA et 

al., 2007; ALBUQUERQUE et al., 2007). Em seu trabalho, Agra et al. (2007) relata que no cariri 

paraibano é usada contra diabetes e inflamações, a decocção ou maceração da casca do caule em um 

litro de água é usada como chá ou tomada “como água” até os sintomas desaparecerem.  

O termo “água de quixabeira” é utilizado para designar o resultado da ação de deixar de 

molho a casca da planta dentro de um recipiente com água, de forma que aquela água em que a 

casca da quixabeira ficou de molho é chamada “água da quixabeira” (PAULINO, 2009). No seridó 

do Rio Grande do Norte também é usada contra inflamações (ROQUE et al., 2010), já no alto oeste 

potiguar além de combater inflamações e diabetes é usada também sozinha ou junto com outras 
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cascas de árvores contra gripe, pancada, feridas, caroço no útero, anticancerígeno, inflamações 

ovarianas e inflamações em geral (PAULINO, 2009). Ainda nessa região são reconhecidas 

“etnovariedades” de S. obtusifolium, como, quixabeira-branca, quixabeira viúva, que dependendo 

do tipo pode ou não apresentar propriedades medicinais. 

3 METODOLOGIA 

As amostras foram previamente trituradas e pesadas, em seguida foram adicionados 80 mL 

de solvente extrator contendo Etanol/Água (70/30). Em seguida, adicionado HCl a mistura 

suficiente para ajustar o pH do meio para 2,0. O material foi deixado em repouso por 24 horas a 5 

°C, ao abrigo da luz, para extração. Após esse período, o mesmo foi prensado manualmente com 

bastão de vidro e filtrado, com a finalidade de reter o resíduo, e o extrato transferido para balão 

volumétrico de 100 mL, tendo seu volume completado com o solvente extrator formando o extrato 

concentrado. O conteúdo do balão foi centrifugado a 2000 rpm, por 10 minutos e o sobrenadante 

filtrado. Após a filtração, o extrato foi purificado, extraindo (três extrações sucessivas) o conteúdo 

de clorofila com auxílio de 100 mL de mistura de Éter Etílico/Éter de Petróleo (1 /1) (SILVA, 

1996). 

A concentração de antocianinas nos extratos vegetais foi analisada por método 

espectrofotométrico. A absorbância foi avaliada em espectrofotômetro UV marca TEM-KA T2000, 

onde foram efetuadas leituras em comprimento de onda de 535 nm. O conteúdo total de 

antocianinas foi expresso em mg de antocianinas/100g da fração da amostra analisada. 

O método consistiu na transferência quantitativa de uma alíquota (Valq) do extrato 

concentrado para balão volumétrico de 10 mL, onde o volume foi completado com solução de 

etanol 95% ácido clorídrico 1,5 mol.L-1 (85/15), formando desta maneira, o extrato Diluído (ED). 

Os valores de absorbância (DO) foram contrastados com os valores em branco (Solução Etanol/HCl 

1,5 mol.L-1 (85/15).  O cálculo da concentração de Antocianinas Totais (Ant. T) por 100 gramas da 

fração avaliada será efetuado de acordo com a formula 1 a seguir: 

Ant. T (mg/100g da amostra)= DO x VE1 x VE2 x 1000   /  Valq x m x 982 

Onde; 

DO: Densidade ótica de extrato diluído  

VE1: Volume total do extrato concentrado 

VE2: Volume total do extrato diluído 
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Valq: Volume da alíquota utilizado na diluição do extrato concentrado 

  M: Massa da amostra 

982: Coeficiente de Extinção Médio de antocianinas para o Método pH único. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a análise do teor de antocianinas da espécie vegetal Quixabeira (Sideroxylon 

obtusifolium), os resultados foram expressos em mg de antocianinas/100g da fração da amostra 

analisada, e encontram-se apresentados na Tabela a seguir. 

Tabela 1 – Teor de Antocianinas nas amostras de Sideroxylon obtusifolium 

AMOSTRA TEOR DE 

ANTOCIANINAS (mg/100g) 

FOLHA 1,33 

GALHO 1,63 

CASCA 13,26 

Fonte: Próprio Autor 

Verifica-se pela Tabela 1, que a espécie apresentou um teor de antocianinas totais igual a 

(16,22mg/100g-1), variando de 1,33 a 13,26mg/100g. Esses resultados foram maiores que o 

encontrado por Menezes et al., (2015) verificou valores de 0,01 a 0,38mg/100g de antocianinas 

totais no extrato de embiratanha (Pseudobombax marginatum). Acredita-se que a alta concentração 

de antocianinas encontrada na casca (13,26mg/100g-1) se deu devido a cor dos extratos. Os 

extratos com cores mais fortes possuem uma grande presença de antocianinas, o que ocorreu com a 

casca. Os extratos da folha e do galho apresentaram cores variando de amarelo-claro a incolor, o 

que pode comprovar o baixo valor de sua concentração de antocianinas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho conseguiu quantificar um teor significativo de antocianinas na casca da 

quixabeira, indicando um possível potencial antioxidante que pode vir a servir como uma linha de 

pesquisa para futuros estudos relacionado à espécie referida. As baixas concentrações de 

antocianinas encontrados na folha e no galho, podem ser justificadas devido a ausência de uma 

coloração mais forte nos extratos das mesmas, o que pode ser um indicativo da presença de 

antocianinas.  
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OBTENÇÃO DE UM COMBUSTÍVEL SUSTENTÁVEL A PARTIR DO 
ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA 

MEDEIROS, G, B, F1; VELOSO, D. N1; BERTINI, L , M1; NASCIMENTO, T, L1 
1IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A maior parte de toda a energia consumida no 
mundo provém do petróleo, do carvão e do gás 
natural. Essas fontes são limitadas e com 
previsão de esgotamento no futuro, portanto, a 
busca por fontes alternativas de energia é de 
suma importância. Neste contexto, os óleos 
vegetais aparecem como uma alternativa para 
substituição ao óleo diesel. A maior parte dos 
biodieseis atualmente produzido no mundo 
deriva do óleo de soja, a partir da reação de 
transesterificação, utilizando o metanol na 
presença de um catalisador alcalino. É 
importante a procura de novas fontes vegetais 

para suprir as necessidades do mercado. Desse 
modo, as características físico-químicas 
presentes nos óleos de frituras oriundos dos 
domicílios possuem um grande potencial de ser 
matéria-prima para produção de 
biocombustíveis. O objetivo do presente 
trabalho foi avaliar a destinação desse resíduo 
através da produção de biodiesel, 
consequentemente sua caracterização e avaliação 
segunda as especificações da Agência Nacional 
de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP).

ABSTRACT 

Most of the energy consumed in the world comes 
from oil, coal and natural gas. These sources are 
limited and predictably depleted in the future, so 
the search for alternative sources of energy is of 
paramount importance. In this context, vegetable 
oils appear as an alternative to replacing diesel 
oil. Most biofuels currently produced in the 
world derive from soy oil, using methanol and 
alkaline catalyst, however, all vegetable oils, 
framed in the category of fixed oils or 
triglycerides, can be transformed into Biofuels. It 
is important to demand new plant sources to meet 

the needs of the market. In this way, the physico-
chemical characteristics present in the frying oils 
originating in the households have a great 
potential to be raw material to produce biofuels. 
The objective of the present work was to evaluate 
the disposal of this residue through the 
production of biodiesel, consequently its 
characterization and evaluation second the 
specifications of the Agência Nacional de 
Petróleo, Gás e Biocombustível (ANP).  

PALAVRAS-CHAVE: OGR, biocombustível, biodiesel. 

KEYWORDS:  OGR, biofuels, biodiesel 
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1 INTRODUÇÃO 

O biodiesel é um combustível renovável obtido a partir de um processo químico denominado 

transesterificação. Por meio desse processo, os triglicerídeos presentes nos óleos e gordura animal 

reagem com um álcool primário, metanol ou etanol, gerando dois produtos: o éster e a glicerina. O 

primeiro somente pode ser comercializado como biodiesel, após passar por processos de purificação 

para adequação à especificação da qualidade regulamentada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis – ANP (BRASIL, 2018) 

Tendo em vista que um dos principais recursos naturais utilizado para obtenção de energia 

ainda é o petróleo. O biodiesel surge como uma fonte alternativa para a matriz energética brasileira. 

Esse biocombustível é uma mistura de alquil-ésteres de cadeia linear, obtida da transesterificação dos 

triglicerídeos de óleos e gorduras com alcoóis de cadeia curta.  

Os óleos vegetais consumidos pela população, após serem utilizados no processo de fritura de 

alimentos se tornam inaptos para um outro processo destinado ao consumo humano. Após o 

cozimento do óleo vegetal comestível, o mesmo adquire características indesejáveis, como formação 

de espuma, aumento de viscosidade, acidez, escurecimento e odor rançoso, tornando-se impróprio 

para reuso, o que resulta em um resíduo (LIMA, 2008) 

Entre as diversas formas de se destinar de forma correta esse resíduo, uma opção de grande 

destaque, que justifica esse trabalho, será a utilização desses resíduos oleosos como fonte de matéria-

prima na produção do biodiesel. Desse modo estaremos contribuindo duplamente com a preservação 

do meio-ambiente, pois estaremos destinando um contaminante na produção de biocombustível com 

grande potencial de substituir um combustível de natureza fóssil. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O Brasil destaca-se por apresentar um dos maiores potenciais energéticos do mundo, devido 

à sua localização geográfica e recursos disponíveis (ANEEL, 2002). Sabe-se que existem duas fontes 

de energia, renováveis e não renováveis. Esta última, ganha destaque quanto aos problemas 

ambientais que esses combustíveis vêm causando devido à sua combustão. 

As fontes alternativas (renováveis) de energia se tornaram a principal alternativa ao 

combustível fóssil e à energia nuclear, sendo uma boa alternativa para mudar o cenário atual. 

Exemplos de fontes renováveis incluem a energia solar (painel solar, célula fotovoltaica), a energia 

eólica (turbina eólica, cata-vento), a energia hídrica (roda d’água, turbina aquática) e a biomassa 

(matéria de origem vegetal) (SPIRO e STIGLIANI, 2009). 
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A matriz energética brasileira é bastante diversificada, conforme mostra a Figura 1, na qual 

58,9% desta energia corresponde aos recursos naturais não renováveis, representados pelo petróleo e 

seus derivados (39,3%), gás natural (12,8%), carvão mineral (5,6%) e urânio (1,3%). Em seguida, 

destaca-se que 28,6% da energia brasileira é proveniente de recursos renováveis como a biomassa 

oriunda de derivados da cana, lenha, carvão vegetal, dentre outros (QUEIROZ, 2015). 

Fonte: Adaptado de Queiroz, 2015. 

 Figura 1 - Matriz Energética Brasileira 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), em 2015 estimava-se que a energia 

renovável representasse 42,5 % de toda a matriz energética brasileira e se caso considerar a geração 

de energia elétrica, esta porcentagem pode chegar a 84 %. Este crescimento está associado ao 

crescimento de fontes alternativas de energia, como as hidrelétricas, eólica, solar e a biomassa.  

Os óleos vegetais ganharam um importante papel para o desenvolvimento de combustíveis 

alternativos, visando diminuir à emissão de gases para o efeito estufa. Contudo, existem problemas 

relacionados ao seu uso direto em motores do ciclo Diesel, a citar: ocorrência de excesso de depósitos 

de carbono no motor, obstrução nos filtros de óleo e bicos injetores, diluição parcial do combustível 
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no lubrificante, comprometimento da durabilidade do motor e consequente aumento nos custos de 

manutenção (KUCEK, 2004 e MEHER et al., 2006). 

As emissões de um combustível estão relacionadas à sua composição de forma, que em 

condições ideais, a combustão de átomos de carbono conduz à emissão de dióxido de carbono, e 

átomos de hidrogênio, em vapor de água. Caso possua enxofre, este será oxidado à dióxido e trióxido 

de enxofre, capazes de reagir com vapor de água formando ácido sulfúrico e outros componentes 

sulfonados. Em 1993, o limite máximo de enxofre no diesel americano era de 500 mg/Kg, 

estabelecido pela Agência Americana de Proteção Ambiental (EPA); e em 2006, a EPA estabeleceu 

uma nova redução do enxofre para 15 mg/Kg. O biodiesel contém uma pequena quantidade de 

enxofre. Contudo, mesmo assim, algumas amostras de biodiesel originárias de algumas gorduras de 

animais apresentaram teores de enxofre acima do estabelecido em 2006, necessitando, portanto, de 

tratamento posterior (KNOTHE et al., 2006). 

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) através da Resolução 

nº 50, de 23 de dezembro de 2013 estipula a comercialização de combustível diesel de uso rodoviário, 

com ou sem adição de biodiesel, o teor de enxofre no máximo de 10 mg/kg. A presença de compostos 

aromáticos no combustível diesel contribui para o aumento da energia por litro de combustível, 

porém, apresenta como desvantagem o aumento das emissões de materiais particulados e óxidos de 

nitrogênio (NOx) e apresenta baixo número de cetano (NC). O Biodiesel se destaca nessa temática 

por não conter compostos aromáticos. 

3 METODOLOGIA 

A partir da metodologia do tratamento do óleo residual proposto por Negreiros (2016), o OGR 

passou por etapas de beneficiamento gerando a matéria-prima a ser utilizada como fonte de matéria-

prima a ser utilizada na produção de biocombustíveis especificamente o biodiesel. O processo 

aplicado está representado no fluxograma da figura 2. 
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Figura 2 - Fluxograma do pré-tratamento do óleo residual bruto 

A partir do óleo tratado e caracterizado iniciou-se o processo de produção do biodiesel, 

conforme esquema apresentando na figura 3. 

Figura 3 - Fluxograma da reação de transesterificação 

O catalisador utilizado foi o metóxido de potássio em solução alcoólica. Essa solução foi 

obtida através da dissolução de 1,5 g de hidróxido de potássio (KOH) em 35 mL de metanol com o 

auxílio de agitação e controle de temperatura (45°C) até a completa dissolução de KOH.  

Em um balão de fundo chato (500 mL) foi adicionado 100 mL do óleo residual tratado. Esse 

material foi aquecido até 45ºC, sob agitação constante, com o auxílio de uma barra magnética. Em 

seguida, adicionou-se a solução de metóxido de potássio. A mistura reacional permaneceu, sob 
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agitação, durante 30 min a 45°C, em seguida foi transferida para um funil de separação. Foram 

separadas duas fases, o biodiesel e a glicerina. 

A fase que continha o biodiesel foi lavada inicialmente com 50 mL de uma solução aquosa de 

ácido clorídrico a 0,5% (v/v), e em seguida, uma lavagem com 50 mL de solução saturada de NaCl 

e, finalmente, com 50 mL de água destilada. Após essa etapa o biodiesel foi seco e caracterizado. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a reação de transesterificação do óleo residual tratado, foram obtidos o biodiesel e 

a glicerina, sendo o principal objetivo deste trabalho a caracterização do biodiesel. Os resultados dos 

ensaios analíticos foram confrontados com a resolução específica para biodiesel - ANP nº 45/14.  Os 

valores dessa comparação estão evidenciados na Tabela 1. 

Característica Método Unidade Especificação Resultado 
Aspecto NBR 16048 Não aplicável LII (1) LII (2) 
Massa Específica a 20 ºC ASTM D 4052 kg/m³ 850 a 900 886,5 
Teor de Éster EN 14103 %  massa 96,5 mín 98,4 

(1) LII = Límpido e isento de impurezas com anotação da temperatura de ensaio;
(2) Temperatura do ensaio de aspecto = 29,6 ºC;

Tabela 1 - Especificação do Biodiesel conforme Resolução ANP nº 45/14. 

O aspecto em biodiesel é um parâmetro ligado ao processo produtivo, a fim de avaliar a 

cor, turbidez e sólidos sedimentáveis. O biodiesel produzido a partir do óleo residual foi classificado 

de acordo com as barras e fotografias padrão, tendo turbidez 1, sendo Límpido e Isento de Impurezas 

(LII). Para o ensaio foi feito a anotação da temperatura que foi de 29,6 ºC 

Analisando a densidade do biodiesel de óleo residual a 20 ºC foi obtido o valor de 886,5 

kg/m3, na qual pode-se constatar que se encontra dentro do limite estabelecido pela resolução de nº 

45/2014 da ANP, cujos limites estão fixados entre 850 a 900 kg/m³. Dessa forma, o processo de 

produção desse biodiesel demonstrou ser viável. Comparando esse valor com a do trabalho de Silva 

(2011), na qual também produziu biodiesel em escala laboratorial a partir do óleo residual de fritura, 

obteve um valor de densidade de 880,7 kg/m³, observa-se proximidade ente os resultados.  

Na avaliação da conversão dos triglicerídeos (Teor de Éster), foi obtido valor médio de 

98,4 %. Assim, considera-se elevada a conversão em ésteres metílicos de ácidos graxos, ao superar o 

limite mínimo estabelecido pela resolução da ANP igual a 96,5%.  
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Ferrari, Oliveira e Scabio (2005) obtiveram 97,5 % de éster no biodiesel de óleo de soja 

por via etanólica analisando a conversão do óleo neutro em ésteres metílicos. Por outro lado, em 

estudos conduzidos por Ramiro (2013), obteve teor de éter de biodiesel de óleo de fritura o valor de 

95,17%, ou seja, abaixo do exigido pela ANP, atrelando esta justificativa a influência de fatores, 

como o tipo e quantidade do catalisador, temperatura e tempo de reação 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face a problemática causada pelo descarte incorreto de óleo de fritura, torna-se relevante 

o aproveitamento do mesmo. A partir dos experimentos realizados neste estudo ao empregar óleo

residual de fritura como matéria-prima para a produção de biodiesel, pode-se constatar sua viabilidade 

técnica. 

O biodiesel foi produzido empregando a reação de transesterificação metílica alcalina 

para o óleo residual de fritura (previamente tratado). Foi alcançado elevados rendimentos na obtenção 

do biodiesel, conforme quantificação do teor de éster igual a 98,4%. Dentre as análises realizadas 

para a especificação do biodiesel conforme a Resolução nº 45/14 da ANP, foi verificado o 

atendimento a todos os parâmetros verificados. 
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APLICATIVO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS COMO FACILITADOR
DO PROCESSO COMUNICATIVO E EDUCACIONAL EM

AMBIENTES ACADÊMICOS

MELO NETO ;M. A. V.1, ALVES, A. A.2 e ROCHA, R. A. M.3
1IFRN – Campus Lajes; 2,3IFRN – Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra.

RESUMO

Este projeto visa apresentar uma proposta de
solução, por meio de um aplicativo para
dispositivos móveis da plataforma Android, o
“MeuCampus”, com o objetivo de auxiliar no
processo de comunicação e no envio de
informações entre os membros da
comunidade acadêmica de cada campus do
IFRN, resolvendo, assim, as deficiências
encontradas na comunicabilidade. Além
disso, visa-se o desenvolvimento e o auxílio
ao alunado, utilizando os dados acadêmicos e
administrativos do sistema já operante na
organização acadêmica do instituto, o SUAP
(Sistema Unificado de Administração
Pública), integrando parte de suas funções.
Para verificar as demandas dos alunos e
servidores, foi aplicado uma pesquisa na
referida instituição, permitindo o
levantamento dos problemas existentes nos
âmbitos da comunicação e da aprendizagem
e, em seguinte, a partir da análise dos

resultados, elaborar os requisitos que o
aplicativo deveria atender, assim como a
definição das estratégias para seu
desenvolvimento, como a arquitetura a ser
utilizada e os módulos do sistema. Feito isso,
primeiramente, foi criado um servidor web e,
em seguida, partiu-se para a criação do
aplicativo MeuCampus, utilizando-se do
software Android Studio, assim como a
incorporação de rotinas do SUAP, por meio
da API disponibilizada pelo IFRN. Por fim,
foi disponibilizado na principal loja de
aplicativos para dispositivos Android, a Play
Store, possibilitando a utilização por toda a
comunidade acadêmica. Com isso,
verificamos o atendimento das expectativas
iniciais que motivaram o desenvolvimento
desse projeto e, portanto, a gradativa melhora
dos problemas levantados, no âmbito da
aprendizagem e da comunicabilidade.

ABSTRACT

This project aims to present a solution
proposal, through an application for mobile
devices of the Android platform, the
"MeuCampus", with the purpose of assisting
in the process of communication and in the
sending of information among the members

of the academic community of each campus
of the IFRN, thus solving the deficiencies
found in communicability. In addition, it
aims at the development and assistance to the
student, using the academic and
administrative data of the system already

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Android; Aprendizado móvel; Aplicativo.
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boperating in the academic organization of the
institute, the Sistema Unificado de
Administração Pública (SUAP), integrating
part of its functions. In order to verify the
students and officials demands, a research
was applied in that institution, allowing the
survey of the existing problems in the
communication and learning environments,
and then, from the analysis of the results,
elaborate the requirements that the
application should attend, as well as the
definition of strategies for its development,
such as the architecture to be used and the
system modules. Once this was done, a web

server was created, and then the creation of
the MeuCampus application was started,
using Android Studio software, as well as the
incorporation of SUAP routines, through the
API made available by the IFRN. Finally, it
was made available in the main Android app
store, the Play Store, for use throughout the
academic community. Thus, we verified the
initial expectations that motivated the
development of this project and, therefore,
the gradual improvement of the problems
raised.

1 INTRODUÇÃO

Vivemos na era da tecnologia, em que tudo é criado para facilitar e auxiliar o ser

humano em sua vida cotidiana, acelerando processos e dando um maior conforto e

comodismo. Os smartphones estão sendo inseridos, cada vez mais, nas nossas vidas

possibilitando esta aceleração de processos e a melhoria da qualidade de vida das pessoas

(Gartner, 2015). De acordo com o relatório da União Internacional de Telecomunicações

(UIT), o uso de celulares no mundo ultrapassou 7 bilhões, em 2015, e a utilização desses

smartphones não se resumem em apenas apoiar atividades pessoais, mas também estão sendo

utilizados para apoio às atividades profissionais (Nações Unidas, 2015).

Uma tendência que vêm emergindo entre as organizações e seus colaboradores, é a

estratégia conhecida como Bring Your Own Device (Traga Seu Próprio Dispositivo, em

português). Esta estratégia permite que os empregados, parceiros de negócios e outros

usuários a utilizar o seu dispositivo pessoal para executar aplicativos corporativos e dados, em

que estes dispositivos incluem notebooks, smartphones e tablets, na maioria das vezes (Miller

et al., 2012).

Diante disso, percebe-se que nos ambientes acadêmicos atuais, em sua grande

maioria, os colaboradores, normalmente, fazem uso dos seus próprios dispositivos para

executar as tarefas do dia a dia. No entanto, essa intensa popularização e barateamento da

tecnologia possibilitou que os discentes também pudessem usufruir de tais tecnologias para

melhorar e otimizar seu rendimento acadêmico. Porém, percebe-se que tal progresso ainda

KEYWORDS: Comunication; Android; m-learning; application.
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bnão sana todos os problemas referentes à interlocução e isso é bastante notório dentro da

organização das instituições de ensino. Assim, é evidente a necessidade e premência da

resolução dessa problemática, visando minimizar todos os seus impactos negativos.

Nesse sentido, com toda essa facilidade provida pelo avanço tecnológico,

percebemos que ainda há uma certa dificuldade na comunicação entre os membros da

comunidade acadêmica. Essa questão, no entanto, passa despercebida pelos setores

administrativos e isso, muitas vezes, acarreta em consequências negativas, tanto para a

comunidade interna, como também externa. Isso é evidenciado, por exemplo, pelos diversos

casos em que docentes ou discentes tiveram problemas no cumprimento de editais divulgados

pelo campus, já que, devido a tais falhas relacionadas à intercomunicação, não conseguiram

abranger todos os interessados. Dessa forma, é notório a urgência da resolução dessa

problemática, minimizando seus impactos.

Em virtude de informações de interesse da comunidade não chegarem a todos,

propomos a criação de um aplicativo móvel para minimizar ou, em vários casos, resolver o

problema de comunicação entre os membros da comunidade acadêmica. Assim, neste trabalho

será apresentado o processo de concepção e construção do aplicativo para dispositivos móveis

“MeuCampus”, que provê o acesso a informações relevantes dos campi do IFRN, melhorando,

portanto, a comunicação e troca de informações entre tais participantes, além do auxílio ao

alunado, pelo processo de m-learning. Desse modo, o objetivo deste projeto é propor um

aplicativo que permita a interação dos membros da comunidade acadêmica com as

informações acadêmicas e administrativas dos campi do IFRN. Ademais, este trabalho possui

como objetivos específicos:

• Realização de uma pesquisa para levantamento dos principais problemas

relacionados ao âmbito da comunicabilidade e do processo de ensino-aprendizagem dentro do

IFRN.

• Propor a construção de um aplicativo que promova a melhoria da comunicação

entre os membros da comunidade acadêmica.

Por fim, este projeto culminou com a disponibilização do aplicativo MeuCampus e,

por conseguinte, a utilização desse dentro de parte da comunidade acadêmica do instituto.

0087



IV SECITEX /XIV CONGIC

b2 REFERENCIAL TEÓRICO

Na construção desse trabalho, recorremos à literatura de outros artigos, essenciais

para discussão e para comprovação da necessidade da criação das bases do aplicativo a ser

desenvolvido, como o conceito de “mobile learning”, sucintamente descrito a seguir:

There is a need to re-conceptualise learning for the mobile age, to recognise
the essential role of mobility and communication in the process of learning,
and also to indicate the importance of context in establishing meaning, and
the transformative effect of digital networks in supporting virtual
communities that transcend barriers of age and culture. (SHARPLES et al,
2005)

Assim, percebe-se a necessidade da readequação do estudo para as novas tecnologias

da informação, de modo a auxiliar o ensino e envolvimento do alunado. Ademais, há a grande

facilidade proporcionada por esses novos meios de comunicação, segundo Ana Graciela

(2013), as justificativas para a apropriação do celular para o ensino-aprendizagem seriam: a

familiaridade, por ser considerada uma tecnologia amigável e comum no cotidiano, a

mobilidade e portabilidade.

Ainda assim, alguns docentes sentem receio para adequação a essa nova realidade,

como expõe Tatiana e Carlos (2012), Por outro lado a utilização desta ferramenta em sala de

aula ainda é um grande desafio na escola, já que muitos educadores não cresceram dentro

deste contexto e tem que se adaptar a esta nova realidade. Entretanto, faz-se necessário essa

nova adequação, que, segundo Mashuda et al. (2009), acarreta diversos benefícios no contexto

educacional e está em constante ascensão.

Dessa forma, evidencia-se a relevância do acesso ao meio informacional inserido nas

novas práticas pedagógicas. Assim, essa revolução atual permite ao aluno desenvolver novas

capacidades, independentemente do local em que esteja, garantindo a mobilidade e mais

dinâmica atrelado ao processo de conhecimento.

3 METODOLOGIA

O desenvolvimento deste trabalho se iniciou com a aplicação de um questionário

para identificação de problemas de comunicação da comunidade acadêmica nos campi do

IFRN, utilizando-se do método quantitativo para coleta e análise dos dados, a fim de, em

seguida, realizar avaliação e síntese desses, com o propósito de identificar as principais

deficiências, problemas e necessidades expostas pelos questionados. Com isso, levantamos as

funcionalidades a serem implementadas na fase de desenvolvimento do aplicativo e definimos
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ba arquitetura de todo o sistema, para, assim, partir para fase de construção, inicialmente, da

aplicação web, e, por fim, do aplicativo Android, incorporando também os serviços

disponibilizados pela API do SUAP. Após essa fase e realizado os devidos testes,

disponibilizamos o aplicativo construído para definitiva utilização da comunidade na loja de

aplicativos da Google, a Play Store.

3.1 QUESTINÁRIO SOBRE A AVALIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO NOS CAMPI DO

IFRN

Para levantar os problemas relacionados à comunicabilidade no ambiente acadêmico,

realizamos um questionário com perguntas que convidavam o respondente a avaliar quesitos

de comunicação nos campi e sobre o SUAP, utilizando o software de Formulários da Google

(Google, 2017), utilizado devido a sua facilidade de configuração e divulgação. Como

público-alvo, buscou obter o maior número de respostas de discentes ativos na instituição,

nesse caso, principalmente, o IFRN Campus Nova Cruz. Assim, o formulário construído foi

dividido em quatro seções: dados pessoais, informações sobre comunicação, níveis de

utilidade e sugestões. Nos dados pessoais, o entrevistado era perguntado sobre sua idade e

qual o nível de ensino está cursando (integrado, subsequente ou superior).

Nas informações sobre comunicação, o respondente é convidado a responder 4

perguntas: “Como você fica sabendo as notícias e eventos relacionados ao seu campus?”,

tendo como opções de múltipla escolha: a Página oficial do Campus (Site ou Facebook),

Servidores, Murais ou cartazes, Amigos; “Você já teve algum tipo de problema de

comunicação com algum servidor?”, optando por sim ou não; “Se sim, por favor detalhe o

tipo de problema.”, caso a resposta da pergunta anterior tenha sido afirmativa, é convidado

para descrever a situação; e, por fim, “Como você acessa os seus materiais de aula e diários?”,

tendo como opções de seleção (podendo escolher mais de uma): SUAP - Navegador de

Computador Normal, SUAP - Navegador do Smartphone, Aplicativo Android do SUAP e

Portal Docentes do IFRN.

Na terceira seção, cada pergunta é avaliada segundo a escala de Likert (Amaro et al.,

2005), indicando seu grau de concordância atribuindo uma nota de 1 a 5, em que o número 1

representa o menor nível e o número 5 o maior nível de utilidade do quesito avaliado. As

perguntas foram: “O quão útil você considera um aplicativo para smartphone que permita a

comunicação (chat) entre os alunos e servidores?”, “O quão útil você considera um aplicativo

para smartphone específico para o seu campus, contendo as principais notícias e eventos?”,

“O quão satisfeito você está em relação ao cálculo das suas notas disponibilizado pelo
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bSUAP?”, e “O quão satisfeito você está em relação ao acesso aos seus diários e materiais de

aulas utilizando o SUAP?”.

Por último, o entrevistado tem a opção de fazer sugestões sobre a pesquisa e o

andamento do projeto, bem como há o campo para que informe o email para contato, com o

objetivo de receber atualizações sobre o trabalho. Por fim, conseguiu-se atingir 103

respondentes para o questionário, encerrando a pesquisa.

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO

A partir da análise dos dados obtidos pela aplicação do questionário, foi possível

identificar um conjunto de funcionalidades. Além disso, alguns discentes fizeram sugestões de

maneira textual.

No gráfico 1 é apresentada a sumarização das respostas de como os discentes

acessam os materiais disponibilizados pelos professores e os diários a que eles estão

vinculados. Com esse, é possível perceber que a grande maioria dos materiais está presente no

sistema institucional. Além disso, a quantidade de discentes que utiliza o SUAP em

navegadores dos smartphones quase se equipara a forma de acesso pelo computador pessoal.

Esse fato demonstra que, em sua grande maioria, os discentes possuem dispositivos móveis

capazes de obter e reproduzir tais documentos, assim como também o acesso a aplicativos.

Nos dados obtidos através das respostas à pergunta “O quão útil você considera um

aplicativo para smartphone específico para o seu campus, contendo as principais notícias e

eventos?”, percebe-se que a grande maioria dos respondentes, mais de 88%, conforme

apresentado no gráfico 2, considera útil um aplicativo específico para o campus em que se

estuda. Além disso, mais de 50% dos respondentes utiliza páginas oficiais (site ou redes

sociais) ou outros aplicativos para obterem as informações sobre notícias e eventos. Esses

dados demonstram que há necessidade por parte do campus por melhorar a forma de

comunicação com a sua comunidade acadêmica.
Gráfico 1 - Fonte: Próprio Autor

0090



IV SECITEX /XIV CONGIC

b Gráfico 2 - Fonte: Próprio Autor

Os dados das respostas à pergunta “Você já teve algum tipo de problema de

comunicação com algum servidor? ” são apresentados no gráfico 3. É possível perceber que

mais de 20% da comunidade acadêmica já teve algum tipo de problema de comunicação com

algum servidor da instituição a qual está vinculado. Quando a resposta foi “Sim”, solicitou-se

que fosse detalhado o tipo de problema. Os problemas mais destacados foram:

indisponibilidade, não encontrar o servidor (em sua maioria professores) e falta de respostas

de alguns setores.

O Gráfico 4 apresenta os dados relativos a pergunta “O quão útil você considera um

aplicativo para smartphone que permita a comunicação (chat) entre os alunos e servidores?”,

cerca de 80% dos respondentes considera útil possuir um aplicativo que facilitasse a

comunicação entre os membros da comunidade acadêmica, em especial discentes e servidores.

O questionário continha um campo de texto livre para que os respondentes pudessem

sugerir ou comentar algo relativo a pesquisa proposta. Houveram 12 sugestões, dentre as

quais podemos destacar as seguintes: “Uma mensagem de aviso ao chegar uma nova atividade

no suap”, “melhorar a comunicação”, “Deveriam criar uma rede social do campus, salas de

bate-papo (app), etc.”, “Um aplicativo que aproxime os alunos e os servidores será de bom

uso.”

Gráfico 3 - Fonte: Próprio Autor
Gráfico 4 – Fonte: Próprio Autor

Diante de todos esses dados, é perceptível que há problemas no que se refere à

divulgação no campus. Ademais, nota-se a grande utilização dos dispositivos móveis dentro

do âmbito educacional, de modo a revelar a utilidade de um aplicativo que resolva tais

deficiências.
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3.3 FUNCIONALIDADES IDENTIFICADAS

Diante dos dados obtidos, a partir da aplicação do questionário, foram identificadas

uma série de funcionalidades a serem implementadas no aplicativo. Primeiramente, o usuário

deverá realizar o login utilizando os seus dados de matrícula e senha, em que essas

informações são as mesmas utilizadas para acessar qualquer sistema do IFRN. Após isso,

poderá utilizar o aplicativo em sua totalidade, em que esse possibilitará listar notícias e

eventos referentes a cada um dos campi do IFRN, e, caso o usuário esteja autorizado

previamente a realizar o cadastro dessas, poderá realizar a inserção. Incorporando as funções

do SUAP, o aluno terá acesso ao cálculo de suas notas, em que poderá simular o cálculo da

média em uma disciplina informando os valores para cada uma nota e, ainda, exportar as

notas já existentes. Ademais, poderá acessar suas turmas virtuais do período letivo em curso e,

inclusive, fazer o download dos materiais de aula disponibilizados pelos professores,

contando com uma notificação para inclusão de um novo material, assim como da inserção de

uma nova nota. Por fim, haverá um chat de comunicação, em que os discentes ou servidores

poderão trocar informações uns com os outros e, além disso, será entre docentes e alunos para

promover uma forma de interação, superando os limites existentes dentro da sala de aula.

3.4 SOLUÇÃO PROPOSTA

Após o levantamento das funcionalidades, partiu-se para o processo de

desenvolvimento do aplicativo MeuCampus.

O SUAP é um sistema responsável pela Gestão dos Processos Administrativos do

IFRN, desenvolvido pela equipe da Diretoria de Gestão de TI. Utiliza o IFRN-ID para a

autenticação dos usuários, possui uma estrutura de sistema modular, com todos os módulos

construídos com a perspectiva de uma instituição multi-campi. Esse sistema é utilizado

diariamente, apresentando diversas funções, como turmas virtuais, horários de aula, processos

administrativos, entre outros, indispensáveis para o funcionamento acadêmico. Para o

MeuCampus, foi utilizado suas APIs, fazendo uma ligação entre o aplicativo e o sistema

vigente na instituição.

Para o desenvolvimento da solução, foi utilizada a arquitetura apresentada na Figura

1. É possível perceber que a arquitetura da solução se baseia em camadas. Nesse sentido, a

camada de visualização é dada pelo próprio aplicativo MeuCampus, em que essa camada
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bpode interagir com a camada de negócio através da utilização do protocolo HTTP. Os

componentes presentes na camada de negócio são aplicações do tipo Web Services RESTful,

em que este serviço utiliza o princípio arquitetural REST que separa detalhes de controle da

implementação, focando na simplificação de operações e usa os métodos do HTTP

(GET,PUT,POST e DELETE) para tal (NSA, 2011).

O componente da camada de negócio servidor de aplicação MeuCampus é

responsável por fazer a mediação entre os dados a serem apresentados e obtidos a partir do

aplicativo e um servidor de banco de dados para que esses possam se tornar persistentes. A

comunicação da camada de visualização com esse componente é do tipo leitura e escrita, ou

seja, a camada de visualização pode enviar informações a serem armazenadas no banco dados

da solução. Já o componente SUAP, refere-se ao sistema institucional do IFRN que

disponibiliza um conjunto de APIs para o acesso às informações institucionais de seus

membros. Assim, o tipo de comunicação deste componente com a camada de visualização é

do tipo leitura, pois não é possível solicitar a inserção de nenhuma informação em suas bases

de dados.

Figura 1 - Arquitetura da Solução MeuCampus. Fonte: Próprio Autor
Após esse processo, partiu-se para o desenvolvimento do aplicativo, utilizando-se da

IDE Android Studio. Dividido em duas etapas, construímos, primeiramente, a parte de

visualização e interação com o usuário, focando em oferecer uma experiência agradável e

intuitiva. Após esse processo, finalizamos com a parte do back-end, com um conjunto de

serviços para fazer as requisições entre o aplicativo e o servidor de aplicação e o SUAP. Com

o término dessa etapa, realizamos um processo de teste local e que nesse foi possível

encontrar os problemas e saná-los antes da publicação.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir do trabalho de implementação, resultou-se a construção do aplicativo

completo, atendendo as funcionalidades requeridas, já expostas anteriormente. Assim, o
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bMeuCampus mostrou-se, efetivamente, a partir dos testes resultados, um excelente meio para

utlização, tanto no que tange os aspectos comunicativos da instituição, como também nos

aspectos de facilitador do processo de ensino-aprendizagem.

Tais características estão ilustradas na figura 2 e na figura 3, representando a

praticidade da aplicação para veiculação de notícias e eventos. Ademais, a figura 4

exemplifica uma das utilidades para o alunado no dia a dia, que é a obtenção do material de

aula de uma determinada turma virtual.

Figura 2 – Listagem de evento Figura 3 - Listagem de notícias Figura 4 – Materiais

Com a utilização efetiva dessa ferramenta, esperamos integrar todos os que fazem o

Campus, já que percebemos que ainda há uma certa “barreira” entre a comunicação entre

servidores e alunos, muitas vezes por medo ao iniciar uma conversa. Nesse sentido, a criação

desse ambiente informal de comunicação, através do MeuCampus, auxiliará no enfrentamento

desse problema. Além disso, constatamos que notícias e eventos não conseguem chegar a

todos, fazendo com que algumas vezes sejam pouco participados pela comunidade.

O aplicativo, dessa forma, está contribuindo de maneira gradual para o vencimento

dessa barreira, em que, aos poucos, vai sendo utilizado por todos que fazem a instituição, de

modo que já é perceptível o maior envolvimento por todos que compõe o campus Nova Cruz,

correspondendo, assim, às expectativas iniciais que motivaram a criação desse.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho atingiu seu maior objetivo, a construção do aplicativo, de modo que já se

encontra disponível para download (por meio do link

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meucampus.arthur.testez) na loja de

aplicações da Google, além de ter resultado no registro como programa de computador junto
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bao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (processo nº: BR 51 2018 000097-5). No

entanto, é fato que, ao longo do retorno dos usuários, esse passará por atualizações de

manutenção e correção de possíveis problemas no tocante à usabilidade desses, além de que

há a necessidade de uma maior divulgação, para que atinja toda a comunidade escolar. Além

disso, espera-se, a partir de sua real implementação e consolidação, a disseminação do mesmo

por outros campi do instituto, dado a sua relevância localmente e seus resultados

comprovadamente satisfatórios.
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UMA ANÁLISE ACERCA DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS 

DISCENTES DO IFRN-CAMPUS PAU DOS FERROS 

QUEIROZ, V. L. de1; MOURA DE ABREU, M. R.2 e ABREU NETO, J. C. de3

1 IFRN – Campus Pau dos Ferros; 2 IFRN – Campus Avançado Lajes; ³UFC – Departamento de Geologia 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

A conscientização ambiental perpassa todas as 

áreas multidisciplinares na busca de que as 

gerações presentes e futuras tenham equilíbrio 

ambiental mediante ações sustentáveis. Esta 

pesquisa teve como objetivo analisar a percepção 

ambiental dos discentes do IFRN - Campus de 

Pau dos Ferros, sobre o meio ambiente e suas 

práticas sustentáveis em conjunto com a 

sociedade. O estudo se deu através de pesquisas 

bibliográficas, debates, prática de campo e 

entrevistas. Comprovou-se de início que os 

discentes possuíam informações básicas sobre o 

meio ambiente. Após as atividades realizadas, 

estes apresentaram aprofundamento do assunto, 

inclusive para buscar alternativas de preservação 

do meio ambiente no cotidiano, difundindo assim 

a ideia de sustentabilidade junto à sociedade. 

ABSTRACT 

Environmental awareness permeates all 

multidisciplinary areas in search of opportunities 

and resources. This research had the objective of 

analyzing the environmental awareness of the 

students of the IFRN - Campus de Pau dos 

Ferros, about the environment and its sustainable 

practices in conjunction with society. The study 

was conducted through bibliographical research, 

debates, field practice and interviews. It was first 

verified that the students had the information 

about the environment. After the activities 

carried out, the successes of the subject, 

including to seek alternatives to preserve the non-

daily environment, as well as an idea of 

sustainability with society.

PALAVRAS-CHAVE: Conscientização. Educação Ambiental. Ensino Médio. Meio Ambiente. 

Percepção. 

KEYWORDS:  Awareness. Environmental education. High school. Environment. Perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância da conscientização ambiental percorre todas as áreas multidisciplinares na 

busca de que as gerações presentes e futuras tenham equilíbrio ambiental mediante ações sustentáveis 

realizadas no seu dia a dia. 

Hodiernamente, a busca pela conscientização ambiental vem gerando cada vez mais debates 

e discussões em cima das questões ambientais em relação ao modo de vida cotidiano, visto que os 

hábitos da sociedade atual estão embasados no consumismo excessivo pautado na ilusória 

necessidade do “ter” antes do “ser” e no uso e ocupação imprópria do espaço, exemplificado com o 

crescimento urbano sem planejamento, o que vem causando inúmeros impactos no meio ambiente. 

A educação ambiental tem a função de superar estes problemas gerados por atitudes 

inadequadas através da conscientização. E a escola é considerada um dos melhores locais para abordar 

temáticas a respeito da preservação do meio ambiente, pois faz com que o aluno, num processo de 

sensibilização e conscientização, atuando criticamente na sociedade, consequentemente exerça sua 

cidadania ambiental (KLOSSOWSKI; MENDES, 2016). 

Dessa forma, Fernandes et al., (2004) expõe que devemos considerar que os estudos sobre a 

percepção ambiental são de extrema importância, pois têm como um dos principais objetivos pré-

diagnosticar as necessidades de conhecimento de um determinado segmento de estudo e a partir deste, 

criar um programa de educação ambiental voltado para as deficiências identificadas. 

Diante do exposto existe a preocupação em saber se os discentes realmente estão construindo 

esta conscientização acerca da importância de se viver em um ambiente equilibrado depender dos 

seres humanos. Ao mesmo tempo em que podemos averiguar se eles estão aptos a repassar esse 

conhecimento junto a sua comunidade local. 

Essa consciência crítica pode ser analisada através da percepção ambiental do próprio 

indivíduo.  E, a percepção nada mais é do que a ação de perceber, conhecer, sentir e integrar o que 

foi aprendido junto aos atores sociais (familiares, amigos, colegas, professores, dentre outros), como 

a educação, a cultura, a identidade com o lugar e as relações sociais e ambientais. Assim a percepção 

de cada indivíduo vai depender das interações que ele tem com o mundo que o cerca, bem como da 

forma a qual seus sentidos foram estimulados ao longo de sua existência (CARVALHO e SOUZA, 

2012). 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a percepção dos discentes das turmas do 1º e 

4º Ano do Ensino Médio Técnico do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do Campus de Pau 
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dos Ferros, das disciplinas de Gestão Ambiental e Gestão Ambiental do Semiárido, sobre sua 

consciência crítica a respeito das questões ambientais voltada para práticas sustentáveis em conjunto 

com a comunidade em geral.  

Pode-se destacar desde já a importância do campus IFRN junto à comunidade do Alto Oeste 

Potiguar, pois este vem ampliando cada vez mais o conhecimento junto aos discentes, tornando-se 

instrumento de qualificação não apenas profissional, assim como no desenvolvimento pessoal destes 

que ali passam a estudar. Percebe-se tal fato quando é identificado que existem 25 municípios e 

distritos municipais inseridos no apoio ao discente a estudar no IFRN - Campus Pau dos Ferros 

(Figura 1). 

Figura 1 - Localização do Alto Oeste Potiguar, com destaque para os municípios de origem dos 

discentes e Pau dos Ferros como centro da microrregião se tornando polo educacional. Fonte: 

Próprio autor, 2018. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Educação ambiental (EA) tornou-se lei sob o N° 9.795/99, em 27 de abril de 1999. O 

Capítulo I, art. 2° diz que: “A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL, 1998). 

De acordo com Narcizo (2009), entre as diversas formas presumíveis de se abordar a temática 

da Educação Ambiental, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) afirmam ser a 

interdisciplinaridade essencial ao desenvolvimento de temas ligados ao Meio Ambiente, sendo 

necessário desfragmentar os conteúdos e reunir as informações dentro de um mesmo contexto, nas 

várias disciplinas.  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) define a EA como um processo de 

formação e informação orientada para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões 
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ambientais, e de atividades que levem à participação das comunidades na preservação do equilíbrio 

ambiental (ALMEIDA, et al. 2012). 

Essa consciência crítica pode ser analisada através da percepção ambiental do indivíduo.  E, 

a percepção é nada mais do que a ação de perceber, conhecer, sentir e integrar o que foi aprendido 

junto aos atores sociais (familiares, amigos, colegas, professores, dentre outros), como a educação, a 

cultura, a identidade com o lugar e as relações sociais e ambientais. Assim a percepção de cada 

indivíduo vai depender das interações que ele tem com o mundo que o cerca, bem como da forma 

como seus sentidos foram estimulados ao longo de sua existência (CARVALHO e SOUZA, 2012). 

Macedo (2000) expõe que é por meio da percepção ambiental que podemos atribuir valores e 

importâncias diferenciadas ao meio ambiente. A percepção influencia a formação intelectual e o 

comportamento humano. Os hábitos pessoais refletem as propriedades de valor de um indivíduo, e o 

tratamento com a consideração para com o ambiente requer ênfase nos valores ambientais.  

Dessa forma, fica evidente a importância de se conscientizar os cidadãos para que possam agir 

de maneira responsável e mantenham o ambiente saudável no presente, para que no futuramente 

saibam exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a sua sociedade, o que modificará suas 

relações com o ambiente tanto interiormente, como pessoa, quanto como ser coletivo. (REIS et al., 

2012). 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa visa analisar a percepção dos discentes do IFRN - campus Pau dos Ferros sobre 

as questões ambientais. A mesma, foi dividida em três etapas: análise bibliográfica, práticas em sala 

de aula e integração dos resultados. Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada entre os anos de 2014 

e 2017 junto as turmas dos cursos de Alimentos (4º Anos) e Apicultura (1º Anos) quantificando um 

total de 180 discentes, no período das disciplinas de Gestão ambiental do semiárido (anual) e Gestão 

ambiental (semestral). 

No início de cada disciplina, os discentes responderam um questionário (Figura 2) de dez 

questões, sendo sete questões subjetivas e três questões de múltiplas escolhas, com seus 

conhecimentos adquiridos até então sobre a temática meio ambiente.  
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Figura 2 - Questionário aplicado com os discentes do campus IFRN-Pau dos Ferros. 

Fonte: Próprio autor, 2015. 

Carvalho (2006) afirma que o trabalho educacional é componente das medidas 

socioambientais, necessárias e de caráter emergencial, pois sabe-se que a maior parte dos 

desequilíbrios ecológicos está relacionada a condutas humanas inadequadas impulsionadas por apelos 

consumistas – frutos da sociedade capitalista – que geram desperdício, e ao uso descontrolado dos 

bens da natureza, a saber, os solos, as águas e as florestas. 

Diante disso, na primeira etapa os discentes passaram a fazer a leitura do referencial 

bibliográfico das disciplinas, através de artigos científicos e reportagens que trouxessem reflexões e 

questionamentos acerca das causas ambientais e a busca por soluções e/ou práticas cotidianas. 

Na segunda etapa realizaram-se entrevistas com moradores dos municípios de origem dos 

discentes, sobre os conceitos de Educação ambiental, assim como práticas de atitudes sustentáveis 

junto à sociedade. Após esta atividade estes apresentaram seus resultados através de slides, vídeos e 

relatórios de campo em sala. 

Na terceira etapa houve a integração dos resultados e a quantificação destes através de discussões que 

passaram a ser expostas em eventos e congressos com temáticas de educação ambiental, por meio de 

gráficos, textos, vídeos e registros fotográficos, a fim de apresentar o a análise realizada junto aos 

discentes e a comunidade quanto a conscientização ambiental. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Verificou-se que antes do conteúdo ser abordado junto aos discentes, estes demonstraram 

possuir informações fundamentais sobre o meio ambiente e atitudes sustentáveis, assim como formas 

de preservação deste. Entretanto, não existia o sentimento de empoderamento e cuidado com o meio 

ambiente, como o pertencimento dos mesmos junto a este. 
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Através da análise dos textos debatidos em sala de aula, das práticas de campo em suas cidades 

de origem e das entrevistas com moradores, evidenciou-se que os discentes se aprofundaram na 

temática, ao ponto de se sentirem aptos a buscar alternativas de preservação do meio ambiente no seu 

dia a dia, a fim de repassar as informações junto com a comunidade em geral. 

Dentre os resultados obtidos com o questionário, conferiu-se que dos 180 discentes, 120 

afirmaram ser parte integrante do Meio Ambiente (MA), enquanto 60 alunos responderam que não 

faziam parte do MA (Gráfico 1), considerando este integrando apenas os elementos da Natureza. 

Verificou-se que em sua maioria os alunos transmitiram o quanto consideram que suas atitudes podem 

influenciar nos problemas ambientais, mostrando que, de fato, a sociedade global é pouco engajada 

na busca da preservação do MA, tendo apenas 19% das respostas positivas e 27% afirmando que não 

(Gráfico 2).  

Gráficos 1 e 2 - Resultados obtidos através dos questionários aplicados com os discentes, 

identificando a postura com relação ao meio ambiente e a preservação do mesmo, respectivamente. 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

O veículo de comunicação mais utilizado para adquirir informação sobre o assunto foram a 

internet com 33%, a escola com 26% e a televisão com 25% (Gráfico 3). Isso comprova o quanto que 

as tecnologias e a própria escola influenciam no conhecimento do aluno acerca de todas as temáticas, 

não só sobre o MA. Questionou-se quanto aos problemas existentes nos seus municípios de origem 

e, dentre as respostas destacaram-se a poluição das águas e do ar, o lixo e o desmatamento (Gráfico 

4). 
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Gráficos 3 e 4 - Resultados obtidos através dos questionários aplicados com os discentes, 

apresentando os veículos de informação dos discentes e os problemas encontrados em seus 

municípios, respectivamente. Fonte: Próprio autor, 2018. 

Nos debates em sala, os discentes identificaram a necessidade de buscar formas de se preservar 

o MA e pô-las em prática no dia a dia. Diante disso, estes responderam que, as formas de colaborar

com a preservação do meio ambiente seria atentar ao manuseio correto do lixo com 33%, plantando 

árvores com 14%, reduzindo as queimadas com 17% e não poluindo os rios com 18% (Gráfico 5). 

Também responderam que o principal responsável pelos problemas ambientais é o homem e em 

segundo plano as indústrias (Gráfico 6). Verifica-se dessa maneira que, apesar de se sentir integrante 

ao MA, eles também se consideram culpados quando o assunto é a degradação dos recursos naturais. 

Gráficos 5 e 6 - Resultados obtidos através dos questionários aplicados com os discentes e as 

formas de se preservar o meio ambiente, tornando-se responsável pela degradação dele. Fonte: 

Próprio autor, 2018. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando unificamos a pesquisa científica junto as atividades de sala de aula, propondo ao 

discente ser corresponsável pelos resultados obtidos, analisados e debatidos na mesma, este se coloca 

como integrante de uma prática gestora, pois, através dos seus estudos, adquire a concepção do quanto 

é fundamental obter informações sobre determinado assunto, para transmiti-lo no futuro. Ressalta-se 

também que o mesmo aprende, quando se trata de Meio Ambiente, que é através do conhecimento 

transmitido à toda a sociedade que podemos mudar a situação de negligência, ou seja, aprende-se que, 

cuidar do meio ambiente é, antes de tudo, cuidar do lugar em que se vive, seja sua casa ou sua cidade, 

pois tudo está integrado. Dessa maneira, cuida-se de nós seres humanos e do nosso planeta ao mesmo 

tempo. 

A Educação Ambiental deve ser um processo onde o aluno participa ativamente dos conceitos 

e práticas da relação ensino/aprendizagem, na busca de gerar subsídios e ações para a solução dos 

problemas ambientais, tornando seu aprendizado crítico e baseado na consciência ecológica. 

Percebeu-se assim, a importância de se trabalhar a educação ambiental no ensino médio, para 

difundir cada vez mais a ideia de conscientização ambiental através de diálogo, práticas com a 

sociedade e pesquisas científicas, como alternativa de preservação da própria espécie humana e do 

planeta Terra. 
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AS DIFICULDADES E OS DESAFIOS NO PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA 

MAIA, J.1; BARBOSA, P. V. S.2 e MEDEIROS, L. H. S3 

1Docente, 2Discente, 3Discente IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra. 

RESUMO 

A pesquisa em foco procurou investigar as 

causas das reprovações em Matemática no 

IFRN – Campus Caicó, no ano letivo de 2017. 

Para obtenção dos dados, aplicaram-se 

questionários com os estudantes reprovados 

na referida disciplina, sendo os agentes da 

pesquisa divididos em dois grupos: os que 

continuam estudando no Campus e os que se 

evadiram. Entrevistaram-se também os 

professores que lecionaram esta disciplina a 

fim de se fazer um paralelo entre as respostas 

dos discentes e docentes. Com a análise dos 

resultados foi possível conhecer a opinião de 

ambos e a que fatores eles atribuem as 

dificuldades, no tocante ao processo de ensino 

e aprendizagem. Assim, será possível fazer 

uma reflexão sobre o ensino desta ciência.

ABSTRACT 

The research in focus sought to investigate the 

causes of failures in Mathematics in the IFRN 

- Campus Caicó, in the academic year of 2017.

To obtain the data, questionnaires were

applied with the students failed in that

discipline, and the agents of the research were

divided into two groups, those who continue

to study on campus and those who have

escaped. We also interviewed the teachers

who taught this discipline in order to make a 

parallel between the answers of the students 

and teachers. With the analysis of the results, 

it was possible to know the opinion of both 

and what factors they listed in relation to the 

teaching and learning process. Thus, it will be 

possible to reflect on the teaching of this 

science. 

1 INTRODUÇÃO 

A Matemática no Ensino Médio desempenha um papel importante na formação do 

educando, auxiliando-o na organização do pensamento, no raciocínio lógico e na aquisição de 

atitudes. Por outro lado, é uma ferramenta que proporciona aplicações cotidianas, estudo em 

PALAVRAS-CHAVE: Reprovação. Resultados. Ensino. Aprendizagem. 

KEYWORDS: Disapproval. Results. Teaching. Learning. 
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outras áreas de conhecimento que englobam atividades profissionais e cursos de formação 

técnico-profissionalizantes.  

Apesar da utilidade visível da Matemática em diferentes áreas e estudos enfatizarem o 

desenvolvimento humano, a disciplina apresenta um número significativo de reprovações. Uma 

das hipóteses para este número pode estar relacionada ao fato de os estudantes não terem 

adquirido as competências básicas necessárias para avançar no processo de ensino e 

aprendizagem. 

Na realidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte – IFRN – Campus Caicó, registros colhidos na Secretaria Acadêmica apontam que na 

disciplina de Matemática, em 2017, houve 99 reprovações nos Cursos Técnicos Integrados, 

incluindo nesses dados os alunos que foram reprovados por falta. Observa-se que é um número 

bastante expressivo em um universo de 706 matrículas na referida forma de ensino.  

Enquanto professor de Matemática do Campus, senti-me angustiado diante dos 

resultados apresentados, então para tentar entender esses números, pensou-se em desenvolver 

um projeto de pesquisa com o objetivo de investigar as causas que levaram tantos alunos a 

serem reprovados na disciplina objeto de estudo e se este fato contribui para os casos de evasão 

e, consequentemente, para o fracasso escolar. A investigação se deu por meio de aplicação de 

questionários com os alunos reprovados que continuam estudando no Campus, como também 

com os que se evadiram. Ainda se aplicaram questionários junto aos professores de Matemática 

com o intuito de conhecer suas opiniões a respeito dos dados, como também as metodologias e 

os métodos avaliativos adotados por estes. Por fim, pretende-se socializar os resultados obtidos 

junto à comunidade acadêmica, buscando compreender as dificuldades e traçar alternativas para 

diminuir as reprovações nesta disciplina. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A deficiência no processo de ensino e aprendizagem de Matemática no Ensino Médio 

pode estar relacionada ao fato dos alunos não conseguirem desenvolver as competências 

necessárias para compreender e resolver um problema. Segundo Polya (2006, p. 4-5), tais 

competências são divididas nas seguintes etapas: compreensão do problema, construção de uma 

estratégia de resolução, execução da estratégia e revisão da solução. Essas etapas devem ser 

adotadas para facilitar a resolução, seja nos problemas de simples compreensão ou nos que 

exigem um grau de complexidade mais elevado. 
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Diante disso, o aluno do Ensino Médio precisa ter uma compreensão da Matemática 

como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento intelectual e para a sua preparação com 

vistas ao prosseguimento de sua formação. 

No entanto, apesar de se compreender a importância da Matemática para o 

desenvolvimento do intelecto, estudos demonstram que, ao longo dos anos, diversas crises no 

sistema educacional têm afetado a educação brasileira e, consequentemente, o ensino. Ist 

provoca altos índices de reprovação e evasão escolar, fatores que contribuíram para o chamado 

fracasso escolar. 

O fracasso escolar tem se constituído, no contexto educacional brasileiro, como um 

problema crônico e desafiador para os pesquisadores da educação e ciências afins, estando 

constantemente associado a altos índices de analfabetismo, repetência, evasão e baixa qualidade 

dos produtos educacionais (DEL PRETTE apud BORSATO & REDLING, 2013, p. 146).    

Diante do exposto, observa-se que muitas pesquisas foram desenvolvidas com a 

finalidade de descobrir as causas deste problema, mas até o momento os resultados de tais 

estudos não contribuíram para solucionar esse fenômeno. Nesse contexto, os resultados dos 

estudos de Borsato e Redling (2013) asseveram que:  

as explicações para o fracasso escolar estiveram e estão associadas a uma 

variedade de termos como problemas, disfunções, dificuldades e distúrbios de 

aprendizagem, que refletem controvérsias na compreensão de seus fatores 
determinantes e, consequentemente, nas diferentes perspectivas de solução 

(BORSATO & REDLING, 2013, p. 147). 

Nessa acepção, a variedade de perspectivas de soluções para esses determinantes não 

demonstrou eficácia em resolver esse problema, pois o resultado do Programa Internacional de 

Avaliação de Alunos – PISA, em sua última edição, mostra que o Brasil ocupa a 38ª colocação 

entre os 44 países participantes. Segundo o resultado da avaliação, os estudantes brasileiros têm 

sérias dificuldades para resolver problemas matemáticos aplicados a situações diárias. 

Enquanto a média geral foi de 500 pontos na avaliação, os estudantes brasileiros atingiram em 

média 428 pontos. O relatório mostra, ainda, que 47,3% dos brasileiros tiveram baixo 

desempenho e menos de 2% conseguiram resolver problemas de Matemática mais complexos. 
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3 METODOLOGIA 

A tipologia da pesquisa realizou-se na perspectiva de uma abordagem quanti-qualitativa, 

exploratória e descritiva pois entendemos que“[...] é necessário compreender as interpretações 

que os atores sociais possuem do mundo, pois são estes que motivam o comportamento que cria 

o próprio mundo social” (BAUER & GASKELL, 2002, p. 32-33).

Os agentes da pesquisa foram os alunos reprovados na disciplina de Matemática no 

IFRN - Campus Caicó, no ano de 2017, como também os professores que lecionaram esta 

disciplina nesse ano letivo. Para a coleta dos dados, utilizou-se como instrumento de pesquisa 

a aplicação de questionários impressos e/ou online com alunos e professores, sendo os dados 

analisados por meio da técnica da análise de conteúdo.   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao analisar as respostas obtidas nos questionários, verificou-se que dos alunos 

reprovados e que ainda continuam estudando no Campus Caicó (identificaremos como grupo 

1), de um total de 55, 42 responderam a pesquisa. Para os que se evadiram (grupo 2), tivemos 

apenas 5 respostas, de um universo de 18, destacando ainda 16 alunos reprovados por falta, o 

que contabiliza reprovação em todas as disciplinas. Entre os professores de Matemática (grupo 

3), todos os 4 responderam aos questionários. Vale ressaltar que o baixo número de alunos 

evadidos que responderam se deve ao fato de a pesquisa ainda estar em andamento e o contato 

com estes se tornar mais difícil. 

Uma das perguntas do questionário aplicado aos alunos buscou conhecer suas opiniões 

a respeito da importância, em sua vida, da disciplina de Matemática fazer parte do currículo 

escolar. Entre os estudantes do grupo 1, 98% consideram importante e do grupo 2, 100% 

acreditam ser importante. Como justificativa, a maioria disse estar presentes em situações do 

dia a dia, enquanto que para um número menor, serve para se inserir no mercado de trabalho. 

Diante disso, observa-se que, apesar do insucesso na disciplina, os alunos consideram 

importante estudar Matemática. Isso mostra que eles têm consciência de que esta ciência é 

necessária para sua vida, mas não conseguem desenvolver as competências exigidas para obter 

a aprovação.  

Outro questionamento procurou conhecer como os alunos se sentem ao estudar 

Matemática, se motivado ou desmotivado. Entre os respondentes do grupo 1, 18 se sentem 

motivados, enquanto que 24, desmotivados. Para os alunos do grupo 2, 3 responderam que se 

0109



 IV SECITEX /XIV CONGIC 

sentiam desmotivados e 2, motivados. As atribuições citadas por eles para tal fato são: afinidade 

com a disciplina, bom relacionamento com o professor, relação com o cotidiano, no caso do 

sim e para o não: dificuldade de compreensão, falta de base teórica, não ver aplicação prática 

em determinados conteúdos, não ter uma boa relação com o professor. 

Pela análise das respostas, constata-se que parte dos alunos têm consciência de que 

trazem uma lacuna dos conteúdos estudados nos anos anteriores e esse fato reflete no momento 

atual do processo de ensino e aprendizagem. Quanto à relação professor-aluno, verifica-se que 

isso pode contribuir para o fracasso do aluno, porém não se pode generalizar, tendo em vista 

que alguns alunos afirmaram ter um bom relacionamento com seu professor e isso não foi 

suficiente para terem obtido a aprovação.  

A relação professor-aluno é enfatizada nas palavras de Paulo Freire (1997, p. 71), 

quando ressalta que na formação docente “a transmissão do conhecimento implica, 

necessariamente, uma interação entre pessoas”. Outro fato interessante que se pode destacar 

nas respostas é a visão do aluno com relação à aplicação da Matemática em problemas 

relacionados ao cotidiano, pois há alguns discentes que citam perceber essa aplicação, enquanto 

outros não percebem isso. 

Quando foi indagado sobre os fatores que contribuíram para sua reprovação em 

Matemática, entre as respostas obtidas no grupo 1, os alunos destacaram: dificuldade de 

compreensão/desinteresse, falta de base, não ter um bom relacionamento com o professor, 

desmotivação, entre outros. Já no grupo 2, não ter afinidade com a disciplina, não ver uma 

aplicação na vida diária, falta de entrosamento professor/aluno, conforme se ver nos gráficos 1 

e 2, os quais representam os grupos 1 e 2, respectivamente. 

Gráfico 1. Fatores que contribuíram para a reprovação em Matemática 
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Gráfico 2. Fatores que contribuíram para a reprovação em Matemática 

De acordo com as respostas colhidas, observa-se que entre os estudantes do grupo 1, o principal 

fator apontado por eles e que causou sua reprovação foi dificuldade/desinteresse, com 43% e, entre os 

evadidos, a falta de afinidade com a disciplina alcançou 60%. Diante desse cenário, fica o 

questionamento: o que fazer com esses alunos que chegam ao Ensino Médio e que apresentam tanta 

aversão à Matemática, já tendo cumprido mais da metade da vida estudantil da educação básica. 

    Tentando descobrir as causas da evasão, foi questionado sobre que fatores os levaram a 

abandonar a escola. Das respostas obtidas, destacam-se, em primeiro lugar, os problemas 

pessoais seguido de reprovações nas disciplinas, pois muitos dos alunos evadidos já não tinham 

mais condições de concluir o curso técnico no tempo previsto (6 anos), tendo esse fator 

contribuído para o aumento do número de evasões. No que se refere aos fenômenos de ordem 

pessoal, não se tem conhecimento das causas que os levaram a desistir da escola. 

Diante do expressivo número de reprovações em Matemática no Campus Caicó no ano 

de 2017, buscou-se aprofundar a investigação sobre o assunto e, para isso, aplicou-se 

questionários com os docentes que lecionaram esta disciplina no referido ano a fim de conhecer 

a opinião destes a respeito do fracasso escolar e a insatisfação de boa parte dos alunos com 

relação à Matemática, como também a metodologia e a forma de avaliação utilizada por estes 

em sua prática docente. Com isso, pensou-se em observar se há relação entre o método de 

trabalho adotado pelo professor em suas aulas e as reprovações dos alunos.  

Quando questionados sobre os fatores que consideram contribuir para as reprovações e, 

consequentemente, para o fracasso escolar, foi unânime entre as respostas a falta de interesse 

dos estudantes pelos estudos (4), seguida de falta de base teórica do ensino fundamental (3), 

indisciplina na sala de aula (3), ausência da família (2) e fatores de ordem emocional (1), 

conforme gráfico 3.  
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Gráfico 3. Fatores que contribuem para o fracasso escolar dos estudantes em Matemática 

A respeito dos dados obtidos na pergunta acima, verifica-se que o professor ao perceber 

o desinteresse dos alunos, corrobora com o pensamento de alguns estudantes que consideram

como um dos fatores que contribuiu para sua reprovação a falta de interesse pela disciplina. 

Em outro questionamento, procurou-se conhecer a forma como os professores 

introduziam os conteúdos em sala de aula e se estes eram relacionados a realidade dos alunos. 

Pelas informações obtidas, todos disseram relacionar com o dia a dia dos alunos. Fazendo-se 

um paralelo com as respostas dos alunos, percebe-se que houve uma discordância quanto a isso, 

tendo em vista que alguns responderam não ver relação entre a Matemática e sua realidade. 

Quanto à forma de avaliação adotada pelos docentes, as respostas mostraram que são 

bastante diversificadas, entre as quais se destacam: provas, listas de exercícios, trabalhos 

individuais e/ou em grupo, pesquisas, seminários, produção de vídeos e a auto 

avaliação/avaliação qualitativa. 

Pelo exposto acima, vê-se que a forma avaliativa dos professores foi bastante variada, 

não se limitando apenas à avaliação quantitativa obtida através de uma prova/teste. Essa 

variedade possibilita ao estudante desenvolver outras habilidades cognitivas que os auxiliam na 

compreensão dos conceitos matemáticos. 

Quando foi pedido aos professores para elencar fatores que possam contribuir para os 

baixos índices do rendimento escolar em Matemática nas avaliações externas, entre as respostas 

foi destacada a falta de capacitação dos professores dos anos iniciais da educação básica, uma 

vez que muitos ainda utilizam uma metodologia pautada apenas na memorização, sem muitos 

questionamentos e isso inibe a curiosidade dos alunos na busca de estratégias para resolver os 

problemas propostos. Outro fato mencionado foi a falta de acompanhamento familiar. 

0 1 2 3 4 5

Falta de interesse pelos estudos

Falta de base teórica do ensino fundamental

Indisciplina dos alunos na sala de aula

Ausência da família no acompanhamento

escolar

Problemas de ordem emocional
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 Diante das respostas, percebe-se que as metodologias adotadas por boa parte dos 

professores que lecionam no ensino fundamental, ainda tende a um ensino mecanizado, algo 

que precisa ser desconstruído nesse nível de escolaridade, tendo em vista que a maioria dos 

alunos que chegam ao ensino médio não conseguem interpretar um problema matemático, 

sentem dificuldades em organizar as ideias e utilizar estratégias para solucioná-los, conforme 

as competências citadas por Polya (2006) e relatadas no referencial teórico deste trabalho.  

Pelo fato de os estudantes estarem acostumados com esse método avaliativo, muitos 

apresentam certa dificuldade na interpretação dos enunciados dos problemas, sendo a 

contextualização algo presente nas avaliações externas, tendo em vista que conforme Costa e 

Fonseca (2009, p. 7) asseguram, para os alunos terem sucesso na resolução de problemas, os 

mesmos devem dominar não apenas as competências manifestadas na Matemática, mas 

essencialmente as competências manifestadas na Língua Portuguesa. 

Portanto, para resolver um problema matemático é imprescindível que os alunos leiam 

o seu enunciado, mobilizando seus conhecimentos linguísticos e discursivos, assim como os

conhecimentos específicos da Matemática. Para isso, faz-se necessário que eles desenvolvam 

habilidades de leitura que os possibilitem traduzir as informações contidas no enunciado do 

problema para a linguagem matemática, efetuando os procedimentos exigidos para a obtenção 

da resposta e verificando se esta é possível. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da análise de dados, é importante ressaltar a opinião dos estudantes do IFRN 

– Campus Caicó acerca do processo de ensino e aprendizagem em Matemática e quais fatores

foram indicados como responsáveis por sua reprovação na referida disciplina. 

Diante dos resultados obtidos com a pesquisa, verifica-se que é necessário se fazer uma 

reflexão sobre a avaliação que os discentes dos cursos técnicos integrados apontaram sobre as 

causas de terem sido reprovados em Matemática e se esse fato contribuiu para a evasão de 

alguns alunos.  

A análise possibilitará aos professores refletir sobre suas práticas docentes e procurar 

mecanismos que possam reverter este quadro de fracasso na aprendizagem dessa ciência. O 

entendimento e a reflexão sobre os resultados desta pesquisa são fundamentais para se 

(re)pensar estratégias metodológicas que viabilizem a melhoria do ensino nessa área. Além 

disso, observa-se o quanto é relevante o professor estabelecer uma comunicação com os alunos, 
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de modo que o convívio em sala de aula possibilite-os expressar suas opiniões sobre os 

conteúdos estudados, avaliando o processo de ensino-aprendizagem e que estes se sintam 

sujeitos integrantes do processo. 
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MAPEAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS DO 

ESTADO DO RIO GRADE DO NORTE 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra; Engenharias. 

RESUMO 

O IFRN é uma instituição especializada 

em educação profissional e tecnológica e possui, 

espalhado por seus vários campis no estado do 

Rio Grande do Norte, cursos técnicos e 

tecnólogos na área de Química, Processos 

Químicos, Alimentos, Têxtil e Biocombustíveis. 

Assim sendo, se faz extremante necessário a 

realização de pesquisas que desvendem o cenário 

atual do mercado de trabalho referente às 

indústrias Químicas da região. Portanto, o 

principal objetivo deste trabalho consistiu na 

elaboração de um catálogo das indústrias 

químicas do nosso estado, mapeando-as e 

classificando-as de acordo com sua área de 

atuação. Os dados foram obtidos através de 

pesquisas em ferramentas de busca na internet e 

no banco de dados da FIERN. Depois de 

coletados, os dados foram organizados em 

planilha eletrônica e passaram por uma triagem 

inicial para a eliminação de dados em 

redundância e fora da área de interesse. 

Posteriormente, foram realizadas análises 

estatísticas que identificaram a predominância 

das áreas de sal, produtos químicos, mineração, 

resíduos, petróleo, água, bebidas e alimentos no 

setor produtivo industrial do RN, além da 

presença de polos localizados, principalmente, 

na região metropolitana de Natal, Mossoró e no 

Seridó potiguar. Espera-se que o catálogo aqui 

produzido e compartilhado com a comunidade 

possa ser utilizado para estreitar os laços Escola-

Indústria, proporcionando maior número de 

estágios e visitas técnicas, e também para nortear 

as demais atividades pedagógicas da equipe 

docente atuante nos cursos de Química e afins do 

IFRN. 

MAPPING AND CLASSIFICATION OF THE CHEMICAL INDUSTRIES OF 

THE RIO GRANDE DO NORTE STATE. 

ABSTRACT 

IFRN is an institution specialized in 

professional and technological education and 

has, along with several levels of knowledge, 

technical and technological programs in the area 

of Chemistry, Chemical Processes, Food, 

Textiles and Biofuels. Therefore, it is necessary 

to conduct a market research that is updating the 

labor market on the Chemical industries of the 

PALAVRAS-CHAVE: Indústrias, Indústria Química, Educação Profissional, Catálogo. 
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region. The purpose of this work is to elaborate a 

catalog of chemical industries in the state, 

mapping them and classifying them according to 

their area of performance. The data were viewed 

through Internet search tools and in the FIERN 

database. After that, the data were organized in 

electronic spreadsheets and underwent an initial 

screening for the data withdrawal in redundancy 

and outside the area of interest. Subsequently, 

statistics were analyzed that identified the 

predominance of the salt, chemical, mining, 

leavings, oil, water, and food areas in the 

industrial productive sector of the RN, in 

addition to the presence of the single poles, 

mainly in the metropolitan region of Natal, in 

Mossoró and Seridó potiguar region. It is 

expected that this catalog produced and shared 

with the community can be used to strengthen the 

School-Industry links, providing more stages and 

technical visits, and also to guide the pedagogical 

activities of the teaching staff in the courses of 

Chemistry and like IFRN. 

1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte – IFRN – é uma 

instituição de educação profissionalizante com diversos cursos a nível técnico, tecnólogo e superior 

nas mais diversas áreas do conhecimento. E nosso trabalho se volta a atender uma demanda relativa 

aos cursos da área de Química e afins: aumentar a oferta de estágios para nossos futuros técnicos e 

tecnólogos. 

Quando se trabalha com educação profissional, a prática laboral e o mercado de trabalho 

devem sempre ser vistos como fatores norteadores importantes na construção da grade curricular, das 

ementas das disciplinas, na preparação de aulas práticas e de campo, entre outros. Outro fator 

relevante nesta modalidade de ensino é a prática profissional como componente curricular. Se faz 

necessário que a instituição de ensino se esforce em se aproximar das empresas, estreitando laços, 

para proporcionar aos seus alunos o estágio devido e aos seus egressos maiores chances de inserção 

no mercado de trabalho. 

Com vistas nessa necessidade de facilitar a relação entre Escola – Mercado de trabalho, este 

projeto teve como objetivo principal a elaboração de um catálogo das indústrias Químicas do RN que 

possa ser utilizado como ferramenta de busca para novas parcerias e estágios para os alunos 

concluintes dos cursos da área de Química e afins do IFRN e, consequentemente, propiciar uma 

experiência e prática profissional mais rica aos nossos alunos. 

KEYWORDS:  Industries, Chemical Industry, Vocational Education, Catalog. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O IFRN é uma instituição centenária especializada na oferta de educação profissional e 

tecnológica nas diversas modalidades de ensino. Nos últimos anos passou por um processo de 

expansão e interiorização que objetivam estimular o desenvolvimento socioeconômico das diversas 

regiões do Rio Grande do Norte onde se instala, sempre tentando articular suas ofertas educacionais 

aos arranjos produtivos locais. 

No Campus Nova Cruz, localizado na região Agreste Potiguar, é ofertado dois cursos na área 

de Química: Técnico em Química e Tecnólogo em Processos Químicos. Além disso, dentre a grande 

variedade de cursos técnicos e tecnológicos ofertados pelo IFRN, há outros campis que ofertam cursos 

na área de Química, Alimentos, Têxtil e Biocombustíveis. E essa demanda se justifica, no âmbito do 

estado, pela contribuição expressiva do setor industrial no PIB do RN, 23.4% em 2015[1]. 

Quando tratamos de educação profissional é importante relembrar que teoria e prática devem 

andar juntas. A ação profissional e as competências laborais, além das demandas de mercado e social, 

devem nortear a organização e planejamento de seus cursos. De acordo com o Parecer CNE/CEB 

16/1999, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional, a prática 

profissional deve servir de critério para a organização da estrutura curricular, permeando o decorrer 

de todo o curso através do desenvolvimento de atividades tais como “[...] estudos de caso, 

conhecimento de mercado e das empresas, pesquisas individuais e em equipe, projetos, estágios e 

exercício profissional efetivo”[2]. 

O IFRN também reafirma, em seu Projeto Político Pedagógico (PPP), seu compromisso social 

e enfatiza como imprescindível “... desenvolver estudos específicos das necessidades e das 

potencialidades socioeducacionais, para que se possam trazer mais elementos elucidadores da 

definição das ofertas de educação profissional e tecnológica no Rio Grande do Norte”[3]. 

Nesse contexto, este trabalho foi desenvolvido objetivando mapear as indústrias químicas do 

estado do RN, classificando-as de acordo com o tipo de materiais e produtos trabalhados e o tipo de 

processos utilizados, e compartilhar os dados obtidos, através de um catálogo de fácil manuseio, com 

os demais professores e servidores ligados à formação profissional dos cursos de Química e afins do 

IFRN. Também se espera que esse catálogo possa ser utilizado como ferramenta de busca para novas 

parcerias e estágios para os alunos concluintes; que forneça subsídios para se propor atualizações nas 

ementas das disciplinas técnicas do curso de Química, adequando-as para o cenário atual do mercado 

de trabalho da região; além de auxiliar na preparação de aulas, materiais, roteiros, etc., com uma 

melhor contextualização dos assuntos abordados. 
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3 METODOLOGIA 

A coleta de dados a respeito de indústrias Químicas do RN, para construção do catálogo, foi 

realizada a partir de pesquisas em ferramentas de busca na internet, e também ao banco de dados de 

indústrias disponibilizado pela FIERN, no site http://cadindustrial.fiern.org.br/ [4].  

Inicialmente, os dados obtidos foram organizados em uma planilha contendo nome / razão 

social, CNPJ, área de atuação, endereço e contato das indústrias, gerando um catálogo prático e de 

fácil acesso. Esses resultados foram filtrados para se identificar dados em duplicata e falsos dados 

(como escritórios sede de uma determinada indústria em várias cidades diferentes), além de dados 

fora das áreas de interesse. Depois de organizados e catalogados, realizou-se análises estatísticas 

sobre eles. Onde os resultados foram agrupados por setor de atuação das indústrias e, posteriormente, 

por cidade.  

A última etapa consistiu em se organizar uma versão impressa e outra digital do catálogo para 

divulgação e compartilhamento do mesmo. 

Esquema1–Fluxograma das etapas 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise estatística dos dados conseguiu revelar o destaque do sal, produtos químicos, 

mineração, resíduos, petróleo, água, bebidas e alimentos no setor produtivo industrial do estado do 

RN (Figura 1). As principais indústrias presentes no território potiguar são dos setores tradicionais 
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da Indústria de Transformação (têxtil, alimentos, bebidas e fabricação de produtos minerais não 

metálicos), localizados, principalmente, na região metropolitana de Natal, em Mossoró e no Seridó 

potiguar; da Indústria Extrativa Mineral (petróleo e gás natural, sal marinho), localizadas no litoral 

norte (Mossoró e municípios circunvizinhos); e da Construção, cujos estabelecimentos e empregos 

concentram-se em Natal, Mossoró e Parnamirim[5]. 

Dentre estes setores, alguns predominam em regiões polo, principalmente em cidades como 

Mossoró, Natal e Parnamirim que concentram cerca de 58 % do PIB estatal (IBGE, 2015)[1]. Destaque 

para a cidade de Mossoró como polo de petróleo e sal, tendo também cidades como Areia Branca e 

Macau como importantes no setor salineiro do estado. O estudo também confirma a forte presença na 

região do Seridó da indústria extrativa de minerais metálicos, mais fortemente na cidade de Currais 

Novos, onde se localiza a mina Brejuí. Outro setor que se destaca é o de alimentos e bebidas, porém, 

sem concentração em região específica. As indústrias deste setor aparecem espalhados por todo o 

território do estado do RN.  

Também pudemos constatar um maior número de indústrias e empresas nos entornos das 

regiões metropolitanas. Isto se dá, muito provavelmente, pela facilitação de se encontrar mão de obra 

próxima ao local onde a empresa está instalada e de escoamento dos insumos e material produzido 

até seu destino final. 

Figura 2 - Industrias por setor (*outros: Adubos 2, Agrícola 3, Cerâmicas 7, Cosméticos 10, 

Máquinas e Equipamentos 2, Metalurgia 6, Papel 2, Têxtil 6.) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos aqui constatar a diversidade do setor industrial do RN, bem como o destaque de 

alguns setores, como petróleo, sal, minérios e alimentício, em determinadas regiões. O que reforça a 

importância dos cursos técnicos em Química em nosso estado para a formação de mão de obra local 

qualificada.  

Que este trabalho sobre o mercado químico e industrial regional, juntamente com o catálogo 

aqui construído e compartilhado, possa auxiliar nossas instituições de educação profissional a 

oferecerem um ensino mais contextualizado e em consonância com a atuação profissional e 

peculiaridades locais e regionais; e também auxiliar na definição e desenvolvimento de estratégias de 

estímulo e cooperação entre escola e mercado de trabalho, aumentando assim o número de estágios 

profissionais e a inserção de seus egressos no mercado de trabalho. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

As aulas experimentais em laboratórios 

didáticos e de pesquisa envolvem uma produção 

de resíduos no desenvolvimento de seus 

estudos, apresentando características intrínsecas 

referente à sua forma de geração mostrando 

diferentes graus de periculosidade tornando-se 

necessário um gerenciamento adequado, a fim, 

de evitar possíveis danos causados à saúde 

humana e ao meio ambiente. Este trabalho tem 

como objetivo Implementar o projeto

laboratório sustentável no IFRN - campus Nova 

Cruz, através do gerenciamento dos resíduos, 

tratamento dos materiais residuais de maior 

produção, incentivar e conscientizar a sociedade 

acadêmica sobre à responsabilidade de práticas 

sustentáveis dentro do laboratório de ensino. Na 

metodologia foi realizado a confecção de um 

material didático para gerenciamento e 

organização dos resíduos, além de realizar 

procedimentos para o tratamento e 

reaproveitamento dos resíduos de prata oriundo 

de experimentos argentimétricos. O resultado na 

elaboração do material didático foi realizado 

com êxito seguindo modelos padrões, sendo 

importante no gerenciamento e organização dos 

resíduos, podendo identificar e dispô-los de 

forma adequada ao fim dos experimentos, aliado 

a conscientização da sociedade acadêmica do 

curso técnico em química. Na recuperação da 

prata os resultados foram satisfatórios, pois na 

caracterização do nitrato de prata reciclado por 

testes qualitativos e  quantitativos mostraram 

que o reagente  pode ser usado novamente no 

experimento,outrossim,na verificação de custo 

do processo mostrou que é inviável  

economicamente e  ambientalmente praticável 

sendo possível adota medidas a fim de diminuir 

o valor gasto no processo. Dessa maneira, o

projeto sustentável visa à preservação do meio 

ambiente e a segurança dos elementos que 

fazem uso do laboratório. 

PALAVRAS-CHAVE:  Gerenciamento. Meio ambiente.Resíduos.Tratamento.Prata. 
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ABSTRACT 

The experimental classes in didactic and 

research laboratories involve a production of 

residues in the development of their studies, 

presenting intrinsic characteristics related to 

their generation form showing different degrees 

of danger, making necessary an adequate 

management, in order to avoid possible 

damages caused human health and the 

environment. The objective of this work is to 

implement a sustainable laboratory project at 

the IFRN - Campus Nova Cruz, through the 

management of waste, treatment of waste 

materials of greatest production, and to 

encourage and make aware of the responsibility 

of sustainable practices within the teaching 

laboratory. In the methodology was made the 

preparation of a didactic material for the 

management and organization of the residues, 

besides performing procedures for the treatment 

and reuse of silver residues from argentiometric 

experiments. The result in the elaboration of 

didactic material was carried out successfully 

following standard models, being important in 

the management and organization of the 

residues, being able to identify and dispose of 

them in an appropriate way to the end of the 

experiments, allied to the awareness of the 

academic society of the technical course in 

chemistry. In the recovery of the silver the 

results were satisfactory, because in the 

characterization of the silver nitrate recycled by 

qualitative and quantitative tests showed that the 

reagent can be used again in the experiment, 

besides, in the verification of cost of the process 

showed that it is economically unviable and 

environmentally feasible being measures to 

reduce the amount spent on the process. In this 

way, the sustainable project aims at the 

preservation of the environment and the safety 

of the elements that make use of the laboratory. 

1 INTRODUÇÃO 

A produção de resíduos em laboratórios didáticos e de pesquisa, e o seu respectivo manejo e 

descarte é um tema que deve ser considerado, devido às implicações ambientais decorrentes do 

lançamento de substâncias tóxicas. Tais resíduos que podem ter natureza toxicológica, química, 

KEYWORDS: Management. Enviroment. waste. Treatment. Silver. 
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biológica ou ainda radioativa, quando em contato com o meio ambiente promovem a contaminação 

do mesmo podendo ainda ser absorvido por espécies animais e vegetais que fazem parte do 

ecossistema local atingido, elevando ainda mais a gravidade do descarte inadequado destes produtos 

(VIRIATO, 2010). A instauração do um programa de gerenciamento dos resíduos visa além da 

qualidade das análises, o incentivo à responsabilidade do gerador para com seu resíduo diante dos 

possíveis danos ao meio ambiente, contribuindo também para a formação químicos conscientes das 

necessidade atuais, perante aos possíveis impactos ambientais em que estão exposto enquanto 

fazem uso do laboratório (MARINHO et al., 2011). 

Entre os principais poluentes descartados em indústrias e mais comuns em laboratório são os 

metais pesados os quais ocasionam graves problemas para a saúde humana e que podem ser 

classificados em uma classe de metais que possuem características prejudiciais sendo muito ruim 

em efeito de possível infecção do utilizador, caracterizando como bioacumulativas, resíduos que se 

acumulam nos tecidos vivos ao longo da cadeia alimentar, já que os seres vivos não são capazes de 

excretá-los de forma eficaz (DALPASQUALE et al., 2011). Nessa perspectiva, tem sido adotado 

um conjunto de atividades administrativas, técnicas e operacionais, quanto ao manuseio, transporte, 

Armazenamento e disposição dos resíduos químicos, visando a segurança ambiental, proteção da 

saúde humana e minimização do volume decorrente dessa geração (SAQUETO e  KARLA 

C.,2010) . 

O artigo tem como objetivo Implementar o projeto laboratório sustentável, através do 

gerenciamento dos resíduos, tratamento dos rejeitos de maior produção e incentivar e conscientizar 

discentes e docentes à responsabilidade de práticas sustentáveis dentro do laboratório de 

ensino.Dentre os objetivos específicos têm-se: executar o programa nos laboratórios do IFRN-

Campus Nova Cruz; Realizar o tratamento dos resíduos de maior produtividade a fim de 

reaproveita-los em aulas práticas e fazer um levantamento de custo do resíduo tratado. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo, Machado e Mól(2008), uma aula experimental de Química, por gerar produtos 

perigosos, é uma atividade potencialmente poluidora com intuito de diminuir esse problema, 

durante seu planejamento, deve-se avaliar e reconhecer os riscos e os perigos dos produtos químicos 

que serão manuseados, bem como dos resíduos ou rejeitos produzidos durante esta. Caberá ao 

professor buscar formas de minimizar a quantidade dos resíduos gerados nas aulas experimentais e 

planejar a recuperação ou o descarte deles. Além disso, é importante que ele debata com seus alunos 

sobre a necessidade de se dispor corretamente rejeitos perigosos. Nesse debate, é oportuna a 
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discussão de problemas ambientais e de saúde pública causados pela poluição, abordando a 

aplicação responsável dos conhecimentos científicos, a relevância do planejamento para prevenção 

de impactos negativos gerados pelo progresso e a necessidade de modificar posturas. Enfim, é 

imprescindível discutir com os alunos como as ações de cada indivíduo influenciam, de forma 

positiva ou não, nas questões ambientais. Apesar de um único indivíduo não mudar quadros tão 

amplos, ele pode ser o catalisador de mudanças de concepções que levam a transformações 

almejadas. 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 358 (2005), um resíduo químico é definido como 

todo material ou substância com característica de periculosidade, que não pode ser reutilizado ou 

reciclado, podendo apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas 

características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

O reaproveitamento de resíduos é uma técnica importante para reduzir custos de aquisição 

de produtos químicos e a quantidade de rejeito a ser enviada para a disposição final,além de reduz o 

impacto ambiental das atividades práticas de Química (LAUDENO et al., 2011). 

A importância de concretizar novas ações efetivas se torna ainda mais relevante quando 

relaciona a formação de novos profissionais da área de química ao conhecimento de noções sobre 

normas de gerenciamento. Visto que uma vez conhecendo esses conceitos e adaptação às novas 

atitudes conscientes, poderão estar informados em correspondência às obrigações civis das 

indústrias e instituições (a qual fizerem parte) perante aos órgãos fiscalizadores (MISTURA et al., 

2010). Ações que ainda vinham acontecendo mediante a cultura de sempre focar apenas no ensino e 

instrução técnica dos alunos o que contribuiu para quantidades desnecessárias de resíduos sendo 

descartados durante décadas e alunos com formação sem desenvolvimento de noções de 

gerenciamento e tratamento de resíduos. 

3 METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado em 03 etapas, sendo a primeira a implementação do programa de 

gerenciamento de resíduos juntamente com o projeto laboratório sustentável através de atividades e 

materiais didáticos. A segunda etapa foi o tratamento, caracterização e reaproveitamento dos 

resíduos. A terceira etapa foi um levantamento de custo benefício para o tratamento de obtenção do 

produto final. 

Nas etapas de gerenciamento dos resíduos nos laboratório do IFRN-Campus Nova Cruz foi 

elaborado um material didático  para organização dos resíduos produzido,s foi criado um rótulo 

para identificar os resíduos junto com um documento que auxilia para o preenchimento 
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,estabeleceu-se um local temporário para em seguida destinar ao local específico.Na 

conscientização explicou o programa a fim da sociedade acadêmica refletir na geração de rejeitos. 

Figura 1 - Etapas de gerenciamento 

No processo de tratamento da prata com intuito de formar nitrato de prata, inicialmente, o 

resíduo originário da aula de Química Analítica Quantitativa foi submetido a decantação para 

separar o precipitado do sobrenadante,em seguida pesou-se 1g do resíduo contendo cloreto de prata, 

que foi submetida a 4 lavagens com HCl-10%,durante 24h até não conter mais 

impurezas.Adicionou-se ao precipitado de AgCl obtido, 15 mL de NaOH-3M,com aquecimento a 

100°C durante 1h 20min,tornando-se Ag2O,que reagiu com 11 mL de NaOH-1M e 0,8g de 

Dextrose,sob agitação e aquecimento durante 1h 20min e posteriormente,lavada com água 

destilada,para obter a prata metálica(Ag), que foi aquecida em presença de HNO3-8M,sofrendo uma 

variação de temperatura entre 60-100°C para a obtenção do AgNO3. 

Para a avaliação do material tratado e recuperado(AgNO3) foi feito testes analíticos 

qualitativos(Reação com HCl-0,1M,NaOH-3M e NH4OH-6M) e quantitativos(Titulação 

argentimétrica) para averiguar e comparar com a solução estoque de nitrato de prata. 

Figura 2 - Etapas de obtenção do  AgNO3 - reciclado 
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Foi feito um levantamento de custo para a obtenção do novo produto formado(AgNO3),com 

foi realizado  uma listagem com todos os reagentes utilizados e a quantidade de volume usada de 

cada ,além do tempo  de uso dos equipamentos .Com os dados coletado foi feito uma tabela com o 

custo total do processo.Os valores de reagente foi consultado no catálogo da  Sigma- Aldrich 

serviços onlinne já os valores referentes a água e energia foi consultado na CAERN e 

COSERN,respectivamente. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na organização da sala de resíduos (Figura 3) foi visto que estava bastante acumulada 

fazendo com que possa ocorrer um acidente, organizou-se segregando-se os rejeitos e identificando-

se segundo o rótulo(Figura 4),além disso observou-se 5 rejeitos que não foram identificáveis 

devido o resíduo não ter identificação qualquer. 

 Figura 3-Organização da sala de resíduos 

Figura 4 - Rótulo para identificação mais documento auxiliativo 
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Na identificação o aluno quando terminasse o experimento  deveria preencher o rótulo 

segundo o documento e destinaria o resíduo para o local designado (Figura 5) e os técnicos do 

campus passaria  pelo local temporário destinando para sala de resíduo para que possa ser estudado 

e feito seu tratamento. 

Figura 5- Local temporário mais local de destinação final 

Na recuperação e tratamento da prata ,conforme a figura 6 e tabela 1 .Sendo possível 

recuperar uma média de 94,90 % de prata a partir dos resíduos de titulações argentimétricas 

pelo Método de Mohr, aproximando-se do valor obtido por Murphy e colaboradores apud 

Farias (2003) que obteve 99% de prata usando a dextrose. Vale ressaltar que os cálculos foram 

considerados apenas o que foi conseguido pesar após a secagem total.   

Figura 6- Prata recuperada 
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Tabela 1- Rendimento da obtenção de prata 

Em relação a formação do nitrato de prata foram feitos para fins de validação da 

técnica,análise qualitativa e quantitativa dos compostos obtido. 

Para análise qualitativa verificou-se o resultado das reações entre o NaOH e o AgNO3 

reciclado, entre o HCl e o AgNO3 reciclado, como também entre o NH4OH e o AgNO3 reciclado, e 

comparou-se com o resultado entre os mesmos reagentes com o AgNO3 P.A. Observou-se 

comportamento semelhante para ambos reagentes, formando os mesmos precipitados e as mesmas 

cores indicativas das reações de íons prata quando reagem com tais soluções conforme descreveu 

Vogel, (1981), como apresentado na figura 7 . 

Figura 7- Análise Qualitativa - (A) HCl + AgNO3 reciclado, (B) NH4OH + AgNO3 reciclado, (C) 

NaOH + AgNO3 reciclado ;A1,B1 e C1 AgNO3-PA 

Resíduo de prata Massa do resíduo 

de prata (g) 

Massa de 

prata 

recuperada(g) 

Rendimento do processo 

(%) 

A 1,7393 1,2962 99,60 

B 1,8670 1,299 88,22 

C 1,7165 1,2444 96,89 

TOTAL 5,3228 3,7705 - 

Média 1,7742 1,2568 94,90 

Desvio 0,0812 0,0348 -
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Para a análise quantitativa foi realizada em triplicata titulações com amostra de AgNO3

reciclado, a partir de AgCl onde se obteve resultados satisfatório sendo gasto nas três titulações 

exatos 10,30 mL da solução de AgNO3, como mostra a tabela 2 e figura 8 do resultado da 

titulação,confirmando a mesma coloração no AgNO3-PA. Confirmando assim que o AgNO3 –

reciclado pode ser reutilizado nas aulas de Química Analítica Quantitativa e Qualitativa. 

Figura 8- Resultado da titulação AgNO3- PA e AgNO3-reciclado 

Tabela 2- Resultado da análise quantitativa 

Volume gasto experimentalmente de AgNO3 nas titulações(mL) 

Volume teórico 10,00 

Nitrato de prata- Pa 10,10 

Resíduo de nitrato de prata reciclado 

A-10,20

B-10,30

C- 10,40

Média= 10,30 

Obtendo um rendimento de 96% do nitrato de prata reciclado na titulação, onde ocorre a 

reação à seguir: NaCl + AgNO3           AgCl + NaNO3 

É notório que ambientalmente é viável fazer o tratamento do resíduo de prata e é inviável 

economicamente, conforme, as tabelas abaixo.  

Tabela 3 - Quantidade usada de reagente com o respectivo custo 

Reagentes Quantidade utilizada para 1,5g de resíduo      Custo R$ 

HCl 18,0mL 7,45 

NaOH 3 mol/L. 22,5mL 1,18 
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Na tabela 3, é evidente que o HCl é o que aumentar esse valor  devido as impurezas do 

resíduo,enquanto,o mesmo tiver contaminado deve ficar colocando o ácido Clorídrico afim de 

retirar toda impureza. 

Tabela 4 - Gasto do equipamento para obtenção da prata até o AgNO3 

Na tabela 4, é constatado que a estufa é que aumentar esse valor visto que todo o 

experimento foi usado a uma temperatura de 100°C se aumentar a temperatura consequentemente 

reduzirá o gasto.Todavia, a prata suporta temperaturas maiores que 100°C é um erro da condição 

experimental que pode ser melhorado com intuito de atenuar o problema(O valor). 

Dessa maneira, é ambientalmente viável fazer o tratamento do resíduo por que o campus faz 

uso de licitações para que empresas destinasse o resíduo demorando muito tempo para destinar cujo 

faz uso de condutas para aumentar a poluição ambiental,além disso, o resíduo ficaria na sala de 

rejeitos sem valor agregado e só acumulando a sala e com o projeto laboratório sustentável é 

possível beneficiar o aluno no conhecimento transmitido sobre tratamento e ao meio ambiente visto 

que a instituição federal tem uma  responsabilidade socioambiental na sociedade pelo destaque que 

apresenta. 

NaOH 1 mol/L. 16,5mL 0,27 

Dextrose 1,2g 0,72 

Água 50mL 0,20 

HNO3  10mL 0,30 

Custo Total     - 10,12 

Equipamento      Tempo de utilização(h) Custo R$ 

Estufa-1100 w 42 24,90 

Chapa aquecedora-250 w 4,16 0,56 

Capela-185 w 1,33 0,13 

Custo total - 25,59 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Corrobora-se que Com a realização deste trabalho, verificou-se que é possível executar o 

gerenciamento de resíduos nos laboratórios do IFRN-Campus Nova cruz visto que não se tinha uma 

prática como esta, além disso é viável fazer o tratamento da prata com intuito de tornar um novo 

reagente já que o campus adota condutas da “Química Verde”. 
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TÉCNICAS DE PREDIÇÃO APLICADAS EM 

CONTEXTOS DE BIG DATA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

FERREIRA, I. F. A.1; SOUSA NETO, E. S.2; SOUZA FILHO, G. E.³; SILVA, J. R. S.4

1,2,3,4 
IFRN – Campus Currais Novos; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra; 

RESUMO 

Este trabalho apresenta uma revisão sistemática, a qual é uma visão geral sobre quais as 

técnicas mais utilizadas em Big Data para o processamento de dados com foco em predição. 

Existem vários contextos de aplicação das técnicas, portanto, se faz necessária análise de 

quais são mais utilizadas e de sua eficácia onde foram implementadas, de modo a se obter 

resultados satisfatórios no uso dos dados. Este estudo teve como intenção listar as principais 

técnicas de predição utilizadas em Big Data e descrevê-las, trazendo em seus resultados 

algoritmos como Support Vector Machine (SVM), Random Forests (RF), Decision Trees 

(DT) e Logistic Regression (LR). 

PALAVRAS-CHAVE: revisão sistemática. predição. big data. modelos preditivos. 

ABSTRACT 

This paper shows a systematic review, which is an overview of the techniques used in Big 

Data for data processing with a focus on prediction. There are several contexts of application 

of the techniques, therefore, it is necessary to analyze which are most used and their 

effectiveness where they were implemented, in order to obtain satisfactory results in the use 

of the data. This study aimed to list the main prediction techniques used in Big Data and to 

describe them, bringing in their results algorithms such as Support Vector Machine (SVM), 

Random Forests (RF), Decision Trees (DT) and Logistic Regression (LR).

KEYWORDS: systematic review. prediction. big data. predictive models. 
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1 INTRODUÇÃO 

A análise de Big Data tem se constituído parte importante da ciência e dos negócios de 

ponta. Estima-se em 5 exabytes, todo o dado gerado por humanos até 2003. Na 

contemporaneidade, essa mesma quantidade de dados é gerada em algumas horas por 

transações, vídeos, imagens, e-mails, livros digitais, redes sociais, sensores e dispositivos 

diversos (SAGIROGLU & SINANC, 2013). A possibilidade de tomar decisões baseadas em 

informações em correlação e associação entre eventos tem gerado uma nova cultura em 

empresas, universidades e instituições (MAURO; GRECO; GRIMALDI, 2015). Dentre essa 

cultura está o uso de técnicas para o desenvolvimento de modelos preditivos. 

 Nesse contexto, conduzimos uma revisão sistemática que tem como objetivo 

responder a seguinte questão de pesquisa: “Quais são as técnicas de predição mais utilizadas 

em Big Data?”. Com isso espera-se contribuir para a identificação de quais técnicas se 

adéquam melhor a diversos contextos de Big Data.  Esta revisão analisou 289 artigos, dos 

quais 51 foram selecionados, sendo contabilizadas 51 técnicas em 9 contextos distintos, nos 

quais foram catalogados, agrupados e analisados. 

O texto encontra-se dividido em 4 seções, incluindo esta que introduz o artigo. A 

seção 2 aborda a base acerca de modelos preditivos e Big Data, seguida da seção 3, que 

apresenta a revisão sistemática que foi conduzida detalhando o protocolo utilizado. A seção 4 

relata e discute os resultados obtidos pela revisão, descrevendo os contextos e as técnicas 

principais identificadas e por fim, na seção 5, apresentamos as considerações finais do artigo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Big Data, segundo Mauro, Greco e Grimaldi (2015), representa os ativos de 

informação caracterizados por possuírem grande volume, velocidade e variedade, requerendo 

tecnologias e métodos de análise específicos para sua transformação em valor. Nesse sentido, 

(SUTHAHARAN, 2014) elabora que em algum momento, quando o volume, variedade e 

velocidade dos dados crescem ao ponto das técnicas e tecnologias atuais não serem capazes 

de tratar do armazenamento e processamento deles, são definidos como Big Data. A análise 

desses dados, portanto, demanda métodos de processamento que vão além das técnicas 

estatísticas tradicionais, de modo a entregar o máximo de valor de toda a riqueza que eles 

oferecem. Um dos tipos utilizados na análise de dados é a predição, para a qual existem 

diversos algoritmos e técnicas. 
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Support Vector Machine (SVM) é uma técnica de predição desenvolvida baseada na 

teoria de aprendizado estatístico para classificação binária. Segundo Vapnik (1995), ela 

mapeia os vetores de entrada em um espaço de dimensão mais alta, através de algum 

mapeamento não-linear, construindo um hiperplano de separação nele. 

Outra técnica bastante utilizada é a Decision Tree (DT). Segundo Suthaharan (2016) é 

um modelo de aprendizado supervisionado que faz um mapeamento hierárquico dado um 

conjunto de respostas. A respeito desta técnica Kingsford e Salzberg declaram: “Uma 

Decision Tree classifica os itens de dados colocando uma série de perguntas sobre os recursos 

associados a eles. Cada questão está contida em um nó que aponta para um nó filho para cada 

resposta possível à sua pergunta[...]” (KINGSFORD & SALZBERG, 2008, p.1011, tradução 

nossa). Tais características tornam esta técnica simples de se entender, compreender e 

visualizar. 

Da mesma forma Random Forest (RF) é, segundo Breiman (2001), uma técnica 

precisa para previsão formada por uma coleção de Decision Trees com capacidade de se 

trabalhar com uma certa quantidade de dados aleatórios que, se utilizados corretamente, 

trazem resultados precisos e eficazes. 

Por fim, temos a Logistic Regression (LR) que segundo Trevor et al. (2009), é uma 

técnica de análise, que observa um conjunto de dados no qual há uma ou mais variáveis 

independentes que determinam um resultado. O resultado é medido com uma variável 

dicotômica. 

3  METODOLOGIA 

Com o intuito de observar e analisar a recorrência de técnicas em modelos preditivos, 

foi realizada uma revisão sistemática. Uma revisão sistemática de literatura é um meio de 

identificar, avaliar e interpretar toda a pesquisa disponível relevante para uma questão 

específica, área temática ou fenômeno de interesse. Estudos individuais que contribuem para 

uma revisão sistemática são chamados de estudos primários; uma revisão sistemática é uma 

forma de estudo secundário (KITCHENHAM, 2004). 

3.1 Material utilizado 

Para facilitar a sumarização dos dados, foram elaboradas as seguintes planilhas: (i) Estudos 

Encontrados: planilha contendo campos informando: nome do artigo, data de sua publicação, 

fonte de onde foi obtido e situação (incluído ou excluído); (ii) Estudos Selecionados: planilha 
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contendo os artigos que passaram pelos critérios de inclusão e exclusão com campos 

informando: nome do artigo, data de sua publicação,  técnicas de predição utilizadas, contexto 

em que foram aplicadas, e fonte de onde foi obtido. 

3.2 Protocolo da Revisão 

O protocolo de revisão sistemática abaixo descrito foi baseado no modelo disponível 

em (BIOLCHINI et al, 2005). 

3.2.1 Formulação da questão de pesquisa 

Objetivo: O foco da pesquisa está na identificação de quais são as técnicas de predição mais 

utilizadas em contextos Big Data, bem como quais são esses contextos em que foram 

aplicadas.  

Formulação da pergunta: Quais são as técnicas de predição mais utilizadas em Big Data? 

Intervenção: Técnicas de predição em contexto Big Data. 

População: Estudos de Caso em previsibilidade. 

Efeito: Seleção de técnicas de predição mais utilizadas. 

Palavras-chave: data prediction, analytic, big data, data science 

Aplicação: Subsidiar o estudo de futuros pesquisadores que precisem utilizar técnicas de 

análise preditiva. 

3.2.2 Seleção de fontes 

Critérios de seleção de fontes: garantia de resultados únicos através da busca de um mesmo 

conjunto de palavras-chave; disponibilidade de consulta de artigos através da web; presença 

de mecanismos de busca através de palavras-chave e relevância para a área de estudo; 

Disponibilidade através do convênio com IFRN. 

Listagem de fontes: Web Of Science e IEEE Xplore Digital Library.  

Métodos de busca de fontes: não será considerada a busca manual no contexto desta revisão, 

pois, as fontes serão acessadas via web. As palavras chaves serão utilizadas no mecanismo de 

pesquisa através da string de busca. 

String de busca: (data prediction) AND (Analytic) AND (big data OR data science). 

Idioma dos artigos: Inglês e português. A escolha do inglês como língua oficial deve-se à 

universalidade do idioma. A escolha do português tem como objetivo incluir estudos 

brasileiros. 
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3.2.3 Seleção dos estudos 

Tipo dos artigos: Estudos de caso em previsibilidade. 

Critérios de inclusão dos artigos: (i) Estudos de caso em previsibilidade utilizando técnicas 

computacionais sobre dados digitais; (ii) Revisão de conceitos e técnicas computacionais com 

foco em previsão; 

Critérios de exclusão dos artigos: (i) Artigos que não estejam em português ou inglês; (ii) Artigos 

repetidos;(iii) Artigos com data de publicação anterior a 2007; 

Processo de seleção dos estudos primários: O processo de seleção dos estudos consistirá 

dos seguintes passos: (i) os pesquisadores executam o processo de busca usando a string de 

busca em cada uma das fontes selecionadas; (ii) todos artigos encontrados são documentados 

na lista de artigos encontrados, presente na planilha de Estudos Encontrados; (iii) os artigos 

encontrados pelo processo de busca são selecionados pelos pesquisadores através da 

verificação dos critérios de exclusão; (iv) a verificação dos critérios de inclusão é executada 

mediante a leitura do resumo do artigo. (v) todos os artigos que passaram pelos critérios de 

inclusão e exclusão são documentados na planilha de Estudos Selecionados; (vi) a leitura 

completa dos artigos selecionados é realizada, extraindo técnicas e definindo os contextos em 

que foram aplicadas e documentando-as na planilha de Dados Extraídos. Havendo 

divergência, os pesquisadores entram em consenso sobre a seleção dos artigos. 

3.3 Execução da revisão 

A revisão sistemática foi conduzida entre o final de 2017 e início de 2018, durante um 

período de quatro meses. Ao todo foram analisados 289 artigos dos quais 51 foram 

selecionados e tiveram os seus dados extraídos, de acordo com as recomendações previstas no 

protocolo de revisão. Cada estudo foi classificado de acordo com o ano de publicação, do 

mais antigo para o mais atual como também pela fonte onde fora obtido. Os gráficos a seguir 

apresentam respectivamente a distribuição por ordem de ano de publicação e por fonte de 

busca. Na Figura 1 é perceptível que o maior número de trabalhos publicados (19 artigos) foi 

em 2016. No tocante aos bancos de busca, o IEEE Xplore Digital Library com 27 artigos 

retornou a maior quantidade. 

A revisão sistemática conduzida, desde sua concepção até a extração dos resultados, 

encontra-se documentada, de forma a permitir sua reprodução por pesquisadores interessados 

no estudo. Na próxima seção, apresentamos os principais resultados obtidos. 
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Figura 1 - Gráfico de distribuição de artigos por ano de publicação. Fonte: Autor, 2018  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em relação à questão de pesquisa “Quais são as técnicas de predição mais utilizadas 

em Big Data?”, percebe-se que determinadas técnicas são mais utilizadas em alguns contextos 

e menos em outros devido às particularidades desses, dessa forma as técnicas foram 

catalogadas levando-se em consideração os contextos em que foram aplicadas. Foram, 

portanto, distribuídas as 51 técnicas em 9 contextos de Big Data distintos tendo em vista a 

área e aplicação das técnicas em cada um dos artigos.  

4.1 Contextos de Big Data 

As áreas de estudo de cada trabalho analisado foram organizadas em grupos aqui 

denominados contextos, sendo eles: (i) Mercado e Indústria; (ii) Bioinformática e Medicina; 

(iii) Comparação e Performance; (iv) Redes Sociais; (v) Dados Espaciais; (vi) Gestão

Educacional; (vii) Planejamento Urbano e Ambiental; (viii) Segurança da Informação; e (ix) 

Áudio e Acústica. Cada um destes contextos deriva da área de pesquisa em que cada estudo 

está inserido. Podemos compreendê-los de forma detalhada como:  

● Mercado e Indústria: Estudos que usam técnicas de predição voltadas ao

aprimoramento da produção industrial e lucro;

● Bioinformática e Medicina: Estudos que usam técnicas de predição para

aprimoramento das ferramentas, técnicas e resultados na área médica;

● Comparação e Performance: Estudos que usam técnicas de predição comparando os

desempenhos das técnicas, para determinar qual é a mais eficiente para solucionar

determinado problema.

● Redes Sociais: Estudos que usam técnicas de predição e em redes sociais.
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● Dados Espaciais: Estudos de caso que usam técnicas de predição para resolução de

problemas envolvendo dados geoespaciais;

● Gestão Educacional: Estudos que usam técnicas de predição, para resolução de

problemas de uma instituição educacional;

● Planejamento Urbano e Ambiental:  Estudos que usam técnicas de predição para

melhorias no âmbito urbano e ambiental;

● Segurança da Informação: Estudos que usam técnicas de predição para prever

vulnerabilidades dos dados;

● Áudio e Acústica: Estudos que usam técnicas de predição usando dados sonoros;

Figura 2 - Quantidade de estudos por contexto. Fonte: Autor, 2018 

A figura 2 exibe a proporção de estudos em relação aos contextos, sendo possível 

analisar a quantidade de trabalhos. “Bioinformática e Medicina” com 29,4% dos trabalhos 

analisados e “Mercado e Indústria” com 19,6%, juntos somam 49% das pesquisas e são os 

contextos com mais estudos. É visível nos contextos de “Bioinformática e Medicina”, a 

utilização de modelos preditivos para construção de técnicas e tecnologias que auxiliem os 

profissionais em seus procedimentos. Shen et al. (2013), por exemplo, com sua pesquisa 

inserida no contexto de “Bioinformática e Medicina”, explora os modelos preditivos aplicados 

à cloud computing para ler registros e auxiliar nas decisões clínicas em relação à epilepsia. Já 

no contexto de “Mercado e Indústria”, a utilização de modelos preditivos está bastante 

relacionada ao aprimoramento das tecnologias de produção. Zhao et al. (2016), por exemplo, 

faz uso das técnicas para a construção de um modelo preditivo com o objetivo de prever o 

desgaste das máquinas de manufatura e indústria. 
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Figura 3 – Quantidade de técnicas em cada contexto de 2007 até 2017. Fonte:  Autor, 2018

A figura 3 apresenta o crescimento e diminuição de ocorrências das técnicas de 

predição em cada contexto, de 2007 até 2017. A partir de 2012, podemos observar o aumento 

de pesquisas em “Bioinformática e Medicina”, e a partir de 2014 nos contextos de “Mercado e 

Indústria”. As pesquisas no contexto de “Comparação e Performance” também apresentaram 

uma curva de crescimento, chegando a se equiparar com os anteriores no ano de 2016, mas 

não se mantiveram no ano seguinte. As pesquisas no contexto de “Redes Sociais” tiveram 

uma curva de crescimento menor, mas no ano de 2015 se equiparou aos anteriores, a maioria 

dos pesquisadores no contexto afirmam que a popularização das redes sociais contribuiu 

diretamente para a realização da pesquisa. Em 2016 também pode se observar o surgimento 

das pesquisas no contexto de “Gestão Educacional”, com todas as suas ocorrências no mesmo 

ano. Especificamente sobre os estudos em gestão educacional, o objetivo é aumentar a 

eficiência dessas organizações, como na pesquisa de Limprasert e Kosolsombat (2016), que 

apresenta a necessidade da melhoria do aprendizado dos discentes acerca das novas 

tecnologias, propondo um modelo preditivo para aprimoramento do currículo das instituições 

acadêmicas. 

A próxima seção apresenta as técnicas mais utilizadas. É importante ressaltar que nos 

contextos: (i) Dados Espaciais (ii) Gestão Educacional; (iii) Planejamento Urbano e 

Ambiental; (iv) Segurança da Informação; e (v) Áudio e Acústica não foi possível obter um 

padrão, devido ao baixo número de trabalhos e a não recorrência de uma mesma técnica. 

4.2 Técnicas 

As técnicas e os contextos mais recorrentes dentre os estudos analisados são 

apresentados na Figura 4. Cada uma das técnicas possui dois ou mais contextos. 
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É comum nas resoluções de problemas, a aplicação de técnicas distintas, e até mesmo 

a combinação delas para obter melhores resultados dos conjuntos de dados disponíveis. As 

técnicas de predição variam em função dos dados necessários para entrada, da relevância e 

valor que cada dado possui para determinada pesquisa, sendo esses fatores decisivos para a 

escolha da técnica a ser aplicada. Segundo Jaseena e David (2014), cada etapa no tratamento 

dos dados é um desafio, tanto pela heterogeneidade como pela complexidade, fator que 

contribui cada vez mais para o uso de técnicas mais específicas para cada problema. Ao nível 

de contexto, porém, foi possível observar a recorrência de uma mesma técnica nas pesquisas 

retornadas.   

Figura 4. Técnicas de predição mais utilizadas e seus contextos. Fonte: Autor, 2018 

A técnica mais utilizada nos estudos analisados nesta revisão foi a Support Vector 

Machine (SVM). Técnica bastante utilizada no aprendizado de máquina, majoritariamente no 

contexto “Bioinformática e Medicina”, mas também em “Mercado e Indústria” e 

“Comparação e Performance”. A respeito da técnica, Nishi  et al. (2017) declara: “[...] O 

SVM tem sido um tópico no aprendizado de máquina e reconhecimento de padrões, e foi 

adotado e provado ser bem-sucedido em uma ampla gama de aplicações, por exemplo, 

identificação de voz, leitura de imagem, categorização de texto e bioinformática analítica” (p. 

978, tradução nossa). 

 Bennet e Demiriz (1999) apresentam a capacidade de o SVM apresentar resultados 

mesmo em condições de informações de treinamento faltantes ou insuficientes, fator que 

contribui para a escolha da técnica por vários pesquisadores em contextos distintos.  
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A técnica Random Forest (RF) é a segunda mais utilizada, aplicada em pesquisas nos 

contextos “Mercado e Indústria” e “Bioinformática e medicina”. Ganapathiraju e Orii (2013), 

pesquisadores que utilizaram a técnica em seu trabalho, justificam a escolha pela sua alta 

eficácia na predição, além do alto desempenho na resolução de problemas em biologia 

computacional. Bosch et al. (2007) apresentam a técnica como uma excelente escolha para 

classificação e predição, devido ao baixo custo computacional que ela tem em relação a outras 

técnicas.  

Em seguida temos a Decision Trees (DT), aplicadas em pesquisas nos contextos de 

“Mercado e Indústria”, “Comparação e Performance”, e “Segurança da Informação”. A 

respeito dessa técnica Kingsford e Salzberg (2008) reforçam a facilidade de compreensão das 

DT’s. Na maioria das vezes são mais facilmente interpretadas por se tratar de 

questionamentos simples sobre os dados, sejam eles numéricos ou categóricos. O 

funcionamento interno e sua estrutura é facilmente observada, algo que certamente contribui 

para a escolha desta técnica na resolução de problemas de pesquisa em Big Data.  

Por fim, temos a Logistic Regression (LR), utilizada nos contextos de “Mercado e 

Indústria” e “Bioinformática e Medicina”. Para Peng et al. (2002) essa técnica é uma 

ferramenta poderosa quando se espera um resultado binário. Já no trabalho de Khan et al. 

(2017), ela é comparada com algoritmos como RF, SVM, entre outras, demonstrando que o 

desempenho se equipara as demais e é bastante precisa se for aplicada corretamente.   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente o contexto de Big Data, a variedade dos dados e a busca por menor custo

computacional tem desafiado pesquisadores a explorarem e desenvolverem novas formas de 

tratamento. Como consequência, muitos pesquisadores preferem uma nova abordagem ou até 

mesmo uma mesclagem de técnicas para seus modelos preditivos.  

Este trabalho limitou-se a apresentar quais são as técnicas mais utilizadas em Big Data 

para modelos preditivos em trabalhos publicados entre 2007 e 2017. Os resultados desta 

revisão apontam uma recorrência de algumas técnicas de predição, destacando-se: Support 

Vector Machine (SVM); (ii) Random Forest (RF); (iii) Decision Tree (DT); (iv) Logistic 

Regression (LR); Os trabalhos estavam distribuídos em diferentes áreas de interesse, aqui 

denominadas contexto, dentre eles, destacaram-se pela recorrência: (i) Mercado e indústria; 
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(ii) Bioinformática e Medicina; (iii) Comparação e Performance; (iv) Segurança da

informação. 

Nos trabalhos incluídos não foi encontrada nenhuma revisão com objetivo como esta, 

também não foi encontrado trabalho empírico de comparação entre técnicas distintas. Por fim, 

esperamos que este trabalho auxilie pesquisadores subsidiando suas decisões sobre quais 

técnicas de predição aplicar. 
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bUTILIZAÇÃO DO CONSTRUCT PARA SEGURANÇA DE CRIANÇAS E

ADOLESCENTES NA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO. 

MEDEIROS, A, V, C.1 e AZEVEDO, E, M, M, O.2 

1 IFRN – Campus Parnamirim; 2 IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde Coletiva e Ciência da Computação 

RESUMO 

Ao analisarmos o contexto atual, onde vivemos 

em um mundo conectado, gerando um enorme 

tráfego de informações, informações essas 

usadas para o bem e para o mau; nos deparamos 

frente a uma realidade bem alarmante no que se 

trata dos chamados jogos de automutilação na 

internet. Os mesmos consistem em induzir a 

vítima a participar de desafios de automutilação 

onde na maioria dos casos o resultado é o suicídio 

dos jogadores; por esse motivo, tais jogos 

também são conhecidos como jogos suicidas. O 

presente trabalho tem por objetivo identificar os 

principais jogos, mapear pontos em comum; com 

objetivo de através da plataforma de criação de 

jogos digitais, Construct 2, fundamentar a 

criação de um futuro jogo ante suicida, focado 

principalmente no público infanto-juvenil, que 

passa por uma fase de maior susceptibilidade a 

adentrar em jogos desse cunho.

ABSTRACT 

Analysing  the current context, where we live in 

a connected world, generating a huge traffic of 

information, information used for good and bad; 

we face an alarming reality in relation to self-

mutilation games on the internet. They consist of 

inducing the victim to participate in self-

mutilation challenges where in most cases the 

result is the suicide of the players; for that reason, 

such games are also known as suicide games. The 

present work aims at identifying the main games, 

mapping points in common; with the objective of 

through the platform of creation of digital games

, Construct 2, to base the creation of a future 

game of suicide, focused mainly on the young-

adults public, that goes through a phase of greater 

susceptibility to one who enters into games of 

this kind.

1 INTRODUÇÃO 

O suicídio é considerado pela Organização Mundial de Saúde como um sério problema 

de saúde pública, sendo a terceira causa de morte mais frequente na população adulta e jovem 

(OMS, 2000; WHO, 2003). Alguns autores chamam atenção para a alta prevalência de suicídio 

entre adolescentes e jovens, ressaltando o impacto da mídia nessas populações e discutindo o 

efeito da internet sobre o fenômeno suicida. 

PALAVRAS-CHAVE:   Automutilação. Jogos suicidas. Construct 2.  Infanto-juvenil.  Internet. 

PALAVRAS-CHAVE:    self-mutilation . suicide games . Construct 2.  young-adults.  Internet. 
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bCom o advento da internet e o relativo barateamento da aquisição de aparelhos 

eletrônicos (tais como tablets, smartphones, notebooks e computadores em geral) aumentou nas 

famílias brasileiras o número de jovens e crianças conectadas a internet; com isso, abriu-se um 

leque de possibilidades para tais indivíduos na rede; seja na utilização para fins educacionais e 

inofensivos, quanto para uma forma de vulnerabilidade a própria segurança.  

Ao inserir-se na internet a criança ou adolescente se depara com uma série de escolhas 

que se não tomadas de uma forma certa as levarão a lugares perigosos como observamos a 

popularização do jogo conhecido como “Baleia azul”, que consistia em uma série de atividades 

psicopatas de automutilação, que tinham como objetivo final o suicídio do participante.  

Livingstone diz que um dos principais equívocos dos pais é ter a convicção que, por 

serem considerados nativos digitais, crianças e adolescentes não precisam de uma orientação 

de segurança mais detalhada para utilizar a internet, mantendo a integridade da sua segurança.  

Ao observamos alguns dados e realizarmos uma análise de contexto que estamos 

inseridos (a era digital), observamos um problema evidente, com grande repercussão, mas 

pouco desenvolvido, que seria uma cartilha de orientação seja para adolescentes e criança ou 

até para os pais dos mesmos. Essa situação, nos motivou a desenvolver uma perspectiva de um 

jogo alternativo para aumentar o acesso de informações a respeito do assunto, de forma 

interativa. 

Além disso, buscamos entender a problemática comportamentalista da ação dos jogos 

que promovem a automutilação e suicídio entre crianças e adolescentes de 9 a 12 anos. Baseado 

neste levantamento, buscaremos desenvolver abordagens de interação com o mundo digital, a 

partir de jogos fundamentados na ferramenta de desenvolvimento Construct 2, propostos por 

criança.  

Também buscamos pesquisar a respeito de cada jogo suicida; identificar a abordagem e 

a didática presente neles;  conversar com profissional da área da saúde mental;  identificar um 

grupo de estudo por meio de pesquisas bibliográficas e de campo, definindo sua faixa etária; 

aplicar conceitos básicos da plataforma Construct 2 ao grupo de estudo, para fornecer 

autonomia no quesito desenvolvimento de jogos e  compilar os resultados gerados para mapear 

pontos importantes para um futuro desenvolvimento de uma nova ferramenta. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O que é a automutilação 

Segundo Jackeline Suzie Giusti, psiquiatra; Mestre em Psiquiatria pelo Departamento e 

Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, automutilação é definida como qualquer comportamento intencional envolvendo 

agressão direta ao próprio corpo sem intenção consciente de suicídio. As formas mais 

frequentes de automutilação são cortar a própria pele, bater em si mesmo e queimar-se. 

Muitas das vezes quando se fala em automutilação, pensa-se somente em pessoas com 

problemas mentais ou sociais, mas além de tais indivíduos, também se encaixam nesse contexto 

pessoas que tem sua privacidade invadida e sua vida exposta muitas das vezes para todo o 

mundo; como acontece rotineiramente com o vazamento de fotos íntimas na web. Questão essa, 

está diretamente ligada a segurança e a integridade da informação, uma vez que quando falamos 

de casos como esse, abordamos um cenário onde a pessoa prejudicada passa por um período de 

grande abalo em sua vida. A repercussão de informações falsas, fotos intimas e assuntos ligados 

a privacidade das pessoas é outro aspecto que leva um indivíduo a uma depressão pós-
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btraumática e consecutivamente no pior dos casos, a atos como a automutilação ou até mesmo 

ao suicídio. 

No dia 20 de novembro do ano de 2013, uma adolescente de 16 anos cometeu suicídio, 

na cidade de Veranópolis, na serra gaúcha, após que fotos em que a expunham com os seios à 

mostra se espalharam pelas redes sociais. A hipótese da polícia é que as imagens tenham sido 

captadas por uma webcam durante uma conversa com um ex-namorado, que também teria 

distribuído as fotos pela internet. 

Acontecimentos como esse podem incitar esse indivíduo que já está susceptível devido 

a fase da adolescência, a entrar por caminhos que muitas das vezes não possuem volta, como é 

o caso de adolescentes que procuram tais jogos. É essencial para uma navegação segura e

saudável a garantia que seus dados vão permanecer seguros. Tudo isso está relacionado com a

confidencialidade e integridade da informação. A integridade deve garantir que os recursos dos

sistemas e dados não sejam alterados de forma não autorizada, inesperada ou não intencionada.

Já a confidencialidade diz que a informação deve ser protegida para evitar a perda e a

divulgação indevida. Esses dois conceitos estão relacionados a questão da segurança da

informação.

2.2 Jogos de automutilação 

Infelizmente, nos dias atuais é comum a prática de jogos que de certa forma incentivam 

a prática do suicídio. Sabe-se que a grande maioria dos usuários desses jogos são jovens. Além 

disso, percebe-se que na literatura dessa temática, os fatores de proteção estão entre os menos 

citados e os de riscos são os mais abordados. Acredita-se que é de extrema importância citar 

cada jogo, e mais ainda em como se proteger desses riscos. 

 Além do jogo Baleia Azul, existem vários outros menos conhecidos pela população. 

A seguir está exposto cada jogo de automutilação, e como cada um funciona 

Baleia azul 

O jogo mais conhecido atualmente surgiu no ano passado na Rússia. O Blue Whale 

(Baleia Azul) resume-se em uma série de desafios, e o ultimo sendo o suicídio. Além disso, o 

participante que entrar nesse jogo é ameaçado durante todo o percurso. Essas ameaças ocorrem 

se o indivíduo querer desistir do jogo, e geralmente a família dessa pessoa que é exposta. 

O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Professor Gedeão fez um 

projeto de uma campanha para ser aprovada. Esse projeto visa alertar e orientar sobre o perigo 

dos jogos virtuais que induzem a mutilações corporais e até ao suicídio, como, por exemplo, o 

jogo da “Baleia Azul”. 

“Esse é um jogo viral, que manipula os adeptos a cumprirem desafios, dentre elas a 

autoflagelação, tendo como última missão, de um total de 50, o suicídio. Para jogar é necessário 

receber um convite através das redes sociais e aceitar os desafios que devem ser publicados 

para comprovar o cumprimento da missão”. GEDEÃO (2017). 

Bordado Humano 

Atualmente os animes (animação produzida por estúdios do Japão) são populares por 

todo mundo. Dentre todos, o desenho Tokyo Ghoul é o alvo do jogo que está chamando a 

atenção da internet. O personagem principal é o Juuzou Suzuya, este que é visto no anime com 

costuras pelo corpo. Além disso, pode-se encontrar em desenhos animados ou em quadrinhos. 
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bEsse desenho é muito violento, pois possui muitas cenas de violência como as costuras 

pelo corpo e cenas de canibalismo. “Devido ao anime ser muito violento, ele foi proibido na 

china. Esses quadrinhos possuem grande popularidade entre os adolescentes chineses e 

circulam de maneira clandestina no país. ” D’URSO (2017). 

Fonte: http://aminoapps.com 

Figura 1 - Juuzou Suzuya 

O objetivo do jogo consiste em fazer o cosplay deste personagem, assim é necessário 

fazer costuras por todo corpo, em tentativa de modifica-lo. O jogo começou na china, apenas 

entre jovens que queriam chamar atenção dos amigos. 

Um jovem que se costurou deu uma entrevista ao site russo Hi News e disse que se 

inspirou nos colegas. “É só uma questão de colocar a agulha pela pele e costurar como uma 

roupa. Com um pouco de cuidado, você não sangra”, disse Xiao Qing. Vários médicos não 

recomendam a prática desse jogo, por causa dos sérios riscos, como por exemplo o de infecção. 

Atualmente esse desafio não é popular no Brasil. 

Desafio da Borracha 

“Eraser Challenge” ou Desafio da Borracha é outro jogo de automutilação que chamou 

a atenção. Essa brincadeira que já levou vários jovens ser internados em hospitais, consiste em 

esfregar repetidamente uma borracha em seu corpo. Além disso, o jogo também requer a 

recitação do alfabeto enquanto o desafio é feito. Assim, quem conseguir a maior ferida é o 

vencedor. 

De acordo com o site Vila Mulher, a Dra. Ângela Mattke, disse que a infecção que é 

causada pela abertura na ferida tem que ser levada a sério. “Houve relatos de casos de infecções 

cutâneas no local da queimadura, assim tornaram-se mais graves e fatais”, disse Makkte. 

Fonte: vilamulher.uol.com.br 

Figura 2 - Desafio da borracha 
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b2.3 Entendendo as reações cognitivas no indivíduo 

Segundo a Organização Mundial de Saúde o suicídio já mata mais que homicídios, 

desastres e HIV em todo o mundo e, embora as causas da automutilação ainda não estejam bem 

definidas, há evidências de que fatores neurobiológicos e fatores psicossociais, como 

características de personalidade mais impulsiva e compulsiva, bem como a história de vida e o 

ambiente colaboram para o surgimento da automutilação seja por vontade própria, ou seja por 

incentivos através de jogos eletrônicos, como temos abordado no presente artigo. 

Em entrevista a psicóloga clínica Débora vale, que tem foco de atuação com crianças e 

adolescentes, foi levantado a seguinte questão: a criança que se encontra na faixa etária de 9 a 

12 anos, passa por um período de maior suscetibilidade a desenvolver transtornos como 

depressão, ansiedade, compulsões, provenientes principalmente da transitoriedade da infância 

para a pré-adolescência, tais eventos estão ligados também a passagem de seguimento escolar 

da mesma. "Pensar em uma Psicopatologia específica faz-se necessário, embora inicialmente 

deva-se procurar ter uma preocupação com o bem-estar mais do que com o desempenho (escolar 

no caso) da criança, procurando-se observar (e compreender) as maneiras pelas quais ela reage 

a essas pressões (associadamente ou não a processos psicopatológicos). Isso porque, mais que 

a mera ausência de doença, a saúde comporta um estado de bem-estar biopsicossocial, para 

onde confluem elementos físicos, familiares, sociais, pessoais, administrativos, escolares e 

outros, todos desembocando, de maneira geral, naquilo que, de maneira simplista, poderíamos 

agrupar sob a denominação genérica de qualidade de vida da criança." (ASSUMPÇÃO 

JUNIOR, 2009). Diante de tais posições percebemos a necessidade de dedicar uma maior 

atenção e preocupação com tal período de transitoriedade e mudanças na vida da criança. 

Tal transição vivenciada pela criança, é objeto de estudo da psicologia a anos, autores 

clássicos como Erik Erikson (1976) defendia a ideia que o indivíduo passa por uma crise vital 

como as outras tantas que o mesmo vivencia durante sua vida, como o desmame ou o início da 

socialização, por exemplo. Outro ponto crucial para pesquisa citado pela psicóloga, foi a 

respeito da reflexão sobre a vida, que a criança que está passando por essa transição vivencia. 

Porque eu estou aqui? Porque nasci? Porque não consigo fazer amizade com aquele garoto? 

São reflexões comuns. 

Todos esses avanços intelectuais que vão se desenvolvendo entre os 9 e os 12 anos 

também estão ligados a transformações nas relações interpessoais e na auto percepção. Tornam-

se mais apuradas as capacidades de identificar processos internos, como sentimentos e 

pensamentos (entendendo a diferença entre algo que é psicológico e algo que é físico), de 

assimilar o que está em jogo em uma situação social, de pensar sobre a própria posição frente 

ao coletivo e de empatizar com o que os outros sentem. (COLL; PALACIOS; MARCHESI, 

1995).  

Além da falta de informação dos pais, a respeito do que acontece psicologicamente com 

a criança, é de difícil acesso ou até mesmo pouco repercutido o uso de ferramentas que ajudem 

no controle de alguns conteúdos explícitos na internet que incentivam ou até mesmo ensinam 

como participar de jogos como os citados nesse artigo. 

2.4 Ferramentas para controle de conteúdo 

Atualmente, temos poucos mecanismos de defesa para tais práticas na web; no Brasil 
não encontramos nenhum site ou fórum que encoraje ou promova o suicídio, geralmente os 

idealizadores ou administradores, como são chamados, criam falsos perfis em redes sociais 

como o Facebook e a partir do perfil dos indivíduos, criam análises e com base nelas escolhem 

os alvos mais vulneráveis para participar de tais jogos.  
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bRecentemente o Facebook criou uma nova ferramenta para ajudar pessoas com 

comportamentos suicidas. A nova funcionalidade, que começará a ser distribuída para os 

usuários nos próximos meses, é fruto de uma parceria da rede social com organizações de saúde 

mental dos Estados Unidos, como a Now Matters Now e a National Suicide Prevention Lifeline. 

A ferramenta funciona da certa maneira: quando você encontrar no seu Feed de Notícias 

uma publicação que tenha conteúdo potencialmente suicida, poderá reportá-la para o Facebook, 

assim quando seu amigo entrar novamente no Facebook receberá uma mensagem automática 

dizendo que alguém percebeu que ele precisava de ajuda. Então, a rede social perguntará se ele 

deseja falar com alguém ou ver dicas de apoio. 

Fora a nova aplicação presente no Facebook, só é encontrado no Brasil um número 

disponibilizado pelo governo do órgão do Centro de Valorização a Vida (CVV 188), no qual 

uma série de voluntários, 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendem a telefonemas de pessoas 

que precisam conversar a respeito de tal assunto.  

2.5 Ferramentas para criação de jogos 

RPG Maker. 

Um dos mais populares e antigos softwares para produção de games no estilo faça você 

mesmo, o RPG Maker conta atualmente com cinco versões que vão das interfaces mais simples, 

voltadas para o público iniciante, às funcionalidades mais complexas e sofisticadas visando 

desenvolvedores que já trabalham na área. 

Fonte: http://www.rpgmakerweb.com/ 

Figura 3 - Logomarca RPG Maker 

A ferramenta disponibiliza uma coleção de personagens customizáveis, armas, inimigos 

e elementos de cenário, bastando montar seu game colocando cada uma das peças em seus 

lugares e ajustando suas funcionalidades. Além das bibliotecas que vêm no pacote inicial do 

RPG Maker, é possível acrescentar seus próprios elementos e personagens caso tenha alguma 

experiência com desenho e edição de imagens. 

Scratch 

O Scratch é um projeto desenvolvido pelo Lifelong Kindergarten Group, do MIT Media 

Lab, com o objetivo de ensinar programação para crianças. Ele é disponibilizado gratuitamente 

pelo grupo de pesquisa e funciona diretamente na web, dispensando a instalação do software, 

que só é necessária para trabalhar offline. 

Fonte: https://scratch.mit.edu/ 

Figura 4 - Logomarca Scratch 
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bAs funções de programação no Scratch são como peças que devem ser encaixadas para 

montar o seu jogo. Também é possível criar animações e até mesmo músicas usando o software. 

Por ser uma ferramenta desenvolvida por pesquisadores e com foco em educação, a comunidade 

é bem ativa e é fácil tirar dúvidas ou encontrar tutoriais online. 

Construct 2 

Popular entre desenvolvedores independentes, o Construct 2, foi a ferramenta adotada 

para a aplicação dos conceitos usados em aula, o software é extremamente customizável e 

atende de iniciantes a profissionais, disponibilizando uma versão básica gratuita e licenças 

pagas específicas para uso pessoal, corporativo e educacional. 

Fonte: https://www.scirra.com/ 

Figura 5 - Logomarca Construct 2 

O software dispensa conhecimentos aprofundados de programação e vem com uma 

biblioteca inicial de elementos visuais e sonoros, funcionando basicamente com clique e arraste 

para a composição de cenários dos jogos. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Identificação do grupo de estudo 

A definição do grupo de estudo foi realizada a partir de direcionamento fornecido pela 

psicóloga clínica Débora Vale, da clínica de psicologia DIALOGUS. A partir de pontos 

principais realizou-se uma pesquisa bibliográfica, sobre o principal perfil dessas crianças e 

adolescentes. 

3.2 Definição da ferramenta de desenvolvimento de jogos 

Dentre várias ferramentas de desenvolvimento de jogos, o Construct 2 foi definido 

diante da sua facilidade de acesso e pela sua interface amigável. 

De forma extremamente resumida, a Construct é um software criado para 

desenvolvimento de jogos digitais, popularmente conhecida como game engine. Ela foi 

projetada especificamente para criação de jogos 2D baseados em HTML 5, no qual não exige 

do usuário o conhecimento de programação, apenas lógica e que te permite exportar para 

diversas plataformas. Toda a programação de um jogo na Construct é feita de modo visual 

utilizando o conceito de evento e ações, onde para cada evento temos uma ou mais ações. 

Uma das suas principais características é o desenvolvimento extremamente rápido de 

um jogo, pois ela vem nativamente preparada com componentes e comportamentos prontos 

para uso. Basta você criar um objeto, adicionar um comportamento para ele e programar seus 

eventos e ações tudo de forma visual. 
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b3.3 Aplicação de aulas 

O grupo de estudo foi recrutado três vezes por semana, em horários fixos; para aulas 

teóricas e práticas, durante o período de 10 de novembro a 15 de dezembro, nas dependências 

do laboratório de informática, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, campus avançado Parelhas. Em sala de aula, foram aplicadas aulas teóricas 

ministradas pelos alunos desenvolvedores do projeto (André Vinícius Costa de Medeiros e 

Eduardo Márcio Medeiros de Oliveira Azevedo). Os temas das aulas seguiram a temática de 

explicar o projeto e o funcionamento da ferramenta Construct 2 para crianças, seguido de aulas 

nas quais os próprios alunos baseados nos conceitos da ferramenta elaboraram o planejamento 

de uma interface a partir de tópicos de interesse. 

3.4 Elaboração de um cenário para desenvolvimento de nova ferramenta 

Com base nos protótipos elaborados pelos alunos, serão identificados pontos comuns, 

que sirvam de apoio para futura elaboração de uma ferramenta que será desenvolvida nas 

dependências do Campus IFRN - Parelhas, como possível parte do trabalho de conclusão de 

curso dos alunos envolvidos no presente projeto. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Identificamos os jogos suicidas mais comuns, Desafio da Borracha (do Inglês Eraser 

Challenge), Baleia Azul (do Inglês Blue Whale) e Bordado Humano. Notou-se com essas 

pesquisas que no cenário Brasileiro é mais comum a utilização do Baleia Azul, por possuir uma 

didática simples, que consiste em fomentar no jogador o desejo em cumprir uma série de 

exercícios que o levem a automutilação, sem a real percepção do perigo. 

O ponto comum identificado entre os três jogos pesquisados foi o constante desafio ao 

indivíduo que o joga. Tomamos como exemplo o jogo baleia azul, devido ser o mais comum 

entre todos. O jogo incita ao jovem a participar de 50 desafios de automutilação, cujo o objetivo 

final é o suicídio do participante. 

Para melhor entendimento a respeito do assunto e ao que se passa na cabeça de uma 

criança, ou adolescente que participa de jogos como esses, foi identificada a necessidade de um 

auxílio profissional na área. A profissional escolhida foi a psicóloga clínica Débora Vale, que 

tem foco de atuação com crianças e adolescentes. A mesma nos direcionou para um público 

alvo, crianças de 9 a 12 anos, que se encontram numa faixa etária de maior suscetibilidade 

devido a fase de mudança da infância para adolescência e mudança de segmento escolar, que 

fazem com que a criança passe por uma espécie de reflexão sobre a vida. 

Quanto a linguagem de programação definida para o desenvolvimento de um futuro 

aplicativo, tivemos o cuidado de focar na usabilidade, já que escolhemos trabalhar diretamente 

com as crianças da faixa etária identificada; para identificarmos juntamente com eles questões, 

ícones e abordagens que despertasse neles o interesse de jogar na nossa plataforma. 

Com a aplicação das aulas (Figura 7), assumimos que os alunos já teriam uma base de 

informática, sendo necessário uma ajuda extra destinado aqueles alunos com dificuldades em 

comandos simples no desktop. Além disso, conseguimos fazer com que as crianças 

participantes do curso aprendessem a base principal da ferramenta Construct 2, a qual forneceu 

uma prévia de como funciona o desenvolvimento de jogos.  
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Figura 6 - Aplicação das aulas. Alunos reunidos no laboratório de informática do IFRN – Campus 

Avançado Parelhas, durante a realização da aula de introdução a jogos digitais. Foto: Arquivo pessoal. 

Nas ultimas aulas, buscamos focar no assunto da nossa pesquisa, informando que eles 

nos forneceriam indícios de como seria um jogo de prevenção contra o suicídio. Foi realizada 

inicialmente uma roda de conversa informativa sobre os principais tópicos do assunto em 

questão, além da apresentação de uma série de curtas e vídeos informativos produzidos por 

influenciadores digitais. Os alunos utilizaram duas aulas para a criação de cartazes com as ideias 

obtidas, tendo a ajuda dos monitores sempre que necessário (Figuras 8 e 9). 

Figura 7 - Elaboração de ideias. Grupo de crianças realizando levantamento de ideias para serem 

utilizadas no possível desenvolvimento de um jogo similar aos jogos de prevenção ao suicídio. Foto: 

Arquivo pessoal. 

Figura 8 - Elaboração dos cartazes. Grupo de crianças elaborando material para concretização dos 

pontos elencados, por eles como principais na elaboração de um jogo. Foto: Arquivo pessoal. 

Reservamos a última aula para apresentação dos cartazes elaborados pelos alunos, 

cartazes esses que continha a elaboração das ideias que julgamos crucias para criação de uma 

futura ferramenta (Figuras 10-13). 
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Figura 9 - Apresentação (Grupo 1).  Primeiro grupo apresentando as ideias propostas, 

fundamentado em obstáculos e busca pela “felicidade”. Foto: Arquivo pessoal. 

Figura 10 - Apresentação (Grupo 2). Segundo grupo apresentando ideias propostas, fundamentadas 

em vencer o bullying realizado por colegas e evitar o suicídio. Foto: Arquivo pessoal. 

Figura 11 - Cartaz (Grupo 1). Protótipo do jogo elaborado pelo grupo 1, intitulado “Help-me”, que 

tinha como objetivos principais, desviar de obstáculos como: forcas, precipícios e escadas, fazendo 

com que a personagem principal alcançasse a felicidade. Foto: Arquivo pessoal. 
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Figura 3 - Cartaz (Grupo 2). Protótipo do jogo elaborado pelo grupo 2, intitulado “setembro 

Amarelo”, que tinha como objetivo principal evitar o Bullying proveniente de colegas, e por meio de 

frases de incentivo fazer com que a personagem alcançasse a felicidade. Foto: Arquivo pessoal. 

Diante das perspectivas apresentadas, realizamos um levantamento e compilamos 

pontos importantes para um futuro desenvolvimento de um jogo usando a plataforma Construct 

2. Segundo as ideias propostas pelos alunos, traçamos os seguintes aspectos em comum:

 Na ferramenta constará, explicitamente, que uma das soluções contra o suicídio

seria procurar ajuda dos pais e familiares;

 Fornecer a possibilidade de contato com o Centro de Valorização da Vida, por
meio do número telefônico 141;

 Apresentar, na ferramenta, obstáculos reais que sirvam de estimulo de
conquista, como desviar de forças e precipícios, além de combater a prática do

bullying.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do assunto abordado, identificamos o quanto jogos de automutilação estão 

causando grandes danos na sociedade contemporânea. Além disso, percebe-se o quanto jovens, 

principalmente crianças estão susceptíveis a depressão, que é a principal causa da entrada desse 

público em jogos como os apresentados. Vale destacar a facilidade com que qualquer pessoa 

tem em entrar em jogos desse tipo, sendo a cada dia mais difícil o controle de conteúdo suicidas 

na rede. 

A ferramenta construct 2 além de auxiliar durante o decorrer do processo de 

identificação de pontos principais para desenvolvimento do jogo, durante aulas ministradas, 

serviu para que o público recrutado aprendesse um pouco mais sobre o universo de criação de 

jogos, em plataformas digitais como o mesmo. Vale salientar a facilidade de acesso e interface 

amigável dessas plataformas. Portanto, a partir dos dados levantados pretendemos desenvolver 

uma ferramenta no âmbito de prevenção ao suicídio, destinado para o público alvo infanto-

juvenil. 
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SÍNTESE DO BIODIESEL A PARTIR DO ÓLEO RESIDUAL DE FRITURA 

VIA ROTA METÍLICA E CATÁLISE BÁSICA 

TÔRRES, M. S. 1; SOUZA, M. C. M. 2 

1,2 IFRN – Campus Apodi; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO

Atualmente, verifica-se o grande uso dos óleos 

vegetais para a fritura dos alimentos, sendo 

gerado consequentemente um grande volume de 

óleo residual. Diante da problemática do 

aumento desse resíduo deu-se a necessidade da 

sua reciclagem sendo a produção de biodiesel um 

dos principais fins de interesse. O biodiesel, uma 

fonte de energia renovável e biodegradável que 

pode ser produzido a partir de óleos vegetais e 

gorduras animais. A produção de biodiesel de 

óleo residual de fritura traz muitos benefícios 

para o meio ambiente e para a sociedade, dentre 

eles o reaproveitamento do óleo que seria 

descartado de forma incorreta no meio ambiente. 

Para obtenção do biodiesel utilizou-se o metanol 

e o hidróxido de potássio (KOH) como 

catalisador e uma razão molar 1:3. Os resultados 

mostram que o óleo residual de frituras, mesmo 

passando por processos de oxidação pode ser 

usado na transesterificação para obtenção de 

biodiesel, apresentando um rendimento 

satisfatório de 95,2%. 

ABSTRACT 

Nowadays, the great use of the vegetable oils for 

the frying of the food is verified, being 

consequently generated a large volume of 

residual oil. Faced with the problem of the 

increase of this residue, it was necessary to 

recycle it, with biodiesel production being one of 

the main purposes of interest. Biodiesel, a 

renewable and biodegradable energy source that 

can be produced from vegetable oils and animal 

fats. The production of biodiesel from frying 

residual oil brings many benefits to the 

environment and to society, among them the 

reuse of oil that would be discarded incorrectly 

in the environment. To obtain biodiesel, 

methanol and potassium hydroxide (KOH) were 

used as catalysts and a molar ratio of 1: 3. The 

results show that residual oil from frying, even 

through oxidation processes, can be used in 

transesterification to obtain biodiesel, with a 

satisfactory yield of 95.2%.. 

PALAVRAS-CHAVE: biodiesel. catálise acida. óleo residual de fritura. análises físico-químicas. 

KEYWORDS:  biodiesel. acid catalysis. residual frying oil. physicochemical analysis 
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b1 INTRODUÇÃO 

Os combustíveis fósseis decorrentes do petróleo (gasolina e diesel), foram as principais fontes 

de energia no último século. Com o aumento da demanda do petróleo, surgem as preocupações, 

políticas e ambientais sobre seu uso, no entanto enfatiza-se a necessidade de desenvolver um avanço 

econômico e energético para a produção sustentável de energias renováveis (HUBER, IBORRA E 

COMA, 2006). 

Várias pesquisas foram realizadas a fim de encontrar novas fontes energéticas, para substituir 

os combustíveis derivados do petróleo. Uma alternativa promissora foi o biodiesel, renovável e 

biodegradável, que pode ser produzido a partir de óleos vegetais (soja, milho, dendê, mamona, palma) 

ou gorduras animais (sebo bovino e gordura de frango) (DIB, 2010). 

Os combustíveis alternativos têm desempenhado um papel fundamental no planejamento de 

um plano sustentável, eles conseguem diminuir os impactos ambientas causados pelos efeitos das 

emissões de gases dos veículos na atmosfera. Aliado a grande potencialidade brasileira para produção 

de matérias-primas que podem ser utilizadas para essa finalidade (RAMOS, 2010). 

O biodiesel é uma fonte de energia renovável, que comparado ao óleo diesel derivado de 

petróleo pode reduzir em média 78% as emissões de gás carbônico, considerando-se a reabsorção 

pelas plantas. Além disso, reduz em 90% as emissões de fumaça e praticamente elimina as emissões 

de óxido de enxofre. Um combustível similar ao diesel que pode ser feito a partir de qualquer óleo de 

origem animal ou vegetal (EMBRAPA, 2010). 

Para produção de biodiesel a matéria-prima mais abundante no Brasil é o óleo de soja. O 

elevado preço das mesmas tem tornado o combustível não competitivo. O óleo residual de frituras 

resultantes do processamento doméstico, comercial e industrial tem atraído os produtores pelo seu 

baixo custo. A utilização dele reduz os impactos ambientais, pois a maior parte dele seria descartado 

de forma incorreta no meio ambiente (FACHINELLI, 2013). 

Os óleos residuais de frituras retratam um grande potencial de oferta. Uma pesquisa realizada 

no Brasil aponta que foram coletados por ano cerca de 30 mil toneladas de óleo (ALBUQUERQUE 

NETO, 2016). As fontes dos óleos e gorduras residuais são: lanchonetes e cozinhas industriais, onde 

ocorre a fritura de produtos alimentícios (BIODIESELBR, 2018). 

Com isso, o presente trabalho se deterá a reciclagem do óleo residual de fritura, a partir da 

produção e caracterização via analises físico-químicas do biodiesel via rota metílica e catálise básica. 
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b2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O biodiesel é um éster, formado por ácidos graxos com mono-alcoóis de cadeia curta como o 

metanol ou o etanol (POUSA; SANTOS; SUAREZ, 2007). Pode ser produzido a partir de óleos de 

plantas oleaginosas, como: mamona, dendê, soja, colza (canola), girassol, pinhão manso, rícino, 

semente de cardo, de óleos vegetais usados em frituras, e também de gorduras e óleos de animais, 

como: sebo bovino, suíço e óleo de frango. 

É determinado na Química como éster monoalquílico de ácidos graxos derivados de lipídeos 

de ocorrência natural e pode ser fabricado, juntamente com a glicerina, pela reação de triacilgliceróis 

(ou triglicerídeos) com álcool, geralmente o etanol ou metanol, na presença de um catalisador ácido 

ou básico. O termo monoglicerídeos ou diglicerídeos refere-se ao número de ácidos graxos. 

(SCHUCHARDT, SERCHELI e VARGAS, 1998; RAMOS et al., 2003). 

As principais matérias-primas para produção de biodiesel vêm da gordura animal, do óleo 

vegetal e de óleos e gorduras residuais. O óleo de soja (Glycine Max) pertence à família Fabaceae, é 

uma leguminosa vinda do território do Vietnam, no leste da Ásia.  Seu cultivo é conhecido na China 

há cerca de 5.000 anos.  A semente de Glycine max e incrementada como fonte de proteína (em torno 

de 79%) de alta qualidade, muito usada em alimentos para humanos e como proteína principal na 

alimentação animal (FUENTES, 2011). 

É uma fonte de alta qualidade pois apresenta em torno de 18% no grão. Durante o processo 

de refino, vários componentes podem ser restaurados como os fosfolipídios recuperados como 

lecitina, esteróis mistos, que servem como matéria-prima para a produção de produtos farmacêuticos 

valiosos, além dos tocoferóis (vitamina E) (GUNSTONE, 2005). 

Diversos fatores tais como: diferenças de variedade, fatores geográficos e fatores climáticos 

podem alterar a composição e o teor de cada ácido graxo no óleo de soja. Quando o teor de ácidos 

graxos insaturados e, o teor de ácido linolênico são elevados o óleo está suscetível as reações de 

oxidação. Devido a essa oxidação, o óleo, para ser usado na fritura ou na salada, é submetido ao 

processo de hidrogenação (FACHINELLI, 2013). 

No Brasil, o óleo residual de fritura é bastante usado, parte desse óleo proveniente do consumo 

humano é destinado a fabricação de sabões e, em menor volume, à produção de biodiesel. Porém, a 

maior parte desse resíduo é descartado de forma incorreta em pias, indo parar na rede de esgoto. O 

descarte inapropriado pode causar, além do entupimento dos encanamentos e filtros das Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE), a poluição de rios, mares e lagoas (DIB, 2010). 
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bEntretanto uma das maneiras de reaproveitar o óleo residual de fritura e usá-lo como matéria-

prima na produção de biodiesel. A caracterização química dos óleos vegetais destinados a produção 

do biodiesel é de suma importância, pois, uma vez que é produzido, cada biodiesel contará em sua 

composição com muitas propriedades físico-químicas oriundas do óleo base de sua produção. Diante 

disso, torna-se necessário o conhecimento da matéria-prima para se ter um bom estabelecimento de 

controle de qualidade do produto final (MELO, 2010).  

3 METODOLOGIA 

O óleo residual de fritura foi coletado em um estabelecimento comercial, localizado na Cidade 

de Apodi-RN. A produção do biodiesel e as características físico-químicas foram realizadas no 

laboratório de química do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

campus Apodi- RN.   

Para produção do biodiesel, foi usado uma razão molar (óleo/álcool) de 1:3. Inicialmente foi 

pesado em um balão de fundo chato 250 gramas de óleo residual de fritura. Em um béquer foi pesado 

82,6 g de metanol e 2,5g de hidróxido de potássio (catalisador), em seguida foi misturado, agitando 

constantemente até a total dissolução. Posteriormente foi adicionado a mistura ao balão, onde se 

encontra o óleo, em seguida colocado em uma chapa aquecedora de rotação magnética, com um 

sistema de refluxo utilizado na transesterificação da reação da produção do biodiesel via rota metílica 

e catálise básica (para garantir a permanência do álcool ao longo de toda a reação), a uma temperatura 

de 50°C como mostra a figura 1. 

Figura 1 – Sistema de Refluxo 

Fonte: autoria própria 
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bAo término, a reação foi transferida para um funil de decantação para a separação das duas 

fases, mantendo o funil em repouso durante 24 horas. A fase mais densa é a glicerina e a menos densa 

é o biodiesel. Após as 24 horas de repouso, foi separada a glicerina abrindo lentamente a torneira do 

funil de decantação. O biodiesel foi lavado com água morna em abundancia por várias vezes para a 

remoção das impurezas. O controle deste processo foi realizado por meio de medidas do pH da água 

residual, quando o pH se ficou neutro, o processo foi finalizado. O biodiesel foi levado para uma 

estufa a 70ºC para eliminar a umidade residual. 

Para a caracterizar o óleo residual de fritura e o biodiesel foram realizadas as seguintes 

análises: índice de acidez, índice de saponificação, índice de refração, densidade e viscosidade de 

acordo com o Instituto Adolfo Lutz (IAL).  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O biodiesel produzido obteve-se um rendimento médio de 95,2%, e este produto obtido foi 

submetido a análises físico-químicas, como mostra a Tabela1. 

Tabela 1: Características Físico-Químicas do biodiesel 

Especificações 

Biodiesel do óleo residual de 

fritura 

Valores 

Obtidos 

ANP 

Índice de Acidez (mg KOH/g) 0,03 0,5 

Viscosidade Cinemática a  40 ºC ( mm2/s) 5,70 3,0 – 6,0 

Índice de Refração  1,6417 1,473 -1,477 

Densidade (g/cm3) 0,876 0,85 – 0,90 

Fonte: Elaborada por autores (2018) 

Conforme o resultado apresentado na tabela 1, o biodiesel do óleo residual de fritura 

apresentou acidez abaixo do limite de 0,5 mg KOH/g, amostra, especificado pela ANP para qualquer 

biodiesel. Esse resultado indica uma baixa concentração de ácidos graxos livres no biodiesel do óleo 

residual de frituras. 

A viscosidade do biodiesel produzido em laboratório está dentro dos limites da ANP (tabela 

1). A viscosidade é um parâmetro importante, pois é responsável pela distribuição e atomização do 
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bcombustível no motor, sendo apontada como um dos problemas principais da utilização direta de 

óleos vegetais em motores diesel (CHRISTOFF, 2007). 

O índice de refração ultrapassou os limites da ANP, isso ocorreu devido os processos de 

oxidação e tratamento térmico que o óleo passa. Como pode verificar, o valor obtido para a densidade 

do biodiesel produzido (Tabela 1), encontra-se no dentro do limite especificado pela ANP. 

A tabela 2 mostra as análises físico-químicas do óleo residual de frituras. 

Tabela 2: Características Físico-Químicas do óleo residual de fritura 

Especificações 

Óleo residual de fritura 

Valores 

Obtidos 

ANVISA 

Índice de Acidez (mg KOH/g) 0,84 0,06 

Viscosidade Cinemática a  40 ºC ( mm2/s) 64,5 - 

Índice de Refração  1,630 1,470 a 1,476 

Densidade (g/cm3) 0,923 0,919 a 0,925 

Índice de Saponificação (mg KOH/g) 47,2 - 

Fonte: Elaborada por autores (2018) 

Podemos observar que o índice de acidez (tabela 2) foi maior que o estabelecido pela 

ANVISA, decorrência da degradação do óleo por processos de hidrólise, oxidação e aquecimento, 

fatores que contribuem para o surgimento de ácidos graxos livres e consequentemente o aumento da 

acidez devido ao processo de frituras. 

Durante o processo de fritura, o óleo passa por processos de oxidação, o que promove a 

formação de ácidos graxos livres, mono- e diacilglicerídeos, o que representa o aumento dos índices 

de acidez e saponificação (ALBERICI et al., 2012; CHARPE; RATHOD, 2011) 

O aumento da viscosidade cinemática se dá pela formação de polímeros, os quais em 

macroescala são visualmente observados como grumos. O aumento do índice de refração mostrou 

que houve pequenas modificações na cadeia hidrocarbonada e no grau de instauração dos ácidos 

graxos constituintes dos triglicerídeos. A densidade do óleo de fritura está dentro do valor limite 

determinado pela ANVISA. 
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b5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os óleos residuais de frituras possibilitam a produção de vários compostos, entre eles a 

produção do biodiesel. Vários são os fatores positivos quando se utiliza o óleo de fritura como: 

redução das emissões de gases do efeito estufa, reaproveitamento do óleo, este que seria descartado 

de forma incorreta no meio ambiente. 

Diante dos resultados obtidos, as análises físico-químicas do óleo residual de fritura apesar de 

passar por processos de oxidação são adequadas para a obtenção de biodiesel através da reação de 

transesterificação com metanol e usando KOH (Hidróxido de potássio) como catalisador. O biodiesel 

produzido apresentou um rendimento satisfatório de 95,2%. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é gerar um 

material de divulgação sobre a 

geodiversidade no município de Parelhas-

RN, contribuindo com a proposta do 

Geoparque Seridó. Para isso, realizou-se 

uma pesquisa bibliográfica e um 

mapeamento de áreas com interesse 

turístico e científico através do uso de 

programas, como: GPS software BaseCamp 

da Garmin; GIS (Geographic Information 

System); e QGIS Versão 2.18 Las Palmas, 

bem como o registro fotográfico dos pontos 

selecionados. A base teórica que 

fundamentou o estudo em questão relaciona 

autores como (SILVA et al.,2008a), 

Galopim de Carvalho (2007), que 

trabalham o conceito da geodiversidade e 

CPRM (2006), que aponta fatores que 

esclarecem a geodiversidade. Como 

resultados, gerou-se um folder 

informacional sobre a geodiversidade, 

voltado principalmente para comunidade do 

município, bem como a produção de um 

mapa das áreas de interesse geoturístico e 

de geoconservação. A pesquisa revelou a 

importância de preservação de áreas 

geológicas na região.  

PALAVRAS-CHAVE: Geodiversidade. Parelhas-RN. Mapeamento. 

ABSTRACT 

The objective of this research is to generate a 

geodiversity disclosure material in Parelhas-

RN, contributing for Seridó Geopark 

proposal. A bibliographic research and a 

mapping of areas with tourist and scientific 

interest through the use of programs such as 

Garmin BaseCamp GPS software; GIS 

(Geographic Information System); and QGIS 

Version 2.18 Las Palmas, as well as the 

photographic record of the selected points 

were carried out. The theoretical basis of the 

study quotes authors such as Silva (et al., 

2008a), Veiga (2002), Galopim de Carvalho 

(2007), who work on the concept of 

geodiversity and CPRM (2006), which points 

out factors that clarify the geodiversity. As a 

result, an informational folder on 

geodiversity, aimed to the community of 

Parelhas, and the production of a map of areas 

of geotourism interest and geoconservation 

were created. The research revealed the 

importance of preserving geological areas in 

the region. 

KEYWORDS: Geodiversity. Parelhas-RN. Mapping. 
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1 INTRODUÇÃO 

Esse artigo é apresentado como produto do projeto intitulado “Caracterização acerca da 

geodiversidade do Município de Parelhas/RN”. O mesmo consistiu no processo de 

inventariação de pontos com interesse e importância em geodiversidade e geoturismo. 

A forma de abordagem da pesquisa baseou-se em uma fase de pré-atividades em campo, 

na qual se recorreu à bibliografia para reconhecimento dos aspectos da geologia do município, 

bem como possíveis pontos que se encaixam como interessantes no âmbito da pesquisa. Após 

a realização da etapa de campo, para obter o levantamento fotográfico, geográfico, histórico e 

paisagístico, de tais pontos selecionados como representativos para a geodiversidade da cidade. 

A dificuldade nesta etapa está atrelada ao acesso, por vezes precário, a locais de relativa 

importância. Também a desinformação da população quanto a importância desses locais os 

torna desgastados e com pouca preservação. 

Os aspectos e definições sobre a geodiversidade ainda são bastante desconhecidos por 

parte da população em geral ou mesmo acadêmica. Fato é que os seus elementos, os quais são 

basicamente as rochas, solos, relevo entre outros, são de suma importância para a sustentação 

da vida humana e animal, visto ser o substrato onde se constrói a sociedade e habitats.  

O município em tela é reconhecidamente um território com importantes aspectos da 

geodiversidade ligados à atividade mineira e riqueza de paisagem. O mesmo está inserido em 

importantes projetos de conservação e divulgação do patrimônio geológico do RN, como o 

Geoparque Seridó, proposto pelo Serviço Geológico do Brasil – Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (SGB/CPRM). Assim, é importante para a sociedade parelhense e 

norteriograndense reconhecer e preservar essas riquezas naturais, isso tudo interligado à 

compreensão do que vem a ser a geodiversidade. 

A cidade de Parelhas/RN abrange uma rica geodiversidade. A geologia do município 

favorece toda essa questão, pois está inserida no contexto do Planalto da Borborema 

incorporado na litoestratigrafia do Grupo Seridó, o qual subdivide-se em três unidades 

compostas pelas formações, Seridó, Equador e Jucurutu, e granitóides brasilianos CPRM 

(2006). Apresentando uma ampla variedade de minerais e rochas, que são de grande utilidade 

para indústria da construção civil (granitos, mármores e quartzitos), produção de joias 

(turmalinas, berilo, água-marinha), entre outros usos. 

Nas formações descritas acima, a unidade basal é composta por paragnaisses, com 

intercalações de mármores e calcissilicáticas denominada Formação Jucurutu; a Formação 

Equador é intermediária, apresentando quartzitos e metaconglomerados; e por fim, na unidade 
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superior a composição é definida por micaxistos intitulados de Formação Seridó (JARDIM DE 

SÁ & SALIM, 1980). 

Os conceitos sobre geodiversidade ainda são menos conhecidos pelo amplo público do 

que o outros como o da biodiversidade. Esta é dependente daquela. Quando as rochas são 

intemperizadas, com auxílio do relevo e o clima, acontece a formação de solos, assim 

contribuindo e desenvolvendo a vida na Terra, logo a geodiversidade engloba a parte abiótica 

do geossistema, mas contribui e influencia na biótica, conforme Silva et al. (2008a, p. 12). 

Diante dessa problemática, o objetivo geral deste projeto de pesquisa foi o de originar 

um material de divulgação informacional sobre a geodiversidade do município de Parelhas/RN, 

que servirá de instrumento educacional, tanto para a população quanto passeantes, assim, 

tornando fácil o acesso para pontos turísticos e históricos nos locais mapeados, despertando a 

curiosidade de algumas riquezas naturais do município que até então parte dos habitantes 

desconhecem. 

Para atingi-lo, recorreu-se aos objetivos específicos: 

● Evidenciar as localizações e acessos a áreas de interesse turístico e/ou científico do

ponto de vista da geodiversidade, através de mapas com fotografias e coordenadas

desses locais;

● Contribuir com a proposta do Geoparque Seridó, através da inventariação de novos

pontos, que tem como princípio à necessidade de conservar e melhorias de áreas com

importância geológica na história da Terra;

● A partir da conscientização da geodiversidade, contribuir para a preservação ambiental

de relevância histórica e cultural na comunidade;

● Divulgar à sociedade parelhense aspectos da sua riqueza em geodiversidade.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O termo “geodiversidade” foi empregado pela primeira vez em 1993, na Conferência de 

Malvern (Reino Unido), envolvendo os temas “Conservação Geológica e Paisagística”. 

Inicialmente, o vocábulo foi aplicado para gestão de áreas de proteção ambiental, como 

contraponto a “biodiversidade”, já que havia necessidade de um termo que englobasse os 

elementos não-bióticos do meio natural (SERRANO e RUIZ FLAÑO, 2007). 

No Brasil, os conceitos de geodiversidade se desenvolveram praticamente de forma 

simultânea ao pensamento internacional, entretanto, com foco direcionado para o planejamento 

territorial, embora os estudos voltados para geoconservação não sejam desconsiderados 
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(SILVA et al.,2008a). Entretanto, essa expressão havia sido empregada, na década de 1940, 

pelo geógrafo argentino Federico Alberto Daus, para distinguir áreas da superfície terrestre, 

com uma conotação de Geografia Cultural (ROJAS citado por SERRANO e RUIZ FLAÑO, 

2007, p. 81). 

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), define geodiversidade como: 

“O estudo da natureza abiótica constituída por uma variedade de ambientes, 

composição, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, 

rochas, minerais, águas, fósseis, solos, clima e outros depósitos superficiais 

que propiciam o desenvolvimento da vida na Terra, tendo como valores 

intrínsecos a cultura, o estético, o econômico, o científico, o educativo e o 

turístico (CPRM, 2006).” 

Em 1997, Eberhard (citado por SILVA et al, 2008a, p. 12) definiu geodiversidade como 

a diversidade natural entre aspectos geológicos, do relevo e dos solos. Na opinião de Veiga 

(2002), a geodiversidade expressa as particularidades do meio físico, abrangendo rochas, 

relevo, clima, solos e águas, subterrâneas e superficiais. 

Em 2007, Galopim de Carvalho, em seu artigo “Natureza: Biodiversidade e 

Geodiversidade”, assume esta definição: Biodiversidade é uma forma de dizer, numa só 

palavra, diversidade biológica, ou seja, o conjunto dos seres vivos. É, para muitos, a parte mais 

visível da natureza, mas não é, seguramente, a mais importante. Outra parte, com idêntica 

importância, é a geodiversidade, sendo esta entendida como o conjunto das rochas, dos minerais 

e das suas expressões no subsolo e nas paisagens. A biodiversidade abrange os dois primeiros 

e a geodiversidade, o terceiro. 

Geodiversidade, para BRILHA et al. (2008), é a variedade de ambientes geológicos, 

fenômenos e processos ativos que dão origem a paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e 

outros depósitos superficiais que são o suporte para a vida na Terra. Já autores como Xavier da 

Silva e Carvalho Filho (citados por SILVA et al., 2008a, p. 12) apresentam definições diferentes 

da maioria dos autores nacionais e internacionais, definindo geodiversidade a partir da 

variabilidade das características ambientais de uma determinada área geográfica. 

No livro ‘’Gloucestershire Cotswolds: Geodiversity Audit & Local Geodiversity Action 

Plan” de Owen et al. (2005), avaliam que: Geodiversidade é uma alteração natural da geologia, 

geomorfologia e solos. Essa variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos faz 

com que essas rochas, minerais, fósseis e solos sejam o substrato para a vida na Terra. Isso 

inclui suas relações, propriedades, interpretações e sistemas que se inter-relacionam com a 

paisagem, as pessoas e culturas. 
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3 METODOLOGIA 

A execução do projeto inicialmente feita com levantamentos bibliográficos, seguidos de 

levantamentos em campo.  Dentro da abrangência do acervo bibliográfico, foram identificados 

pontos de interesses histórico, cultural e ligados a fins da geodiversidade, no município de 

Parelhas/RN. Contamos com o auxílio de relatos dos moradores locais, como também o acesso 

a documentos históricos, que serviram para tornar o trabalho consistente. 

A partir do conhecimento desses pontos realizou-se visitas aos mesmos, obtendo o 

registro por meio de imagens fotográficas abrangentes e representativas de cada local, com 

auxílio de máquina fotográfica e/ou celulares. No campo, desenvolve-se descrições de cunho 

geológico, como, mineralogia e petrografia dos pontos, quando o local detinha de tais 

formações, todas as informações geradas eram registradas em caderneta de campo, para facilitar 

o mapeamento. Todos os percursos foram feitos com o auxílio de transporte automotivo e,

quando necessário, caminhadas por trilhas. Os pontos, bem como trajetos de trilhas, registradas 

em aparelho GPS do tipo Garmin Etrex 10, pertencentes ao IFRN- Parelhas. Para exemplificar 

o processo adquirido da coleta de informações e dados, para ser utilizado como produto está

exposto na figura 1. 

Figura 1- Fluxograma representando o processo produtivo do trabalho. 

Os registros armazenados no GPS, que serviram de coordenadas geográficas, foram 

arquivados em computadores do IFRN com auxílio do software BaseCamp da Garmin,. Tais 

registros poderão ser visualizados diretamente no software Google Earth. Esses programas são 

de caráter gratuito. Após essa fase, os dados integrados em ambiente GIS (Geographic 

Information System), utilizando mapas base da CPRM, como, mapas geológicos, de relevo, 

solos, entre outros, sendo possível visualizar os pontos de interesse e o contexto das bases 
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cartográficas, produzindo assim um mapa relacionado a geodiversidade. Onde utilizou-se o 

software QGIS Versão 2.18 Las Palmas, ele é gratuito.  

Com a junção do material bibliográfico e fotográfico, os mapas elaborados a partir das 

bases existentes e o mapeamento de campo acerca de geodiversidade, confeccionamos o 

material de divulgação acerca da geodiversidade do município. Constituído de um folder 

ilustrado com as fotografias dos pontos visitados e breves comentários acerca da 

geodiversidade, história e valores culturais relacionados aos temas mapeados. Além desses 

poderão ser produzidos materiais na forma de cartazes para divulgação em escolas, bibliotecas 

e locais de frequente trânsito de pessoas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os levantamentos bibliográficos e em campo permitiram o registro de pontos de 

interesse para a geodiversidade, gerando um dos produtos do trabalho, como a Figura 2. Ela 

mostra um mapa com os pontos de interesse. Os mais importantes aqui destacados são: o 

Geossítio Mirador, com suas pinturas rupestre; o Geossítio Boqueirão, onde a sangria do 

reservatório homónimo corta e expõe as rochas da região; Pedra da Boca, sendo uma geoforma 

gerada provavelmente pela atuação do intemperismo; Poço da Princesa, onde lenda e história 

misturam-se; e o Cruzeiro, no topo da Serra das Queimadas, permite uma vista privilegiada da 

região. 

Figura 2- Mapa de localização de pontos de geodiversidade no município de Parelhas. 

Elaborado com imagens SRTM e dados GIS da CPRM. 
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A Figura 3 mostra outro mapa, mas para a geologia do município. Ele foi elaborado 

utilizando a Folha Jardim do Seridó da CPRM, em escala 1:100.000. 

O mapa mostra que no município ocorrem rochas do Paleoproterozóico, representadas 

pelo Complexo Caicó; rochas do Neoproterozóico, representadas pelo Grupo Seridó, com as 

Formações Jucurutu, Equador e Seridó, além dos granitoides da Suíte Intrusiva Itaporanga. 

Os pontos de geodiversidade levantados pelo trabalho encontram-se relacionados aos 

quartzitos e metaconglomerados da Formação Equador. Esta formação aflora em uma dobra 

anticlinal com caimento para norte, elevando-se na região, formando a Serra das Queimadas, 

devido principalmente a composição rica em quartzo, mineral bastante resistente e estável ao 

intemperismo. 

A confluência desses aspectos geológicos com os históricos faz surgir pontos de 

interesse ao geoturismo. Tomando como exemplo a Pedra da Boca. Essa geoforma trata-se de 

uma cavidade provavelmente originada da ação diferente do intemperismo nos minerais. 

Minerais mais susceptíveis ao desgaste se dissolvem e desintegram primeiro podendo formar 

feições como essas (Figura 4). 

Não é de hoje que esses aspectos da paisagem causam interesse ao homem. A exemplo 

pode-se citar o Geossítio Mirador. Homens pré-históricos usaram de feições nas rochas, como 

Figura 3 - Mapa geológico para o município de Parelhas/RN. Relevo extraído a partir de imagens 

SRTM e dados de geologia com base em arquivos GIS da CPRM (2006).
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fendas e falhas, para se abrigarem, deixando registrado nos metaconglomerados a sua vida e 

atividades sociais na forma de pinturas rupestres (Figura 4).  

Ligados também a atividades humanas, sendo essas mais recentes, temos pontos que são 

gerados da interação do homem com a extração de recursos naturais. O Poço da Princesa é um 

misto de lenda urbana com registro de antigas atividades de mineração. Antigas cavas de 

exploração e extração de recursos minerais foram abandonadas na serra, deixando hoje um lugar 

interessante a visitação e compreensão dessa fase histórica no município, bem como permite a 

visualização das rochas in situ (Figura 5). O poço a princesa também se faz referência a lenda 

da serra do boqueirão, na qual o seu relevo é visto como o perfil de uma mulher deitada. Tal 

lenda foi gerada por moradores locais (Figura 4). 

Figura 4 – Fotografia da Serra das queimadas. 

Diante dessas características e importância dos pontos visitados se tem a proposta de 

divulgação deles. Essa se dará por será por meio da produção mapas e mateira de divulgação 

como os observados na Figura 4. Para exibição dos resultados, será escolhido um ponto 

estratégico para obter-se um maior público no período festivo do padroeiro da cidade que vai 

de 10 a 20 de janeiro, para que visitantes venham a conhecer a história e a cultura dos pontos 

turísticos e a melhor locomoção entres os locais mapeados. 

A divulgação desse tipo de trabalho também pode ser feita através da publicação na 

página da cidade (parelhas.rn.gov.br) para que pessoas de outros estados e até mesmo do 

próprio município venham a conhecer e utilizar para pesquisas de estudos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa desenvolvida de caráter científico e informacional, de extrema importância 

para as áreas tanto da pesquisa, quanto no meio acadêmico, pois ela servirá de apoio para demais 

pesquisadores, como também, mostrar para as pessoas da comunidade local o lugar em que 

vive, e como nele está inserido uma rica diversidade geológica, histórica e turística. Onde essas 

pessoas se informem e preservem o seu patrimônio geológico contido na geodiversidade.   

Conseguiu-se alcançar o reconhecimento de uma importante entidade no ramo da 

geodiversidade, o Projeto Geoparque Seridó, que surgiu na década de 90 como uma resposta à 

necessidade de conservar e melhorar áreas com importância geológica na história da Terra, e 

também o apoio da Secretaria de Turismo da cidade de Parelhas/RN. Na comunidade acadêmica 

desenvolve-se palestras e distribuição de folders, onde pode-se notar um reconhecimento e a 

conscientização por parte das pessoas que estavam presentes, e isso tornou o trabalho 

gratificante. 

Figura 5 - Esboço de modelo para a divulgação de pontos de geodiversidade no município.
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CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO FELDSPATO NO MUNICÍPIO 
DE PARELHAS/RN 

JÚNIOR, G. M. A.1; SANTOS, S. O.2; PONTES, V. S. 3 ; DANTAS, V. P. S.4 e DAMASCENO, M. B.5. 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Avançado Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O município de Parelhas localiza-se no interior       

do estado do Rio Grande do Norte, na região do          

Seridó. A cidade atua no processo de extração        

de pegmatitos, como também há instalações de       

mineradoras que fazem a lavra do feldspato a        

partir dessas rochas. O feldspato é bastante       

aproveitado nos setores ceramistas e na indústria       

vítrea. Em virtude disso, o trabalho apresenta       

sobre o feldspato, caracterizando-o    

tecnologicamente por via de técnicas como:      

análise macroscópica e granulométrica, difração     

de raios-x (DRX) e espectroscopia de raios x        

por dispersão em energia (EDX). A partir da        

espectroscopia de raios-x observou-se a     

presença de sílica e potássio na amostra, sendo        

assim, um feldspato potássico. Com a difração       

de raios-x, o resultado da espectroscopia foi       

confirmado reforçando a presença de quartzo,      

albita e microclina. 

PALAVRAS-CHAVE: Feldspato. Parelhas/RN. Borborema. Região do Seridó. Caracterização 
tecnológica. 

ABSTRACT 

The municipality of Parelhas is located in the        

interior of the state of Rio Grande do Norte, in          

the Seridó region. The city operates in the        

process of extracting pegmatites, but there are       

also mining facilities that make the feldspar       

from these rocks. Feldspar is widely used in        

ceramics and the glass industry. As a result, the         

work presents on the feldspar, characterizing it       

technologically through techniques such as:     

particle size analysis, X-ray diffraction (XRD)      

and energy dispersion x-ray spectroscopy     

(EDX). From the x-ray spectroscopy the      

presence of silica and potassium in the sample        

was observed, being a potashic feldspar. With       

the X-ray diffraction, the spectroscopy result      
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was confirmed reinforcing the presence of      

quartz, albite and microcline. 

KEYWORDS: Feldspar. Parelhas/RN. Borborema. Seridó region. technological characterization. 

1 INTRODUÇÃO 

A caracterização tecnológica do feldspato é muito importante, porque a partir dela, é             

possível ampliar os conhecimentos acerca desse mineral que é essencialmente útil para o setor              

industrial, principalmente, na região do Seridó. Dessa forma, as amostras submetidas às pesquisas e              

análises são significativas para que se tenha registros sobre a importância do feldspato e o controle                

de qualidade do mesmo. 

Segundo Luz & Coelho (2005, p. 413), “o feldspato é o termo empregado para denominar               

um grupo de minerais constituídos de aluminossilicatos de potássio, sódio e cálcio e podem ocorrer               

principalmente nas ígneas.” Ainda afirmam que “os principais minerais são: ortoclásio/microclínio -            

(K2O.Al2O3.6SiO2 ), albita (Na2O.Al2O3.6SiO2 ) e anortita (CaO.Al 2O3.2SiO2 ).” Para Tonnesen et al.          

(2010, p. 8), “os pegmatitos são fontes comerciais de feldspato” Luz et al . (2003, apud               

TONNESEN et. al, 2009) afirmam que “os pegmatitos são importantes, pois por apresentam cristais              

gigantes, o que facilita a separação.” Geralmente, o pegmatito é composto por: 60-70% de              

feldspato, 25-30% de quartzo, 5-10% de muscovita e 1-2% de outros minerais. (OBA & RIBEIRO,               

2006, apud ALMEIDA et al, 2007)  

Dessa forma, o respectivo projeto teve como objetivo, caracterizar o feldspato presente na             

região do Seridó, mais precisamente, no município de Parelhas-RN. Assim, para o desenvolvimento             

do artigo, as amostras de feldspato submeteram-se às técnicas de DRX e EDX, de onde obteve-se                

dados mais detalhados acerca das propriedades mineralógicas e químicas a partir das amostras             

analisadas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Conforme Lira e Neves (2013, p. 110), “os feldspatos constituem os grupos de minerais              

mais abundantes na crosta terrestre (cerca de 60%) e compreendem os silicatos de alumínio              

combinados com sódio, potássio, cálcio e, eventualmente, bário”. Levando em consideração a            

composição química, os feldspatos podem ser subdivididos em: feldspato potássico (ortoclásio -            
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K(AlSi3O8)), feldspato sódico (albita - Na(AlSi3 O8)) e feldspato cálcico (anortita - Ca(Al2Si2 O8)).            

(BIFF, apud ARAÚJO, 2008). 

Segundo Motta et al. (2002, apud LIMA, 2009) na província da Borborema-Seridó estão os              

principais depósitos de pegmatitos do Brasil.  Os pegmatitos graníticos são as principais fontes 

de feldspato no Rio Grande do Norte e Paraíba.  

O feldspato é um importante protagonista no setor econômico, para Luz et. al (2008), “as               

indústrias de vidro e de cerâmica são as principais consumidoras de feldspato”. É essencial na               

fabricação de esmaltes cerâmicos, pois é o fundente mais comum usado na composição dos              

esmaltes, principalmente pelo aporte de sódio e potássio. O feldspato é um considerável fornecedor              

da alumina, o que serve para o aumento da aplicabilidade do vidro fundido, o que aperfeiçoa o                 

produto final e oferece uma boa estabilidade química. (RAMOS, 2001, p. 1) 

3 METODOLOGIA 

Anteriormente, fez-se uma visita técnica à empresa Armil Mineração do Nordeste Ltda,            

onde foi efetuado a amostragem do material pegmatítico. Depois, amostra foi levada para o              

laboratório de tecnologia mineral do IFRN-Campus parelhas e, de forma manual, colocou-se a             

amostra sobre uma lona com forma retangular, para realizar o processo de homogeneização e              

quarteamento. Após o término desses processos, iniciou-se a cominuição, através da utilização do             

pistilo e almofariz. Subsequente a isso, a mesma seguiu para o processo de peneiramento,              

alimentando uma peneira de 200 mesh. 

Posteriormente, o material foi pesado na balança com o auxílio de um recipiente de              

porcelana. Foram separadas alíquotas para realização de análise granulométrica, identificação          

macroscópica dos minerais presentes, espectroscopia de raios -x por dispersão em energia (EDX) e              

difração de raios - x (DRX). 

A identificação macroscópica consiste na análise óptica dos constituintes mineralógicos da           

amostra coletada. Assim, previamente, a amostra pegmatítica de cabeça foi submetida novamente            

aos processos de homogeneização e quarteamento, logo depois com o auxílio de uma escala foi               

possível detectar dois tipos de minerais da referida amostra, o quartzo, que é um dióxido de silício                 

(SiO2) e o feldspato (AB4O8).  

A espectroscopia de raios -x por dispersão de energia foi realizada em laboratório do IFRN               

utilizando o equipamento da marca Shimadzu, modelo 720. A difração de raios -x foi realizado em                
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equipamento com tubo de cobre da marca Rigaku, modelo Miniflex II com varredura de 10° a 80°                 

na velocidade de 5°/min. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Identificação Macroscópica 
Na identificação macroscópica a amostra passou por uma análise óptica (à olho nu) para que               

seus constituintes mineralógicos fossem identificados. Assim, realizou-se uma observação através          

da amostra de cabeça com o auxílio de uma escala. Foi possível detectar dois tipos de minerais na                  

referida amostra: o quartzo que possui uma estrutura vítrea, geralmente mostra-se incolor ou             

branco, não apresentando clivagem e é composta por um dióxido de silício (SiO2 ). Também foi               

identificado o feldspato, que possui um brilho vítreo, aspecto translúcido e transparente com traços              

brancos. 

Figura 1 - Identificação macroscópica de fases minerais (quartzo e feldspatos) contidas em amostras 

pegmatíticas 

4.2 Distribuição Granulométrica 
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Após os procedimentos de homogeneização e quarteamento, o feldspato passou pelo           

processo de peneiramento, ao qual a amostra foi classificada de acordo com o tamanho de abertura                

das peneiras e separadas para serem pesadas. Em seguida, determinou -se a curva de distribuição do                

tamanho das partículas mostrada na Figura 2.  

 Figura 2 - Gráfico obtido por meio da análise granulométrica 

A distribuição granulométrica da amostra de finos do feldspato está apresentada na Figura 2,              

onde se observa que o d80 = 0,65 mm, isto é, 80% da amostra, encontrava-se abaixo de 0,650mm.                  

Na peneira de 200 mesh (-75 micrômetros) apenas 24 % representa o passante acumulado. 

4.3 Difratômetro de Raios-X (DRX) 

Na figura 3, observa-se um difratograma obtido a partir de uma alíquota de feldspato               

potássico, onde pode se notar a presença  picos de quartzo, albita e microclina. 
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Figura 3 - Difratômetro de raios -x para amostra de pegmatito 

4.4 Espectroscopia de raios-x por dispersão em energia (EDX) 

Resultados da análise química da amostra de feldspato estão representados na Tabela 1 a              

seguir. 

Elemento Químico % em peso 

SiO2 68,864 

K2O 29.999 

Rb2O 0.418 

SO3 0.365 

Fe2O3 0.260 

PbO 0.055 

Y2O3 0.020 

SrO 0.019 

Tabela 1 - Composição química do feldspato obtida a partir da espectroscopia de raios-x por dispersão em 

energia (EDX). 
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A tabela acima descreve em porcentagem o peso de cada elemento químico encontrado na              

amostra. Com isso, conclui-se que a amostra tem cerca de (68,8%) de quantidade de óxido de sílica                  

(SiO2), seguido de uma grande quantidade, aproximadamente, (29,9%) de óxido de potássio (K2 O),             

e outros elementos que aparecem em menor quantidade. Isso significa que a amostra estudada              

apresenta um feldspato rico em potássio. 

A tabela de análise química comprova os resultados do difratômetro de raios-x (DRX), onde              

o gráfico apresenta o mesmo resultado, reforçando que o feldspato estudado, é um feldspato            

potássico.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização de todos os ensaios, conclui-se que as amostras caracterizadas            

tecnologicamente a partir da identificação macroscópica e por difração de raios - x, resulta-se na               

associação de quartzo e feldspato, também através da análise de espectrometria de raios-x (EDX),              

foi possível perceber que há uma quantidade significativa de sílica (68,8%) e de potássio (29,9%),               

considerando assim, um feldspato potássico. Dessa forma, “os feldspatos potássicos costumam ser            

róseos e os cálcicos ou sódicos brancos”. (BARBATO et al, 2008, apud ALMEIDA, 2017). “Os               

feldspatos alcalinos incluem ortoclásio, microclina, sanidina e anortoclásio”. (LIRA & NEVES et            

al, 2013).  

Para Coelho (2009, p. 33), o feldspato possui grande aplicação no setor ceramista, pois é               

responsável em “diminuir a temperatura de fusão” enquanto o quartzo é essencial em garantir a               

“rigidez para o corpo cerâmico”. (LIRA & NEVES et al , 2013, p. 114). Os feldspatos potássicos,                

por exemplo, possui um ponto de fusão mais elevado (cerca de 1500º C). (COELHO, 2009, p. 34)                 

Ainda segundo o mesmo autor, “a massa fundida proveniente do feldspato potássico apresenta             

maior viscosidade e dessa forma os limites térmicos de trabalho são relativamente mais amplos.”              

No que concerne à indústria vítrea, “o feldspato além de ser utilizado como fundente, também é                

uma fonte de produção de Al2O3, Na2O, K2O e SiO2”. (SOUZA, 2012, apud ALMEIDA, 2017).  

Sendo assim, diante dos resultados da caracterização tecnológica e de acordo com as             

pesquisas consultadas é possível perceber que o feldspato potássico contém muitas aplicações para             

o mercado industrial ceramista e vítreo tornando o projeto relevante para a cidade de Parelhas/RN.
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ABORDAGEM DO PROBLEMA DA BRAQUISTÓCRONA NUMA PERSPECTIVA 

INTERDISCIPLINAR 

RESUMO 

O presente trabalho descreve a trajetória percorrida 

por um objeto sujeito a um campo gravitacional 

uniforme e constante, de um ponto a outro, no menor 

tempo possível. O problema foi resolvido buscando 

um tratamento multidisciplinar envolvendo as 

disciplinas de Física, História, Matemática, Inglês e 

Informática. Desenvolve-se um método 

simplificado para obter a equação da 

braquistócrona, de forma que o contexto das 

disciplinas seja explorado no desenvolvimento de 

habilidades e competências específicas, visando a 

solução de problemas. Um experimento didático e a 

implementação de ferramentas informatizadas 

permitiram a inclusão do objeto de estudo como 

assunto de aulas com conteúdo do ensino médio, de 

maneira instigante e desafiadora, proporcionando a 

identificação de ações realizadas ao cotidiano dos 

discentes. 

ABSTRACT 

In this research project, we propose to find the 

trajectory traversed by an object subject to a 

uniform and constant gravitational field, from one 

point to another, in the shortest possible time. We 

solved the problem seeking a multidisciplinary 

treatment that involves the disciplines of Physics, 

History, Mathematics, English and Computer 

Science. We develop a simplified method to 

obtain the brachistochrone equation, so that we 

explored the context of the disciplines in the 

development of skills and competences, aiming at 

solving problems.  A didactic experiment and the 

development of computerized tools will allow the 

inclusion of this theme in high school classes in 

an exciting and challenging way, providing the 

identification of the actions carried out to 

students' daily lives.  

1 INTRODUÇÃO 

  O problema de obter a trajetória do menor tempo possível para um objeto que, submetido 

unicamente à ação da força gravitacional, abandona um ponto A e atinge um ponto B, foi proposto 

inicialmente por Jean Bernoulli, em 1696. Outros nomes que contribuíram de maneira importante para a 

solução do problema foram Isaac Newton, Gottfried W., Leibniz, G.F., A. L’Hopital e Jackob Bernoulli 

PALAVRAS-CHAVE: Braquistócrona. Experimento. Ensino médio. Geogebra 

KEYWORDS: Brachistochrone,  Experiment,  High school 
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(BUSTILLOS; SASSINE, 2011). Johan Bernoulli basicamente calculou a curvatura de um raio de luz em 

um meio não uniforme. Neste trabalho, essa solução será utilizada como ponto de partida para análise e 

construção de nossas discussões. A braquistócrona pode ser pensada como o caminho que a luz seguirá 

através de um meio de placas infinitamente finas com índices de refração cada vez mais altos. De acordo 

com a conservação de energia sem perdas dissipativas. O problema da curva "braquistócrona" (do latim, 

menor tempo) é uma função da família das ciclóides invertidas (GOLDESTEIN H., 1969). Para obter-se a 

solução dessa função utilizou-se uma metodologia amparada na utilização de um software matemático 

(BATISTA, G. S.; FREIRE, C.; MOREIRA, J. E., 2006). No presente trabalho, utilizou-se uma abordagem 

que permitiu a discussão do problema nas salas de aula do Ensino Médio. Desenvolveu-se, nesse âmbito, a 

aprendizagem de conceitos físicos e matemáticos, a utilização de softwares de geração e tradução de 

legendas inglês/português para acesso a vídeos e documentários, e um experimento no qual observa-se que, 

de fato, a ciclóide é a curva de menor tempo de queda para um corpo de prova. Pode-se, com estas ações, 

discutir exemplos de situações cotidianas relacionadas com a curva braquistócrona. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O problema da braquistócrona foi colocado pela primeira vez e resolvido em 1696 e 1697 por Johann 

Bernoulli no Acta Eruditorum, em junho de 1696. Ele apresentou o problema da seguinte maneira: 

"Eu, Johann Bernoulli, discuto os matemáticos mais brilhantes do mundo. Nada é mais atraente para 

as pessoas inteligentes do que um problema honesto e desafiador, cuja possível solução dará fama e 

permanecerá como um monumento duradouro. Seguindo o exemplo dado por Pascal, Fermat, etc., espero 

ganhar a gratidão de toda a comunidade científica, colocando diante dos melhores matemáticos do nosso 

tempo um problema que testará seus métodos e a força de seu intelecto. Se alguém me comunicar a solução 

do problema proposto, declaro-o publicamente digno de elogios" 

  Posteriormente, ele mesmo determinou que a solução é o ciclóide, que é uma curva obtida traçando 

a trajetória de um único ponto contido na borda de um círculo enquanto o círculo rola numa circunferência 

em uma linha reta. Muitos problemas da física e matemática podem ser solucionados obtendo-se pontos 

mínimos e/ou máximos de uma função. O problema central do cálculo das variações é, justamente, 

determinar uma função y(x), com valores fixos em x = x1 e x = x2, que faça o funcional atingir um valor 

máximo ou mínimo, dentro desse intervalo. O problema da braquistócrona é o de encontrar a curva que faça 

o funcional tempo ser o menor possível. O que caracteriza os máximos e mínimos de qualquer função é

que, para um deslocamento mínimo em relação aos extremos, a derivada de primeira ordem não muda 

(BUSTILLOS, O.V.; SASSINE, A., 2011). A ideia adotada no cálculo variacional é análoga, para uma 

variação infinitesimal de trajetória, o funcional deve ser constante.  Uma vez que a ferramenta do cálculo é 
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tratada em cursos de graduação, alternativamente, foi necessário abordar uma solução mais acessível aos 

alunos de ensino médio, para posterior evolução. O tópico seguinte apresenta esse tratamento. 

       2.1 PRINCÍPIO DE FERMAT 

       A solução do problema da braquistócrona também surge, recorrendo-se ao princípio de que a 

trajetória percorrida pela luz, ao se propagar de um ponto ao outro, é tal que o tempo gasto é mínimo, esse 

é o princípio de Fermat (BATISTA et al.,2006). A luz, ao passar pela atmosfera, sofre refração devido à 

mudança na densidade do meio, o gradiente de densidade cresce em direção à superfície da Terra. Isso 

significa que, ao passar pela atmosfera, o raio de luz descreverá uma trajetória curvilínea. Pela lei de Snell, 

demonstra-se que a razão entre a velocidade da luz no meio em que se propaga pela relação trigonométrica 

que dá o seno do ângulo de incidência do raio de luz, onde dL é o comprimento infinitesimal percorrido 

pelo raio de luz, é uma constante, que denominaremos K. Pode-se escrever uma equação simples que 

relaciona essa velocidade com a taxa de variação do comprimento L, a saber: dy/dx = sqrt [(K^2/2g -  y)/y] 

cuja solução pertence à família dos cicloides (ARFKEN G., 1970). 

3 METODOLOGIA 

Inicialmente, para introdução do objeto de estudo, apresentou-se o problema da braquistócrona, 

numa perspectiva histórica, utilizando material de pesquisa obtido na internet. Essencialmente, para uma 

dinâmica mais produtiva, utilizou-se os laboratórios de Informática do IFRN-Nova Cruz. Ocorre que, 

geralmente nos deparamos com documentários importantes, mas que apresentam a barreira da língua 

estrangeira. Nesse ponto, o auxílio da informática, com mecanismos de tradução em inglês, possibilitou a 

exploração de vídeos e artigos científicos que abordam o problema mencionado. Essa atividade explorou, 

especificamente, as habilidades dos alunos em lidar com as novas tecnologias, além de inseri-los no 

ambiente de discussão do tema específico. Na sequência construiu-se três curvas distintas: uma hipérbole, 

uma reta (plano inclinado) e uma cicloide, e utilizou-se três esferas metálicas que foram abandonadas a uma 

mesma altura e ao mesmo tempo. Cada esfera percorreu uma curva diferente e, ao final do trajeto, um 

dispositivo foto-eletrônico foi preparado para registrar o tempo da esfera que chegou primeiro. Nesse 

estágio experimental, desenvolveu-se um modelo físico matemático do experimento realizado. 

Retornaremos aos detalhes desta etapa do trabalho na seção 6, considerações finais. Na etapa final do 

experimento, apresentou-se os resultados obtidos utilizando-se um software gráficos específico, a saber, o 

Geogebra. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0186



Tipo de pesquisa: quantitativa, experimental. 

Universo da pesquisa: Aparato experimental construído para observação da trajetória coincidente com a 

braquistócrona. 

Coleta de dados: Microcomputador e sensores eletrônicos. 

Análise de dados: Não foram utilizados tratamento estatístico de dados. 

       3.1 PROCEDIMENTO DA AULA TEÓRICA 

Obter uma conclusão diante de cálculos que envolvem tópicos de matemática do ensino médio para 

um assunto que é, mais comumente abordado no ensino superior, apresenta-se como um desafio (FERRAO, 

A.C.J.; KAWANO, 2011). Após algumas discussões e apresentação de sugestões entre os alunos e

professores de física e matemática, foi possível, aplicar conceitos preliminares em relação a braquistócrona.  

Verificou-se que, com o conhecimento de razões trigonométricas do triângulo retângulo, comprimento da 

circunferência e relações arco/ângulo em radianos/raio (𝑙 = 𝜃. 𝑟), foi possível estabelecer uma relação entre 

a ciclóide e a braquistócrona.  A demonstração da curva paramétrica numa plotagem geométrica, construída 

no software Geogebra, representa a conclusão obtida. (Figura 1). A seguir, demonstra-se os procedimentos 

matemáticos para obtenção da expressão para a curva em questão. 

Figura 1 – A braquistócrona e a ciclóide 

Observe que o segmento AT tem o mesmo comprimento do arco PT (m(AT) = m(𝑃�̂�)), sendo que

PT = 𝜃. 𝑎, ou seja, AT = 𝜃. 𝑎  e o segmento AT tem por medida a soma das medidas dos segmentos NP e 

PQ (m(AT) = m(NP) + m(PQ)) sabendo que NP = 𝑥 e PQ = 𝑎. 𝑠𝑒𝑛𝜃, substituindo na equação: 

𝑎. 𝜃 = 𝑥 + 𝑎. 𝑠𝑒𝑛𝜃 (1) 

𝑥 = 𝑎. 𝜃 − 𝑎. 𝑠𝑒𝑛𝜃 (2) 

𝑥 = 𝑎. (𝜃 − 𝑠𝑒𝑛𝜃) (3) 

Em relação ao deslocamento, o comprimento da circunferência é (2. . 𝑎) e, na Figura 2, é possível 

observar a metade da ciclóide, ou seja, pode-se escrever 
2..𝑎

2
=  . 𝑎.
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Figura 2 – Trajetória descrita por um ponto da circunferência. 

Portanto, admitindo-se que a circunferência tem raio “a”, no triângulo PQO, proposto na Figura 1, 

têm-se: 

𝑠𝑒𝑛𝜃 =  
𝑃𝑄

𝑎
  𝑃𝑄 = 𝑎. 𝑠𝑒𝑛𝜃 ( 1 ) 

𝑐𝑜𝑠𝜃 =  
𝑄𝑂

𝑎
  𝑄𝑂 = 𝑎. 𝑐𝑜𝑠𝜃 ( 2 ) 

Como OT = 𝑎 e OT = TQ + QO, tem-se 

𝑎 = 𝑦 + 𝑎. 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑦 = 𝑎 − 𝑎. 𝑐𝑜𝑠𝜃 ( 1 ) 

           𝑦 = 𝑎. ( 1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃) ( 2 ) 

Com esta análise, foi possível obter a equação da paramétrica da ciclóide. A equação, por fim, foi, 

implementada no programa Geogebra. A seguir, apresenta-se os procedimentos adotados para utilização do 

software. 

4 APLICAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA NA CONSTRUÇÃO DA CICLÓIDE. 

GeoGebra é um software de código aberto e gratuito de matemática dinâmica. Foi desenvolvido por 

Markus Hohenwarter e uma equipe internacional de programadores. O software combina geometria, 

álgebra, estatística e cálculo. Para utilização do software, foi apresentado aos alunos, uma pequena aula 

introdutória. Os comandos básicos foram discutidos e utilizados para facilitação do processo de 

implementação da curva. Para este trabalho utilizou-se o tipo calculadora gráfica. 

4.1. IMPLEMENTAÇÃO DA EQUAÇÃO PARAMÉTRICA 

O programa utilizado para produção de gráficos e construção de modelos matemáticos pode ser 

obtido no site oficial www.geogebra.org. Implementou-se a equação paramétrica, com a seguinte forma: 

(Curva[a (t - sen(t)), a (1 - cos(t)), t, 0, 2*pi]) (Figura 3). Chegou-se a esta equação a partir das conclusões 

das aulas teóricas. Neste ponto, deve-se lembrar que para obter o modelo da curva da braquistócrona, 
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precisa-se mudar o sinal do valor de “a” para assim, inverter a imagem obtendo a forma desejada (Figura 4 

e 5). 

Figura 3 – Equação construída com a = -10 

Figura 4 – Configurações da incógnita ‘a’. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Alcançar um instrumental matemático alternativo ao cálculo diferencial e integral, para a abordagem 

do problema proposto foi um desafio.  No entanto, foi possível obter, uma solução para o problema da 

braquistócrona através de ferramental matemático lecionado no ensino médio. Para esta tarefa utilizou-se o 

programa Geogebra. Foi possível mostrar a forma da curva, a partir de algumas considerações geométricas. 

As tentativas de construção de um modelo apropriado para a braquistócrona culminaram em uma ciclóide. 

A curva obtida pode ser invertida para representação apropriada da trajetória que resulta no menor tempo 

possível da queda de um corpo de prova sujeito a um campo gravitacional. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta didática desenvolvida nesse trabalho apresentou uma solução que tornou possível a 

obtenção da curva braquistócrona a partir de conceitos trigonométricos. Nessa perspectiva, os discentes 
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participaram ativamente, como pesquisadores, desenvolvendo a iniciação científica já no ensino médio. O 

desenvolvimento da parte experimental conforme descrito no tópico 3, estão ilustradas nas figuras 5 e 6. 

Figura 5 – Construção da curva braquistócrona. 

Figura 6 – Desenho da curva braquistócrona no compensado de madeira, para corte posterior. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0190



BATISTA, G. S.; FREIRE, C.; MOREIRA, J. E. Experiências com a Braquistócrona. Revista Física 

na Escola, v.7, n.2, p.58–60,2006. 

BUSTILLOS, O.V.; SASSINE, A. A Magia da Curva Cicloide: Braquistócrona e Tautócrona. São 

Paulo: ScorTecci,2011. 

FERRAO, A.C.J.; KAWANO, A. Curvas Naturais. São Paulo: EPUSP, 2004. 

ARFKEN G. 1970 Mathematical Methods for Physicists (New York: Academic) p. 709, 713. 

GOLDESTEIN H. 1969 Classical Mechanics (Reading, MA: Addison-Wesley) p. 33–5. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0191



CONTROLE DE QUALIDADE DE GASOLINAS AUTOMOTIVAS EM 

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS NA ZONA OESTE DA GRANDE NATAL 

FARIAS, G. M. M. S.1; COSTA, M. X.1; SILVA. B. L. G. F. 1; SILVA; P. P.1; DANTAS, M. S. G.2 
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ÁREA TEMÁTICA: Química 

RESUMO 

A adição de substâncias que modificam a 

composição típica da gasolina, seja pela presença 

de compostos estranhos, seja pelo excesso de um 

dos seus componentes, configura um tipo de 

fraude que vem sendo praticada com grande 

frequência. Dentre os principais produtos 

encontrados nessas adulterações, destacam-se os 

solventes industriais e até mesmo o excesso de 

etanol permitido é designado como adulterante. 

Com a adição desses solventes, o preço final da 

gasolina automotiva comercializada eleva o 

volume final do produto, o que torna a fraude 

muito lucrativa. A fração do petróleo que 

corresponde à gasolina apresenta faixa de 

ebulição entre 40 e 220oC, é formada por 

hidrocarbonetos de composição variada 

constituída por componentes que contém de 4 a 

12 átomos de carbono. Além desses, a gasolina 

brasileira possui um percentual de etanol anidro 

determinado por lei. O trabalho desenvolvido 

estudou a alteração do percentual etanol anidro 

em postos de combustíveis da zona oeste 

situados na cidade de Natal/ RN com o propósito 

de fazer um “screening” para análises posteriores 

caso os resultados excedessem a margem 

percentual permitida pela ANP (Agencia 

Nacional do Petróleo), cujo percentual permitido 

é de 25%, com variações entre 23 e 27%. As 

médias dos resultados mostraram que todas as 

amostras analisadas mostraram resultados que 

caracterizam algum tipo de adulteração, devendo 

ser realizados outros ensaios para identificação 

dos possíveis componentes adulterantes.  

ABSTRACT 

The addition of substances that modify the 

typical composition of gasoline, either by the 

presence of foreign compounds or by the excess 

of one of its components, constitutes a type of 

fraud that is being practiced with great 

frequency. Among the main products found in 

these adulterations are the industrial solvents and 

even the excess permitted ethanol is designated 

as adulterant. With the addition of these solvents, 

the final price of marketed automotive gasoline 

raises the final volume of the product, which 

makes the fraud very profitable. The petroleum 

fraction corresponding to the gasoline has a 

boiling range between 40 and 220oC, is formed 

by hydrocarbons of varied composition 

constituted by components containing 4 to 12 

carbon atoms. In addition, Brazilian gasoline has 

a percentage of anhydrous ethanol determined by 

law. The work carried out studied the alteration 

of the anhydrous ethanol percentage at fuel 

stations located in the west of the city of Natal / 

RN for the purpose of screening subsequent 

analyzes if the results exceed the percentage 

allowed by ANP (Agência Nacional do Oil), 

whose allowed percentage is 25%, with 

variations between 23 and 27%. The averages of 

the results showed that all the analyzed samples 

showed results that characterize some type of 

PALAVRAS-CHAVE: Gasolina, adulteração, etanol anidro, ANP 
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adulteration, and other tests to identify the 

possible adulterating components 

1 INTRODUÇÃO 

O principal combustível consumido nos grandes centros urbanos ou mesmo em cidades 

pequenas é a gasolina – líquido volátil, inflamável, constituído por uma mistura extremamente 

complexa de hidrocarbonetos e pode ser obtida através da destilação do petróleo (DANTAS, 2005) – 

mais especificamente a gasolina tipo C. Há uma grande variedade nos tipos de gasolinas, desde 

aquelas produzidas em refinarias como também as que se originam nas distribuidoras. Nesse contexto, 

tem-se a gasolina tipo A que é a gasolina produzida pelas refinarias ou petroquímicas, que não contém 

álcool etílico anidro. Esta gasolina constitui-se basicamente de uma mistura de naftas numa proporção 

tal que enquadre o produto na especificação prevista. Este produto é a base da gasolina disponível 

nos postos revendedores (RIBEIRO, 2014). 

Já gasolina tipo C é a gasolina comum que se encontra disponível no mercado, tendo seu 

consumo mais acentuado em automóveis de passeio ou utilitários etc. A gasolina tipo C é a gasolina 

comercializada nos postos de serviços e que recebe a adição de álcool etílico anidro (AEan) nas 

distribuidoras, no percentual determinado pela legislação federal. O teor final de álcool na gasolina 

deve atingir a faixa de 24 a 26 por cento em volume, conforme a Lei nº 8.723 de 28 de Outubro de 

1993. Tendo em vista a infidelidade dos donos de postos de combustíveis e a existência de gasolina 

adulterada/batizada, ou seja, quando alguém adiciona solvente ou outros compostos à gasolina de 

modo a se obter um produto mais barato, porém com qualidade inferior à exigida pela especificação 

do produto, faz-se necessário a análise desse tipo de gasolina para verificar estatisticamente a 

quantidade adicionada de AEan pelas distribuidoras à gasolina que tão proximamente será 

comercializada nas cidades de modo que seu consumo diário não cause danos ao sistema de 

combustível do veículo e emita menos poluentes. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo analisar o teor de algumas gasolinas 

comercializadas na cidade de Natal/RN, cujo propósito é averiguar a qualidade desse combustível 

colocado no mercado em postos da zona oeste desta capital. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A gasolina pode ser obtida por meio de vários processos diferentes; os processos de refino 

passaram por uma contínua evolução, em decorrência do aperfeiçoamento na fabricação de motores. 

Por volta da década de 80, à proporção que o projeto dos motores sofria alterações, em especial, 

quanto à sua compactação, os processos de consecução da gasolina se aprimoravam com o objetivo 

de conferir características que assegurassem qualidade ao combustível. E, ao mesmo tempo, o 

aumento da procura pela gasolina levou ao desenvolvimento de tais processos de sorte que permitiu 

maior eficiência (Dantas, 2005). 

Essas modificações fizeram da indústria de refino do petróleo o que ela é hoje, transformando-

a numa das mais poderosas e complexas tecnologias. Entre os principais processos que existem para 

produção da gasolina, destacam-se: destilação, craqueamento, hidrocraqueamento, reforma etc (IBP, 

2014). 

KEYWORDS: Gasoline, adulteration, anhydrous ethanol, ANP 
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3 METODOLOGIA 

As análises do teor do álcool etílico anidro presente na gasolina foram realizadas por meio de 

experimentos em laboratório, e para viabilizar esses experimentos foi necessária a coleta de amostras 

de gasolina em postos de abastecimento situados nesta na zona oeste da cidade de Natal, - todas as 

amostras foram analisadas em triplicata para minimizar erros analíticos que possam estar envolvidos 

quando das análises das amostras. De acordo com RIBEIRO (2008), o bom desempenho de qualquer 

técnica analítica depende crucialmente de dois parâmetros: a qualidade das medidas instrumentais e 

a confiabilidade estatística dos cálculos envolvidos no seu processamento.  

A Tabela que segue mostra resultados percentuais em teor de álcool, apontando para valores 

divergentes com aqueles aceitos pela ANP para amostras conformes. O item 3.1 descreve a técnica 

experimental utilizada para cálculo dos percentuais citados na referida tabela. 

Tabela 1 – Teor de AEan nas amostras (de 10 mL) dos postos de gasolina da Zona Oeste 

Posto 1ª análise 2ª análise 3ª análise 

P1 22,0% 26,0% 22,0% 

P2 22,0% 23,0% 22,0% 

P3 24,0% 24,0% 24,0% 

P4 20,0% 24,0% 24,0% 

P5 22,0% 24,0% 24,0% 

  Fonte: Os autores (2018). 

3.1 Análises do teor de álcool etílico anidro 

O método usado para realizar as análises consistiu no uso das seguintes vidrarias: 

• Uma proveta de 25 mL;

• Uma pipeta de 10 mL (ou seringa hipodérmica).

Além da amostra de gasolina recolhida e uma pequena quantidade de água, 50 mL de ambos 

para cada análise. As análises foram feitas repetidamente em triplicata, para assegurar mais certeza 

aos processos de verificação do percentual de álcool, diminuindo a possibilidade de discrepância nos 

resultados obtidos. 

Inicialmente, a pipeta foi usada para colocar os 50 mL de gasolina no interior da proveta, da 

mesma forma com os 10 mL de água que foram adicionados a mesma proveta. Em seguida, 

utilizando-se a rolha, a proveta foi tampada, e então, pode-se agitar a mistura água-gasolina. Após 

determinado tempo em repouso, foi possível medir o volume de álcool contido na gasolina, já que 

tanto a água como o álcool são substâncias por natureza polares – a água ao entrar em contato com a 

gasolina, extrai o álcool –, isso leva à formação de um sistema homogêneo (monofásico), isto é, há 

apenas a formação de uma fase. E como a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, os quais são 

apolares e insolúveis em água, há a formação – com a mistura água-álcool – de um sistema 

heterogêneo (bifásico), conforme Figura 1.  
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Figura 1 – Sistema homogêneo e heterogêneo. 

Fonte: ABQ (2014). 

Além da amostra de gasolina recolhida e uma pequena quantidade de água, 50 mL de ambos 

para cada análise. As análises foram feitas repetidamente em triplicata, para assegurar mais certeza 

aos processos de verificação do percentual de álcool, diminuindo a possibilidade de discrepância nos 

resultados obtidos. 

Inicialmente, a pipeta foi usada para colocar os 50 mL de gasolina no interior da proveta, da 

mesma forma com os 10 mL de água que foram adicionados a mesma proveta. Em seguida, 

utilizando-se a rolha, a proveta foi tampada, e então, pode-se agitar a mistura água-gasolina. Após 

determinado tempo em repouso, foi possível medir o volume de álcool contido na gasolina, já que 

tanto a água como o álcool são substâncias por natureza polares – a água ao entrar em contato com a 

gasolina, extrai o álcool –, isso leva à formação de um sistema homogêneo (monofásico), isto é, há 

apenas a formação de uma fase. E como a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos, os quais são 

apolares e insolúveis em água, há a formação – com a mistura água-álcool – de um sistema 

heterogêneo (bifásico), conforme Figura 1.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os perfis mostrados nos gráficos citados apontam que amostras de três postos podem ser 

consideradas conforme(postos 3, 4 e 5), ou seja, sem a presença de adulterantes químicos 

considerando análises de AEan. As análises realizadas não permitem identificar quais substâncias 

podem interferir nesses resultados, outrossim, os gráficos mostrados registram valores que servem 

como screening para outras análises de identificação. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0195



De modo geral, partindo-se das informações contidas nos gráficos acima, pode-se inferir que 

alguns postos de abastecimento de gasolina da cidade de Natal/RN não seguem a normatização 

imposta pela Lei Nº 8.723 de 28 de Outubro de 1993, que prevê a adição de 25% de álcool etílico 

anidro à mistura da gasolina (tipo A), admitida a tolerância de um ponto percentual para mais ou para 

menos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o papel fundamental que a gasolina apresenta no meio social, em especial a 

tipo C, que cumpre sobremaneira a função de ser o combustível essencial para que as pessoas possam 

atender de modo viável suas inúmeras demandas e atividades diárias e, cuja fórmula de composição 

inclui o álcool etílico anidro. Levando-se também em consideração a necessidade de adequação desse 

tipo de combustível à legislação vigente relativa ao teor de álcool anidro que é incorporado à sua 

mistura. Considerando-se do mesmo modo todo o desenvolvimento do trabalho acerca do tema, 

pesquisas realizadas, coleta de dados e amostras e a execução dos experimentos em laboratório por 

meio das análises para determinação do teor de álcool presente na fórmula das gasolinas manuseadas. 

Evidencia-se que embora haja uma normatização a respeito do índice de AEan, que deve ser 

rigorosamente adicionado à gasolina, verifica-se, no entanto, que de um modo generalizado o 

cumprimento desta determinação não é seguido de forma rigorosa pelos responsáveis pelos 

combustíveis da cidade, isto é, os postos no geral vendem gasolinas que podem ser consideradas 

adulteradas. Podendo-se corroborar tal informação a partir dos dados apresentados nos gráficos supra 

mostrados. 

Portanto, com base no que foi exposto e conhecido, releva-se a necessidade de uma 

fiscalização mais aguda e precisa a fim de punir seriamente os estabelecimentos de comercialização 

de gasolina em situação irregular perante a lei, de modo a garantir que os consumidores não venham 

a utilizar uma gasolina “batizada”. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O Laboratório de Mineralogia do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte, Campus 

Avançado Parelhas, atende à estudantes do 

ensino técnico dos cursos de Mineração, tanto na 

modalidade integrado quanto na modalidade 

subsequente, desde o ano de 2015, ano de início 

das atividades do Campus. Apesar de recente, 

este laboratório possui um importante acervo de 

amostras, que necessita de uma organização 

sistemática, afim de que o mesmo possa ser 

utilizado de maneira didática e contribua para 

pesquisas e aulas práticas. Com o objetivo de 

organizar o acervo e torná-lo funcional, as 

amostras dos minerais estão sendo catalogadas 

de modo que se possa criar um banco de dados e 

um acervo didático.

ABSTRACT 

The mineralogy laboratory of the Federal 

Institute of Rio Grande do Norte, Advanced 

Campus of Parelhas, assists students of Mining 

technician courses including both integrated and 

subsequent modalities since 2015, which is the 

year when the Campus started its activities. 

Despite being recent, the lab owns a significant 

collection of samples that requires a systematic 

organization so that it can be used didactically in 

researches and in practical classes. By aiming the 

organization and the functionality of the 

collection, the mineral samples are being 

catalogued in order to create a database and a 

didactic collection.

PALAVRAS-CHAVE: MINERAIS. CATALOGAÇÃO. LABORATÓRIO. MINERALOGIA. 

KEYWORDS: MINERALS. CATALOGUING. LABORATORY. MINERALOGY. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Laboratório de Mineralogia do Campus Avançado Parelhas do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, possui um diversificado acervo de amostras 

de minerais, provenientes de coletas e doações, que são de fundamental importância para o ensino e 

para a divulgação da história da mineração na região no qual o campus está inserido. 

  Figura 1 - Laboratório de Mineralogia provisório do IFRN Campus Avançado Parelhas. 

Apesar da importância destas amostras, não existe uma base de dados que possibilite a 

quantificação, rápida localização e que reúna todas as informações disponíveis sobre estas amostras. 

Dessa forma, justifica-se a o desenvolvimento de ações visando a sua organização. Com a catalogação 

das amostras, será possível transmitir aos docentes, técnicos e alunos, informações essenciais no 

ensino de mineralogia no decorrer de todo o curso técnico.  

Desta maneira, verifica-se a importância deste trabalho, pois, com a catalogação das amostras, 

será possível difundir o ensino das geociências, tanto para os discentes do curso técnico em mineração 

do campus, quanto para a sociedade do município de Parelhas (RN). Destaca-se, em especial, a 

possibilidade de fornecer informação a população do município sobre a história da atividade mineral 

na região, a partir da exposição de amostras de minerais e de rochas. Vale ressaltar que a metodologia 

aplicada neste projeto pode ser difundida em outros âmbitos educacionais e sociais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Catalogar uma coleção de acordo com critérios museológicos de 

procedimentos gerais, implica em arquivar todos os aspectos referentes ao 

objeto enquanto conjunto ou peça única. Este processo também consiste em 

elaborar registros que identifiquem, localizem e descrevam todos os passos 

dos artefatos dentro e fora da instituição, de maneira que se possa assegurar, 

além de sua identidade, sua importância cultural (RÚSSIO, 1984; 

ALMEIDA, 1998).  

Atualmente, diversos trabalhos têm versado sobre a catalogação de amostras de minerais e 

rochas para construção de acervos em instituições de ensino, trazendo resultados satisfatórios para a 

propagação de conhecimentos teóricos e práticos. 

3 METODOLOGIA 

A primeira etapa deste projeto consistiu na pesquisa bibliográfica referente a trabalhos onde 

já foram realizadas catalogações de acervos de minerais. Foram levantadas ainda informações sobre 

as propriedades físicas de cada mineral. 

Figura 2 - Etapa de descrição das amostras. 
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Durante as atividades de levantamento do acervo, as amostras do laboratório passaram por um 

processo de limpeza. Essa etapa foi efetuada com base em observação das propriedades 

macroscópicas dos minerais. As amostras passaram por um processo de codificação, para facilitar sua 

localização no acervo. 

Esta codificação é realizada inserindo os códigos de forma inscrita em uma extremidade da 

amostra. Os códigos contêm a letra M de mineral, seguido do número da amostra (p. ex.: 

Espodumênio – M120). Após este processo, está sendo usado verniz transparente por cima deste 

campo, para preservação da codificação.  

Figura 3 - Alimentação do banco de dados com as informações dos minerais descritos. 

Enquanto as amostras estavam sendo codificadas, foi criado um banco de dados, que é 

preenchido com as seguintes informações: nome do mineral, número da amostra, classificação, 

fórmula química do mineral, hábito, cor, brilho, diafaneidade, clivagem, dureza, traço, densidade, 

dimensões da amostra, dentre outras. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Até o momento, foram catalogadas mais de 300 amostras e muitas ainda estão em processo 

de codificação. Já foram codificadas várias amostras de minerais, tais como: Albita, Berilo, 
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Lepidolita, Muscovita, Ortoclásio, Quartzo, Calcita, turmalina, Pirita e diversas outras. À medida que 

as amostras vão sendo codificadas, preenche-se o banco de dados. 

     Figura 4 – Amostras de minerais catalogadas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A catalogação de amostras e a formação de um acervo didático para atender à demanda do 

Laboratório do campus é de extrema importância para o aprendizado de estudantes. Vale ressaltar 

que o desenvolvimento deste trabalho possibilitará a aplicação de uma metodologia de catalogação 

de amostras, o que poderá ser utilizado por diversas instituições que tenham interesse em organizar 

seus acervos para uso didático. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Em meio a tantos avanços tecnológicos, o não acompanhamento dos mesmos, acaba nos deixando 
"atrasados" ou até mesmo "paralisados no tempo", tendo em vista que uma das principais características 
das tecnologias são a facilitação e a redução do tempo em uma atividade, isto é, tornando-a mais eficiente. 
O projeto propõe o desenvolvimento de um aplicativo (APP), através do MIT App Inventor 2, para o 
desenvolvimento de uma caderneta de campo digital para uso na área da geociência. O aplicativo será 
utilizado para a descrição geral das rochas com base na normatização vigente substituindo a atual 
caderneta de geólogo de papel. A caderneta de campo digital – GEOBOOK, está em fase de testes, porém 
após a realização de algumas atividades, podemos concluir que é possível reduzir o tempo de descrição de 
rochas de amostras de mão, assim como, salvar, de forma padronizada, as informações obtidas e exportar 
seus dados em plataforma .doc ou Excel. 

PALAVRAS-CHAVE: GEOBOOK. DADOS GEOLÓGICOS. CADERNETA DE CAMPO. 

ABSTRACT 

In the midst of the high technological advances, the non-follow-up of these, end up leaving us "backward" 
or even "paralyzed in time", considering that one of the main functionalities of the technologies is a 
facilitation and reduction of the time in an activity, is, making it more efficient. The design was developed 
to develop an application (APP), through MIT App Inventor 2, for the development of a digital field book 
for use in the area of geoscience. The application will be used for a general description of the bases based 
on current regulations replacing the current structure of paper geologist. The digital field book - 
GEOBOOK, is in the test phase, despite having some activities, can perform what is necessary to edit 
time of rocks of hand figures, as well as save, in a standardized way, as information and export your data 
in .doc or Excel platform. 

KEYWORDS: GEOBOOK. GEOLOGICAL DATA. FIELD BOOK. 
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• INTRODUÇÃO

Um dos progressos importante para os tempos atuais foi o surgimento da tecnologia            

móvel, a partir daí vieram os aplicativos móveis, que são softwares desenvolvidos para serem              

instalados em smartphones, tablets, entre outros aparelhos. Visando essa revolução tecnológica,           

juntamente com conhecimentos geológicos, teve-se à ideia de fazer uma união e criar um              

aplicativo, em plataforma Android, para à área de mapeamento geológico, que se trata de uma               

ferramenta geológica, ela é o princípio para iniciar os fundamentos do método científico:             

observação, descrição, interpretação e formação de uma hipótese. O App (Application), servirá            

especificamente para substituir uma caderneta de campo comum. 

O aplicativo tem como finalidade auxiliar o profissional da área a realizar a aquisição de               

dados durante os trabalhos em campo, de uma forma rápida e prática, se comparado ao atual                

modelo de coleta. Ao acessar o aplicativo, o usuário poderá catalogar as rochas: sedimentares,              

metamórficas e ígneas com base na ABNT NBR-6502/1995, alguns dados contidos são;            

clivagem, cor, contato, textura, granulação, cristalinidade, entre outros. 

O aplicativo foi desenvolvido em plataforma Android, e, inicialmente pela plataforma           

“Android Studio”, após um certo grau de dificuldade encontrado dentro do programa, sendo eles:              

bugs e dificuldades de navegação, o aplicativo foi migrado para o “MIT App Inventor”,              

conhecido também como “App inventor for Android”. 

O MIT trata-se de um software web criado pela Google em 2010. Porém mantida hoje               

pelo “Massachusetts Institute of Technology (MIT). A aplicação permite uma fácil navegação            

em seu interior, visto que sua interface é bem intuitiva, o que facilita aos recém-chegados à                

programação uma boa experiência para criarem aplicativos de software para sistema Android.  

A caderneta de campo digital está sendo aprimorada cada vez mais, porém após a              

realização da primeira fase de teste, podemos concluir que com o GeoBook, foi possível reduzir               

o tempo de descrição de rochas de amostras de mão, coletar o máximo de informações possível              

em uma única plataforma, assim como salvar de forma padronizada os dados obtidos e             

exporta-los.
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• REFERENCIAL TEÓRICO

Hoje o smarthpone é o principal meio de comunicação. Pessoas passam mais tempo com             

seus smartphones do que com seus parceiros ou familiares. Facebook, Twitter, Whatsapp,            

AngryBirds, Candy Crush: a tela de um smartphone é usada mais do que qualquer outro meio de                 

comunicação. Isso quer dizer que apps devem ser uma parte integral da nossa estratégia de               

comunicação. Todo mundo terá seu próprio app dentro de alguns anos, comparado com um site               

ou materiais impressos, apps não são nada caros.  

Com o GeoBook (Caderneta Digital) teremos um app completamente funcional, e           

especialmente desenvolvido para smarthpones e por isso funcionam muito melhor do que um site              

web, mesmo sendo muito responsivo. A comunicação do GeoBook, poderá ser como outros             

aplicativos já existente da área das geociências tais como: Geology Sample Collector, Geologia             

entre outros.  

• METODOLOGIA

O GeoBook, aplicativo desenvolvido neste projeto, foi criado na linguagem de          

programação Java na plataforma web “MIT App Inventor”. A plataforma usa uma interface             

gráfica, o que permite aos usuários “arrastar e soltar” os objetos visuais para criar um aplicativo                

que pode ser executado em dispositivos Android. O “App Inventor” é basicamente composto por              

duas etapas: “App invento Designer” e “App Inventor Blocks Editor”. Na primeira parte se              

constitui a elaboração da interface do aplicativo tais como; imagens, textos e botões. 

A segunda tem como objetivo adicionar interatividade aos componentes da tela, à            

exemplo os botões que são adicionados. As outras duas etapas “Android Emulator e “Android              

Phone”, são de testes, na qual o usuário abre o aplicativo em algum emulador Android e logo                 

após o êxito, o mesmo está apto a ser instalado.  

A pesquisa é do tipo aplicada e foi desenvolvida em várias etapas: A princípio, foram               

realizadas pesquisas sobre os conhecimentos geológicos que irão compor a base de dados             

iniciais. Optando-se pelas as informações da ABNT NBR 6502/92; realizando testes para a             

escolha da melhor plataforma de aplicação do APP; após o processo de aquisição dos dados e a                 
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escolha da plataforma foram realizados os processos de “estética” do aplicativo. O APP será              

trabalhado pelo software “Photoscape”, visando a criação de imagens para o App; Realização de              

teste em laboratório e no campo; Integração dos dados e apresentação final do App e suas                

aplicabilidades. 

• RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao acessar o aplicativo, o usuário pode catalogar as rochas: sedimentares, metamórficas e            

ígneas com base na norma técnica ABNT NBR-6502/1995, a catalogação é composta por vários              

itens, alguns dados contidos são; cor, contato, textura granulação, entre outros. O software móvel              

também conta com ferramentas tais como: coordenadas geográficas, possibilidade de fotografar e            

desenhar (Figura 1). Desta forma, o aplicativo se torna uma caderneta de campo digital. 

Figura 1 - Representação das telas: “Adicionar”, “Localização” e “Rochas Ígnea”, Respectivamente. 
Fonte - Própria do autor. 
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Como consequência, o App independe da caligrafia, que por vezes é um dos principais              

responsáveis pelos erros cometidos durante a execução de uma atividade de descrição de             

amostras e/ou afloramentos uma vez que a caligrafia é única, e, por vezes acaba se tornando                

ilegível por outras pessoas que terão que ler as informações obtidas. 

Ao termino de alguma coleta, o usuário poderá salvar e exportar seus dados em              

plataforma .doc ou .xlx facilitando assim o desenvolvimento de outros projetos com os dados              

coletados. 

• CONSIDERAÇÕES FINAIS

A caderneta de campo digital está sendo aprimorada cada vez mais, porém após a             

realização de algumas atividades, podemos concluir que, com o GeoBook, foi possível reduzir o              

tempo de descrição de rochas de amostras de mão, coletar o máximo de informações possível em                

uma única plataforma, assim como salvar de forma padronizadas os dados obtidos e exporta-los              

no formato .doc e xlx. 

Futuramente, a caderneta poderá sofrer atualizações e assim melhorando a sua           

funcionalidade, evitando bugs dentre outros possíveis problemas. Também poderá ser          

incrementado novas ferramentas de interesses, como por exemplo uma página para           

"Amostragem". 
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REMOÇÃO DO SUBSTRATO DE KETCHUP EM TECIDO DE ALGODÃO 

UTILIZANDO SABÃO LÍQUIDO “ECOLÓGICO” E COMERCIAL 

SOUZA, L. M. A.1; BADARÓ, A. D. S.2; MELO, J. C. S.3; COSTA, C. H. C.4; ARAÚJO, R. C.5 

1,3,4,5 IFRN – Campus Caicó; 2 UFRN – Campus Natal 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

RESUMO 

A limpeza das peças de vestuário se dá 

pela interação entre os tensoativos, contidos no 

sabão líquido, a água e as sujidades presentes no 

tecido. Desta forma, este estudo busca testar a 

eficiência da remoção das sujidades do substrato 

de ketchup do tecido de algodão alvejado, usando 

o sabão líquido ecológico em diferentes

quantidades de álcool etílico (375 mL, 400 mL e

425 mL) e determinar, através do CIELab color

space, o seu poder de limpeza. O procedimento

consiste na lavagem das amostras, manchadas

por ketchup, com quatro tipos de sabão líquido,

sendo três deles ecológicos e um comercial. Na

análise pós-lavagem, utilizou-se o método 

CIELab color space (L*, a* e b*) para comparar 

a cor da amostra padrão com as demais amostras 

já limpas. Observou-se que os tecidos de algodão 

alvejado que foram limpos com o sabão 3, 

tornaram-se menos vermelhos (a*) e menos 

amarelados (b*). Quanto à luminosidade, a 

amostra 3 também apresentou a maior 

luminosidade (L*), tornando-se mais clara, em 

relação as demais amostras. Dessa forma, 

conclui-se que a amostra 3 obteve um maior 

poder de limpeza nos tecidos de algodão sujos 

com ketchup. 

ABSTRACT 

The cleaning of the garments occurs by 

interaction between surfactants contained in the 

liquid soap, water and dirt present in the tissue. 

Thus, this study seeks to test the efficiency of 

removal of dirt from the substrate of ketchup 

from targeted cotton fabric, using the ecological 

liquid soap in different amounts of ethanol (375 

mL, 400 mL and 425 mL) and determine, 

through the CIELab color space, its cleaning 

power. The procedure consists of the washing of 

the samples, stained by ketchup, with four types 

of liquid soap, being three of them ecological and 

a commercial. On the analysis after washing, we 

used the method of CIELab color space (L *, a * 

and b *) to compare the color of the standard 

sample with other samples already cleaned. It 

was observed that the cotton fabrics shot that 

were cleaned with SOAP 3, became less red (*) 

and less yellowish (b *). As for brightness, 3 

sample also showed the greatest lightness (L *), 

becoming clearer in relation to the other samples. 

Thus, it is concluded that the sample 3 obtained 

a greater cleaning power in cotton fabrics soiled 

with ketchup 

PALAVRAS-CHAVE: Óleo de fritura. Sabão líquido. Cor. Poder de limpeza. 

KEYWORDS: Frying Oil. Liquid soap. Color. Cleaning power. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao ser descartado indevidamente, o óleo residual de fritura se torna potencialmente 

poluidor, contaminando lençóis freáticos e poluindo rios, devido a diminuição da concentração 

de oxigênio presente na água, afetando a fotossíntese das algas e inviabilizando a troca de 

oxigênio necessária para respiração de seres do ecossistema aquático (Reque & Kunkel, 2010, 

p. 2; Azevedo et al, 2009, p. 3). Dessa forma, tornam-se vitais as possibilidades de reciclagem

desses resíduos, promovendo o equilíbrio entre os contextos ambiental, econômico e social 

(Zucatto et. al., 2013, p. 2). 

Além de se tratar de ser um produto biodegradável, o sabão líquido ecológico surge 

como uma alternativa viável de minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte 

inadequado do óleo de cozinha. OLIVEIRA et al., (2017, p. 2) propuseram estudar a concepção 

de sabão líquido obtido através de óleo residual de fritura com diferentes quantidades de álcool 

etílico a 70 °INPM, e após as análises das propriedades físico-químicas, concluíram que as 

melhores formulações obtidas foram com 375, 400 e 425 mL de álcool etílico.  

O uso do sabão líquido é constantemente relatado em estudos para a limpeza das mãos 

e lavagem de utensílios domésticos (Ventura et al., 2014, p. 1). No entanto, não foi possível 

observar na literatura estudos referentes à aplicação do sabão líquido proveniente da reciclagem 

do óleo residual de fritura na lavagem das peças do vestuário. 

Desta forma, este estudo busca testar a eficiência da remoção das sujidades do substrato 

de ketchup do tecido de algodão alvejado, usando o sabão líquido ecológico em diferentes 

quantidades de álcool etílico (375 mL, 400 mL e 425 mL) e determinar, através do CIELab 

color space, o seu poder de limpeza. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O sabão líquido por si só é incapaz de remover as sujeiras, pois ele é um agente 

umectante que é responsável por diminuir a tensão superficial do solvente (água), permitindo 

maior contato dos corpos com o líquido, que realmente promove a limpeza (ALBERICI & 

PONTES, 2004, p. 3). A água também não é capaz de realizar a limpeza sozinha, pois as 

moléculas que geralmente constituem a sujeira, possuem um comportamento apolar, o que 

significa que suas moléculas não possuem carga, dificultando a interação com a molécula polar 

da água e, consequentemente, a remoção da sujeira (ALVES et al., 2016, p. 2). Dessa forma, o 

processo de limpeza das peças de vestuário se dá pela interação entre os tensoativos contidos 

no sabão líquido, a água e as sujidades presentes no tecido. 
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Após o processo de lavagem da peça do vestuário, é possível verificar a eficiência de 

sua limpeza através do sistema de espectrofotômetro de leitura CIELab color space. Nesse 

contexto, a colorimetria é usada para estabelecer com precisão numérica, através de 

espectrofotômetros calibrados e rastreáveis a padrões primários, a posição de uma cor no espaço 

colorimétrico tridimensional (LOPES, 2009, p. 53).  

A disposição das cores no espaço tridimensional CIELab se baseia em três eixos: L*, a* 

e b* (GIACOMINI et. al., 2015, p. 6). Nesse contexto, o L* indica a luminosidade, que pode 

variar de valores L*=0 (preto absoluto, ou seja, nenhuma luminosidade) a L*=100 (branco 

absoluto, ou seja, total luminosidade). Os eixos a* e b* indicam tonalidade e saturação em 

coordenadas cromáticas e o centro do sólido é acromático. Com o aumento dos valores de a* e 

b*, o ponto se distancia do centro e a saturação da cor aumenta. (GIACOMINI et. al., 2015, p. 

6; MINOLTA, 2007, p. 19). 

3 METODOLOGIA 

Foram utilizadas amostras medindo 13x13 cm de tecido sarja 100% algodão com 

alvejamento ótico e gramatura de 257g/m², com peso médio de 4,35g por amostra. As áreas de 

contaminação continham um diâmetro de 24 mm com o ketchup como agente de sujidade. 

O sabão líquido comercial (referência de mercado) (Amostra 1) foi comparado com as 

amostras do sabão líquido “ecológico” (Amostras 2, 3 e 4), produzidas de acordo a metodologia 

de Oliveira et al. (2017, p. 1), que determinaram as amostras com 375, 400 e 425 mL de álcool 

etílico a 70 °INPM, por apresentarem as melhores características físico-químicas. 

O equipamento utilizado para lavar as amostras foi o Aparelho Wash Tester modelo 

WT-B da Mathis com 12 canecas de aço inox de 500 ml. Rotação de 40 rpm, temperatura 

ambiente de 25°C, durante 30 min. A relação de banho (proporção entre peso de material e 

volume de água) utilizado foi de 1g de tecido para 76,5 mL de banho, desta forma utilizou-se 

333 mL de banho para cada amostra. Os experimentos foram realizados em triplicatas. 

As leituras das análises de cor foram realizadas no Espectrofotômetro Minolta CM-

3600A, no comprimento de onda de 360 a 740 nm, com intervalo de ondas de 10 nm, variação 

de refletância de 0 a 200% com resolução de 0,01%, fonte de luz utilizada D65 padrão, 

observador de 10°, repetição de feixe de luz por leitura de 3 vezes. As amostras foram lidas 
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tendo como padrão a amostra com sujidade sem lavar e as amostras com sujidade lavadas, 

numeradas de acordo com o sabão utilizado. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Encontra-se na Tabela 1 as cores e as coordenadas CIELab (L*, a* e b*) do tecido de 

algodão alvejado sujo com ketchup, lavados com diferentes sabões líquidos “ecológicos” 

(amostras 2, 3 e 4) e sabão líquido comercial (amostra 1). 

Tabela 1- Coordenadas de cor CIELab e representação da cor obtidas após as lavagens das 

amostras de tecido de algodão alvejado e branqueado sujo com Ketchup. 

Tecido de algodão 

alvejado e branqueado 
L* a* b* Cor 

Padrão 58,73 14,48 27,33 

Branco 88,85 3,02 -13,68

Amostra 1 79,11 5,67 4,53

Amostra 2 79,53 5,80 4,04

Amostra 3 81,80 4,87 0,57

Amostra 4 79,93 5,46 3,44
L* - Luminosidade, a* - intensidade de vermelho e b* - intensidade de amarelo 

Percebe-se na Tabela 1 ao comparar as coordenadas de cor das amostras de tecido de 

algodão alvejado e branqueado, lavadas com as amostras de sabão líquido “ecológico” e 

comercial, que a amostra 3 apresentou a maior luminosidade (L*), menor intensidade de 

vermelho e amarelo em relação as demais amostras, tendendo se aproximar aos parâmetros (L*, 

a* e b*) apresentados pelo tecido de algodão “Branco”, como observado na coluna da cor. 

GIACOMINI et. al. (2015, p. 19), comparando as coordenadas de cor das amostras de tecidos 

de lã e seda, obtidas após as diferentes lavagens dos tecidos tingidos com corantes de casca de 

cebola, observaram que as amostras lavadas com os detergentes alcalinos se apresentaram mais 

claras (maior luminosidade L*). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A amostra 3, cuja formulação é de 400 mL de álcool etílico a 70 °INPM, apresentou a 

maior luminosidade (L*), menor intensidade de vermelho (a*) e amarelo (b*) em relação as 

demais amostras de tecidos de algodão sujos com ketchup. Além disso, constatou-se que todas 

as amostras com sabões líquidos “ecológicos” podem ser utilizadas na limpeza de tecidos de 

algodão alvejado e branqueado.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Fundamentado em necessidades coletivas de 

conhecimento geológico técnico-científico 

do Estado do Rio Grande do Norte para 

alunos do Cursos Técnicos em Geologia, 

surgiu-se a idealização de um projeto que 

pudesse reunir o discernimento teórico e 

prático. A partir dos dados produzidos nas 

práticas de mapeamento geológico e projeto 

integrador. O projeto objetiva realizar a 

integração das informações textuais de 

campo com base em metodologias técnicas 

simples para a elaboração de relatórios 

técnicos (informações textuais) e produção 

de mapas geológicos, geofísicos e 

geoquímicos (informações gráficas) em 

escala de detalhe (1:10.000) em áreas de 

interesses econômicos no Estado. 

Consequentemente, resultando na criação de 

um banco de dados geológicos para posterior 

utilização, tanto por pesquisadores da área de 

geologia e mineração, quanto ao público que 

tenha interesse em conhecer ou explorar os 

recursos minerais do Estado do Rio Grande 

do Norte.

ABSTRACT 

Based on the collective needs of technical 

and scientific geological knowledge of the 

State of Rio Grande do Norte for students of 

technical courses in geology, the idea arose 

of a project that could bring together 

theoretical and practical insight. Based on the 

data produced in the geological mapping and 

integrative design practices, the project aims 

to integrate field textual information based 

on simple technical methodologies for the 

preparation of technical reports (textual 

information) and the production of 

geological, geophysical and geochemical 

maps (graphical information) on a scale of 

detail (1:10.000) in areas of economic 

interest in the State. Consequently, resulting 

in the creation of a geological database for 

later use, both by researchers in the geology 

and mining area, and the public interested in 

knowing or exploring the mineral resources 

of the State of Rio Grande do Norte.

PALAVRAS-CHAVE: Mapeamento. Geologia. Banco de dados. Curso técnico. IFRN. 

KEYWORDS: Mapping. Geology. Database. Technical course. IFRN. 
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1 INTRODUÇÃO 

A realização do mapeamento geológico ocorre no último período dos Cursos Técnicos 

em Geologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN), como parte integrante da matriz curricular do curso. O objetivo principal desta 

atividade é principalmente melhorar e/ou aperfeiçoar a capacidade profissional dos técnicos 

em auxiliar nos projetos de mapeamento geológico de detalhe. 

O trabalho se justifica pelo fato de muitos de nossos alunos não terem a oportunidade 

de realizar o trabalho integral tal qual ocorre na atividade profissional (empresa de mineração 

e geologia). Essa atividade simula ações reais das atividades desenvolvidas nas empresas de 

pesquisa e prospecção mineral. Estimulando os alunos ao pensar e agir de forma profissional, 

a enfrentar suas limitações e a resolver problemas. Resultando no amadurecimento 

profissional dos indivíduos participantes. 

As áreas mapeadas pertencem ao Domínio Rio Piranhas-Seridó (DPS) (ANGELIM, 

2006, p. 10) que corresponde à porção da Faixa Seridó (JARDIM DE SÁ, 1994, p. 68) situada 

à oeste da zona de cisalhamento Picuí-João Câmara, ao Terreno Seridó (CAMPELO, 1999, p. 

108) e aos terrenos Rio Piranhas e Faixa Seridó (BRITO NEVES et al., 2000, p. 43).

Este domínio compreende um embasamento, ora referido como Embasamento Rio 

Piranhas (ERP) e uma cobertura de rochas supracrustais correspondente à Faixa Seridó (FSE). 

O embasamento é constituído por uma sequência metavulcanossedimentar denominado de 

Compleo Caicó. A maioria das rochas do embasamento representam magmas juvenis, de 

modo que, a evolução do Complexo Caicó deu-se através de sucessivas amalgamações de 

sequências tipo arco (JARDIM DE SÁ, 1994, p. 70).  

Sua cobertura é composta por rochas supracrustais do Neoproterozóico designada de 

Faixa Seridó (FSE), composta pelo Grupo Seridó que engloba as formações Serra dos Quintos 

(NP3sq), Jucurutu (NP3sju), Equador (NP3se) e Seridó (NP3ss) de Ediacarano (ANGELIM, 

2006, p. 17). A região apresenta ainda a Suíte intrusiva Itaporanga (NP3γ2it) e a Suíte 

intrusiva Dona Inês (NP3γ2di). 

Realizar o mapeamento geológico na escala de detalhe (1:10.000) e a geração de 

bancos de dados para utilização posterior pelo público que tenha interesse em conhecer ou 

explorar os recursos minerais do Estado do Rio Grande do Norte fecha um ciclo de atividade 

profissional de grande importância. Principalmente por não haver outros trabalhos com nossos 

objetivos no Estado. 
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As áreas apresentam uma riqueza de informações geológicas que indicam indícios de 

vários tipos de mineralizações, sendo de grande valor didático para o aprendizado prático dos 

Técnicos em Geologia. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O Estado do Rio Grande do Norte situa-se entre os principais polos mineiros do 

nordeste brasileiro, sendo portador de diversos recursos minerais de valor econômico atuais e 

potenciais, tais como petróleo, minerais de pegmatito, minério de ferro, minério de 

tungstênio, calcário/mármore, dolomito, ouro, rochas ornamentais, britas, areias, argilas, etc 

(ANGELIM, 2006, p. 1).  

Por outro lado, é bastante significativa a produção de novas informações geológicas, 

registradas em trabalhos técnicos de diversas entidades e dissertações e teses de várias 

universidades. Em face desta diversidade e potencialidade dos recursos minerais, aliada a 

vasta produção de novos trabalhos técnicos científicos é que o projeto consisti em estimular o 

interesse dos estudantes do ensino médio do urso de Geologia, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), pelos cursos superiores de 

geologia, geofísica e engenharia de minas, a partir de práticas de laboratório e campo. 

É incontestável a importância dos trabalhos de campo na aprendizagem da geologia, 

porém, a realização de uma atividade de campo ao fim da disciplina, não é o suficiente para 

tal objetivo. Nosso trabalho consiste em uma constante estimulação dos alunos pelos 

conteúdos que abrangem todas as áreas do conhecimento geológico gerando a captação de 

informações de campo e seu processamento em produtos que sejam de utilidade pública. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa é do tipo aplicada e foi desenvolvida em três principais etapas: 

A etapa de pré-campo, cujo tipo de pesquisa é exploratório, foram feitos os 

levantamentos bibliográficos da região estudada, a fim de compreender melhor os litotipos, as 

principais estruturas e a evolução tectono-estrutural da área a ser mapeada. Além disso, são 

confeccionados os mapas geofísicos, a partir dos dados concedidos pela CPRM, onde é 

possível a elaboração dos referidos mapas e geológicos para serem usados em campo, todos 

feitos por meio de dados brutos preliminares, que são aprimorados no software ArcGIS em 

escala 1:10.000, mapa topográfico, obtido com base na imagem SRTM da USGS. 
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A etapa de campo é constituída da realização do mapeamento das áreas pré-definidas. 

Incluindo coleta das informações de campo como descrição de afloramentos, coleta de 

amostras, etc. 

A etapa de pós-campo constitui a análise dos dados a partir das descrições feitas em 

campo além da análise quantitativa de amostras realizada em laboratório. Neste caso, realiza-

se a interação dos dados preliminares com os obtidos em campo para a geração do banco de 

dados e dos mapas finais na escala de 1:10.000. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pós a realização do mapeamento no período de cinco dias, foram coletadas mais de 

300 amostras, que foram descritas macroscopicamente. No total, foram alcançados cerca de 

500 pontos. Todo este resultado foi apresentado na forma de relatório técnico ao final do 

semestre letivo (2018.1) com as correlações desses diferentes litotipos; sua alocação na 

coluna litoestratigráfica regional; e o entendimento do comportamento geoestrutural desses 

litotipos. 

Tais parâmetros foram utilizados como base para a construção dos mapas 

geoestrutural e topográfico na escala de 1:10.000 (Figura 1). 

Figura 1 – Mapa geoestrutural na escala de 1:10.000 das áreas mapeadas pelos alunos do 

Curso Técnico em Geologia do IFRN/CNAT. 
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Os mesmos foram confeccionados no ArcGIS, a partir de dados geológicos vetoriais 

do Geobank na escala de 1:500.000 e da folha geológica Jardim do Seridó (SB.24-Z-B-V) na 

escala de 1:100.000. 

Entretanto, observa-se uma imensa dificuldade na elaboração dos mapas geoquímicos 

devido à inexistência de dados de semi-detalhe na região e indisponibilidade de recursos 

financeiros para confecção das análises químicas. Parâmetros geofísicos estão sendo coletados 

em escala de detalhe na região para que possam ser elaborados tais mapas e correlacionados, 

posteriormente, a mapas geológicos de mesma escala. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende-se que as atividades de mapeamento são de bastante importância para o 

amadurecimento dos alunos do ensino técnico. Uma vez que é possível a correlação de 

diversas atividades teóricas-práticas. Deste modo, neste período foram e estão sendo 

desenvolvidas habilidades de confecção de mapas, observações e análises em campo, 

petrológicas, estruturais, mineralógicas, potenciais econômicos entre tantas outras que se 

situam englobadas neste processo complexo de aprendizado. 

É possível assim contribuir para melhorar os conhecimentos geológicos do Rio Grande 

do Norte em escala de detalhe, assim como, a capacitação profissional dos alunos do Curso 

Técnico em Geologia para realização de mapeamento geológico. 
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IMPLEMENTANDO ZABBIX COMO GERENCIADOR DE ATIVOS EM UM 

LABORATÓRIO DE REDES ACADÊMICO 

SILVA, R. R. T.1; BARRA, R. V. L.1; e CORINGA, R. E. G.1

1 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências exatas e da terra). 

RESUMO 

O presente artigo aborda a 

implementação do Zabbix Server como serviço 

de monitoramento da rede de computadores no 

Laboratório de Redes e Sistemas Operacionais 

(Larso) do IFRN - Campus Mossoró. A proposta 

possui o objetivo de otimizar o monitoramento 

proativo das estações, gerenciar a documentação 

de equipamentos e prever possíveis incidentes na 

rede, possibilitando que o administrador da 

infraestrutura busque meios para a manutenção 

dos problemas, de forma rápida e prática. O 

serviço de monitoramento das estações é 

realizado por meio do Protocolo SNMP (Simple 

Network Management Protocol). A 

implementação do servidor Zabbix possui como 

finalidade evitar ocorrências como esgotamento 

de armazenamento interno, temperatura elevada, 

uso excessivo de CPU e Memória RAM, 

desligamento inesperado de máquinas e 

cerceamento de conexão da rede com a internet. 

ABSTRACT 

This article addresses the implementation 

of the Zabbix Server as a computer network 

monitoring service in the Laboratory of network 

e system operation (Larso) of the IFRN - 

Mossoró. The purpose of the proposal is to 

optimize the proactive monitoring of the stations, 

to manage equipment documentation and to 

predict possible network incidents, allowing the 

infrastructure administrator to find ways to 

maintain the problems quickly and practically. 

The station monitoring service is performed 

through the SNMP Protocol (Simple Network 

Management Protocol). The implementation of 

the Zabbix server is intended to prevent 

occurrences such as internal storage depletion, 

high temperature, excessive CPU usage and 

RAM memory, unexpected machine shutdown 

and network connection restriction with the 

internet. 

PALAVRAS-CHAVE: Zabbix. Monitoramento. Rede. Laboratório. SNMP. 

KEYWORDS: Zabbix. Monitoring. Network. Laboratory. SNMP. 
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b1 INTRODUÇÃO 

Com a ascensão da tecnologia nas últimas décadas, as instituições de ensino cada vez mais 

utilizam computadores em seus ambientes laboratoriais e isto torna evidente a necessidade de 

conectar computadores em rede, seja para compartilhamento de dados, autenticação de usuários ou 

com a finalidade de prover uma conexão com a internet. Estas redes geralmente são compostas por 

um ou mais servidores que fornecem serviços, como dispositivos de segurança com regras de acesso, 

compartilhamento de diretórios, distribuição de endereços na rede, compartilhamento de impressoras 

e autenticação de usuários. A infraestrutura também conta com computadores, impressoras e 

scanners, utilizados pelos clientes da rede. 

Para facilitar a manutenção de uma rede, todos os equipamentos nela inseridos precisam ser 

documentados e monitorados pelo administrador responsável. A fim de realizar este monitoramento 

e construir a documentação necessária, é comum o uso de sistemas de planilhas eletrônicas e/ou 

documentos impressos. No entanto, devido ao elevado número de equipamentos ativos em 

laboratório, torna-se difícil manter uma documentação manual atualizada e dificulta a percepção de 

erros e incidentes na rede por parte do administrador. O atraso na prevenção e solução de problemas 

em uma rede infere, principalmente, em uma indisponibilidade de inúmeros serviços utilizados pelos 

usuários da rede e pode acarretar, também, na inutilização de computadores que estejam apresentando 

falhas, tornando conturbado o ambiente de ensino laboratorial. Em função disto, a utilização do 

Zabbix Server como gerenciador de rede surge como uma alternativa viável e eficiente. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O ZABBIX SERVER 

Por meio da implementação do Zabbix Server como monitorador de rede de computadores e 

gerenciador de dados, obtêm-se uma aplicação capaz de administrar os ativos da rede em ambiente 

laboratorial com um banco de dados interativo com informações detalhadas e serviços de coleta de 

dados dos equipamentos, capaz de acionar alertas via meios virtuais de comunicação para o 

gerenciador da rede quando alguma ocorrência fora do comum é reconhecida pelo sistema (HORST 

et al., 2015, p. 19-20). 

Trata-se de um ambiente de monitoramento baseado em mapas e gráficos ilustrativos, gerados 

a partir de um inventário pré-elaborado e atualizados em períodos definidos pelo próprio 

administrador. Estes recursos podem ser elaborados a partir da necessidade da rede e, através de 

protocolos de monitoramento, podem ser facilmente atualizados (HORST et al., 2015, p. 21-22). 

Pode-se dispor do Agente Zabbix para realizar esta tarefa, ou até mesmo do Protocolo SNMP, sendo 

este último o utilizado, devido sua praticidade e universalidade, no ambiente Larso. 

2.2 PROTOCOLO SNMP 

Visando o gerenciamento da rede de computadores, o Simple Network Management Protocol 

(Protocolo Simples de Gerenciamento de Rede) tem como serviço principal a transmissão de dados 

entre um servidor de gerenciamento e um agente que executa estes dados dentro de um dispositivo 

de rede gerenciado por este servidor (KUROSE & ROSS, 2010, p. 561). 

O protocolo SNMP, integrado ao servidor Zabbix, fornece um serviço ideal para o 

monitoramento da infraestrutura de uma rede, pois consome poucos recursos de processamento e tem 

a capacidade de comunicação com ativos de diversos hardwares distintos. Hoje, o protocolo SNMP 

é a estrutura de gerenciamento mais utilizada e amplamente disseminada no universo de 

monitoramento de redes, o que evita a restrição a um fabricante ou torna necessária a instalação de 

agentes de monitoramento extra nos ativos (KUROSE & ROSS, 2010, p. 558). 
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b3 METODOLOGIA 

A partir do problema relatado anteriormente, este artigo traz como enfoque a implementação 

e utilização de uma solução tecnológica versátil e capaz de monitorar a infraestrutura de uma rede de 

computadores no Laboratório de Redes e Sistemas Operacionais (Larso) do IFRN - Campus Mossoró. 

Para obtenção de tal resultado, optou-se pela utilização do Zabbix Server, um sistema monitorador 

de infraestruturas de redes eficaz e prático. 

3.1 RECURSOS DE HARDWARE E SOFTWARES UTILIZADOS 

Em sua documentação, o Zabbix disponibiliza uma lista de requisitos básicos para uma boa 

fluidez dos serviços fornecidos pelo mesmo (ZABBIX, 2018). Na implementação do serviço no 

ambiente Larso, utilizou-se um servidor físico dedicado. O hardware escolhido para rodar a aplicação 

foi a máquina Compac 6005 Pro Microtower da marca HP, que dispõe de 8 GB de Memória RAM, 

um processador AMD Phenom II X4 e 250 GB de Armazenamento em Disco Rígido. 

Devido sua robustez e estabilidade, o sistema operativo escolhido para ser utilizado no 

servidor foi o CentOS 7, uma distribuição GNU/Linux de código-aberto derivada da distribuição Red 

Hat. Foi optado por utilizar sua versão Minimal, baseada em terminal de código, a fim de otimizar os 

recursos da máquina, já direcionados especificamente à aplicação Zabbix Server. No entanto, o 

sistema operacional possibilita a instalação de interfaces gráficas, como a GNOME e a KDE, de modo 

a ficar a critério do administrador da rede utilizá-las ou não (CENTOS, 2018). Outros sistemas 

operacionais baseados em GNU/Linux (como Ubuntu e Debian) também possuem compatibilidade 

com as aplicações necessárias e executam o servidor Zabbix sem maiores complicações (ZABBIX, 

2018). 

Optou-se por implementar a versão mais recente do servidor de gerenciamento e 

monitoramento, o Zabbix Server 3.4. Nela, um servidor Apache (versão 2.4.6) gerencia uma 

Aplicação Web em PHP (versão 7.2.6) responsável por controlar o serviço de monitoramento a partir 

de qualquer um dos ativos da rede através do Protocolo HTTP, uma vez que o usuário e a máquina 

possua permissões para isto. O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) implementado 

através do MariaDB Server (versão 5.5) foi escolhido por ser um software livre, de código aberto e 

derivado do MySQL (ZABBIX, 2018). 

Assim como o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, os demais softwares, como o 

Servidor Web e o Sistema Operacional, possuem como característica comum o código livre e aberto, 

evitando possíveis despesas com a obtenção de licenças para softwares pagos e facilitando a 

manutenção dos serviços pelo próprio gerenciador da infraestrutura da rede no ambiente do 

laboratório Larso. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a implementação do servidor Zabbix no laboratório Larso, pôde-se perceber uma 

melhora na eficiência de monitoramento e manutenção dos ativos. Fatores como perda de conexão 

com a rede, esgotamento de armazenamento em disco, uso excessivo de recursos de CPU e/ou 

memória RAM podem ser monitorados por meio de templates (módulos de monitoramento de 

recursos dos ativos) e, caso necessário, as devidas providências são tomadas em tempo reduzido, a 

fim de minimizar possíveis contratempos. Os mapas, bem como as telas e gráficos, são de suma 

importância para o monitoramento proativo de hosts e equipamentos. Como outro resultado positivo 

proveniente da implementação, o inventário elaborado pelo gerenciador da rede satisfaz a necessidade 

de documentar os ativos presentes em ambiente laboratorial. 
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Figura 1 – Mapa Zabbix do laboratório Larso 

O mapa acima ilustrado refere-se ao esquema de inventário e disposição física dos 

ativos e conexões da rede no laboratório Larso. No mapa, fora ilustrado cada dispositivo com seu 

nome/função e/ou patrimônio, que remete ao nome da máquina no domínio. Pode-se agrupar vários 

mapas, conectados uns aos outros ou de forma independente, a fim de projetar um ambiente físico 

real. 

Figura 2 – Gráfico Zabbix de monitoramento de Memória RAM de ativo 

Figura 3 – Gráfico Zabbix de monitoramento de uso de CPU do servidor Zabbix 
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bRespectivamente, pode-se analisar gráficos projetados acima que tem como finalidade monitorar o uso 

de Memória RAM pelos ativos, individual ou por grupos de ativos, e o uso do recurso de processamento 

consumido pelo servidor físico onde está implementado o serviço. 

A partir do objetivo de aprimorar e otimizar o gerenciamento de rede no laboratório Larso, foi 

evidenciada a importância do monitoramento de computadores e servidores em ambientes 

laboratoriais, pois com este monitoramento, o ambiente passa a estar rotineiramente supervisionado, 

culminando em uma manutenção rápida para ocorrências já registradas ou, muitas vezes, na 

prevenção de futuras ocorrências. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do projeto de pesquisa e implementação do serviço pôde ser fundamental 

no aprimoramento de conhecimento acerca da área de monitoramento e administração de redes de 

computadores. A partir de livros e pesquisas na internet, a progressão do presente projeto ocorreu de 

forma satisfatória para atender as expectativas previamente estipuladas. Pode-se afirmar que o 

objetivo e os resultados foram obtidos, ao logo do uso do produto final da pesquisa e, com isto, 

consolida a importância de se dispor de um software de gerenciamento proativo de redes em 

ambientes laboratoriais acadêmicos, a fim de otimizar a manutenção e dinamizar o monitoramento 

de ativos.  
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SISTEMA DE COMPARTILHAMENTO DE FROTAS NO IFRN 

NETO, J. G. B.1; ALVES, W. S.2; NASCIMENTO, M. L. M.3 e RÊGO, S. P.4

1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A presente pesquisa é constituída, 

fundamentalmente, pela busca da otimização e 

melhor aproveitamento da frota de veículos dos 

campi do IFRN. Para este fim, optou-se pela 

utilização das TICs (Tecnologia da Informação e 

Comunicação) como ferramentas primordiais na 

proposta de intervenção para os problemas 

detectados nesse setor. Almejamos o 

desenvolvimento e a aplicação de um sistema 

virtual, cujo maior diferencial é a integração do 

princípio de compartilhamento das frotas entre os 

diversos campi da instituição, visando à 

elaboração de rotas que prezem pela economia de 

gastos com combustível passíveis de serem 

evitados. Permitir-se-á, através do sistema, feito 

à base dos paradigmas relacionados a bancos de 

dados e linguagens interpretadas para web como 

PHP, o gerenciamento automatizado que 

possibilitaria a dinamicidade e interação entre as 

frotas de locais diferentes. Ademais, a 

legitimidade da importância desse trabalho é 

atestada pelos pesquisadores Sinotti e Melgar, 

que enfatizam a relevância dos esforços para 

aperfeiçoar o âmbito da administração das frotas 

de veículos.

ABSTRACT 

This research is constituted, basically, by the 

search for the optimization and better operation 

of the IFRN’s campuses vehicle fleet. For this 

end, it was decided that the use of TICs 

(Information and Communication Technology) 

was necessary as primary tools in the 

intervention proposal for the problems noticed in 

this area. We objective the development and 

application of a digital system, which has as the 

biggest distinction the integration of the share of 

fleet principle between the institution campuses, 

intending the route elaboration that regards the 

economy of what is spent with fuel that can be 

avoided. It will be allowed, through the software, 

done with the paradigms related to databases and 

interpreted programming languages for web such 

as PHP, the automated management that would 

enable dynamism and interaction among the fleet 

of different locations. Moreover, the legitimacy 

of this work is certified by the researchers Sinotti 

and Melgar that emphasize the importance of 

efforts to improve the field of vehicle fleet 

management. 

PALAVRAS-CHAVE: Compartilhamento, Frotas, IFRN, TICs 

KEYWORDS: Sharing, Fleet, IFRN, TICs 
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1 INTRODUÇÃO 

Diagnosticou-se, em uma reunião realizada em conjunto com os integrantes da Coordenação 

de Serviços Gerais e Manutenção (COGEM) do IFRN-Campus Apodi, a quem concerne o 

gerenciamento da frota de veículos da instituição, certas decisões relacionadas à rota tomada por estes 

nas viagens requisitadas que não correspondem à solução mais econômica possível. Esse fato pode 

ser elucidado ao imaginar uma situação na qual seria necessária a ida de discentes advindos de três 

campi distintos do IFRN a um evento sediado em outro estado. Ao invés de cada partição ir 

individualmente, a resolução mais sensata seria a execução de uma interinfluência entre elas. 

Destarte, essa prática possibilitaria a obtenção níveis maiores de comunicação. 

Por conseguinte, é bastante proveitosa a criação de um sistema virtual que seja capaz de 

auxiliar os membros da COGEM na administração dos seus transportes e nas rotas por eles tomados, 

além de possibilitar o citado compartilhamento entre as frotas de cada campi. A junção desses fatores 

acarretaria, tendo em vista a mitigação do percurso percorrido por eles, gastos menores com 

combustível.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O último século foi marcado por uma enorme evolução no âmbito da informática, tendo a 

computação como uma área conquistando, paulatinamente, cada vez mais importância na vida das 

pessoas. Segundo Sinotti (1982, p. 2), isso deve ser utilizado como meio para o aprimoramento de 

diversos setores, dentre eles o de transportes, tendo em vista sua fundamental importância para a 

sociedade brasileira. É interessante enfatizar as frotas de ônibus, uma vez que representam um tópico 

provido de potencial para as aplicações dos sistemas tecnológicos, sendo imprescindível a elaboração 

de práticas para aprimorá-lo. 

Outrossim, os meios de transporte representam uma área imprescindível para a gênese ou 

expansão dos centros urbanos, além de que os ônibus correspondem a uma boa fatia do fluxo 

rodoviário do país. Portanto, toda tentativa que objetive o aprimoramento desse setor é de 

fundamental importância, tanto para ele próprio quanto para a nação como um todo (SINOTTI, 1982, 

p. 2).

Em concordância com Sinotti, Melgar (2008, p. 3) vem ressaltar que as instituições e empresas 

que lidam com transportes devem sempre prezar pela otimização dos padrões de operação, visando 

incrementá-lo de maneira a alcançar maior produtividade e economia, obtendo-as, principalmente, 

através da redução de gastos com combustível. 

Uma redução de 10% nos custos de combustível pode reverter em um aumento do benefício 

de 31%. Com estreitas margens de benefício, este 10% de economia pode significar a 

diferença entre um negócio rentável ou perdas financeiras (Melgar, 2008, p. 3). 

O desenvolvimento deste projeto atende a essa afirmação, servindo como colaboração para o 

aprimoramento econômico da frota do IFRN, além de corroborar com um dos objetivos da própria 

instituição, como pode ser encontrado no art. 6º da lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, diz que 

os Institutos Federais devem “realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 

soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade”. 
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3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do sistema é executado através de ferramentas como Bancos de Dados e 

Programação voltada a aplicações web. Para a criação do layout, foi utilizada a linguagem PHP, que, 

segundo Barreto (2000, p. 6), é uma linguagem caracterizada pela aplicação em páginas dinâmicas, 

as quais permitem uma maior interação para com o usuário, além de viabilizar a comunicação entre 

página e banco de dados. Outra vantagem é sua compatibilidade com vários tipos de databases e seu 

suporte a diversos protocolos. O código é executado diretamente no servidor, retornando ao cliente 

apenas o HTML puro. 

No setor de bancos de dados, foi utilizada a linguagem SQL e o servidor open source MySQL. 

Segundo Beaulieu (2010, p. 24), o SQL auxilia a manipulação dos dados de uma database, 

particularizando-se por ter sua base como algo inerente ao modelo relacional, devido ao fato de que 

a saída das operações realizadas será como tabela. Ademais, o MySQL caracteriza-se como um dos 

servidores de bancos de dados mais utilizados mundialmente, sendo possível nele a escrita e execução 

de códigos SQL; sua obtenção e utilização são processos simples, além de contar com algumas 

implementações próprias, mostrando-se eficiente como ambiente de desenvolvimento. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O sistema se encontra, atualmente, em estágio de desenvolvimento. No entanto, podem ser 

indicadas algumas funcionalidades que já estão operando normalmente, tais como a identidade visual, 

o cadastro de dados e exibições referentes às viagens, além da possibilidade de visualizar e deixar

comentários em uma viagem específica.

Figura 1 – Página Inicial do Sistema 

Já em relação às suas funcionalidades lógicas, foi elaborado um algoritmo em forma de 

fluxograma que representa o núcleo do sistema. Doravante, será trabalhado, na programação, a sua 

execução prática. 
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Figura 2 – Algoritmo Central do Sistema 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos pontos aqui explanados, percebe-se a necessidade da aplicação de técnicas que 

auxiliem nas frotas de ônibus dos campi do IFRN e das instituições em geral. O presente projeto 

mostra a aplicação prática disso na pesquisa, sendo imprescindível, portanto, na formação de uma 

administração mais econômica por parte dos setores relacionados a veículos. 
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JOGO DIGITAL “DESCUBRA O MAPA CONCEITUAL”: Versão beta 

SOUZA, MARIA GABRIELLY; CALDAS, IGOR VICENTE; SANTOS, CARLOS ALBERTO DOS

IFRN – Campus Natal 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências exatas e da terra). 

RESUMO 

O presente projeto tem dois objetivos. O primeiro é escrever o código de um jogo digital com 

mapas conceituais confeccionados com a ferramenta CmapTools para: avaliação  de 

conhecimento; disputa de conhecimento entre alunos ou grupos de alunos; dinamização de aula 

dialógica. O segundo objetivo é realizar oficinas com alunos(as) da licenciatura em física de 

modo a capacitá-los a usar o jogo em sala de aula. O jogo inicia com um mapa conceitual 

"coberto", ou seja com os boxes de conceitos cobertos por uma targeta. Estão visíveis apenas as 

frases de ligação entre conceitos. O jogador deve descobrir o que está escrito sob as tarjetas. 

Durante o jogo, dicas sobre o tema central do mapa são colocadas para auxiliar o jogador a 

descobrir o que está sob as tarjetas. O jogo se desenvolve em dois ambientes, administrados por 

um código PHP. O ambiente de aprendizagem consiste em páginas de conteúdo em HTML. O 

ambiente de jogo consiste em um banco de dados MySQL, com as dicas correspondentes a cada 

boxe de conceito do mapa. O programa tem uma estrutura modular e aberta de modo que o jogo 

pode ser implementado em qualquer área de conhecimento que se deseje. Basta inserir no 

ambiente de aprendizagem, as páginas de conteúdo HTML pertinentes ao assunto, e incluir no 

ambiente de jogo o banco de dicas correspondentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Mapa conceitual. Jogo digital. Energia. Formação docente. 

ABSTRACT 

This project has two objectives. The first is to write the code of a digital game with conceptual maps 

made with the CmapTools tool for: knowledge assessment; knowledge dispute among students or groups 

of students; dynamize  class with a dialogic dynamics. The second objective is to hold workshops with 

undergraduate students in physics in order to enable them to use the game in the classroom. The game 

begins with a conceptual map "covered" that is to say with the boxes of concepts covered by a card. Only 

the connection phrases between concepts are visible. The player must find out what is written under the 

cards. During the game, tips on the central theme of the map are placed to help the player find out what is 
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under the cards. The game is developed in two environments, managed by a PHP code. The learning 

environment consists of content pages in HTML. The game environment consists of a MySQL database, 

with the tips corresponding to each box of concept map. The program has a modular and open structure so 

that the game can be implemented in any area of knowledge that is desired. Simply insert in the learning 

environment the HTML content pages pertinent to the subject, and include in the game environment the 

bank of corresponding tips.     

KEYWORDS: Concept map. Digital game. Energy. Teacher training. 

• INTRODUÇÃO

A utilização de jogos no ensino de ciências é muito antiga, mas ainda encontra-se em sua 

infância quando alguns aspectos são considerados (LI; TSAI, 2013). De acordo com esses 

autores, são poucos os estudos sobre o uso do ensino baseado em jogos (EBJ) nos quais são 

claramente relatados aspectos referentes a processos científicos,  afeto, engajamento e contexto 

social da aprendizagem. Mesmo que esses aspectos não estejam claramente definidos em boa 

parte da literatura, há consenso em que o EBJ tem forte correlação com teorias de aprendizagem 

cognitivistas e construtivistas (CRACIUN, 2010; LI; TSAI, 2013), bem como com a teoria sócio-

cultural de Vygotsky (QIAN; CLARK, 2016).  

No que se refere aos jogos eletrônicos, dois aspectos devem ser levados em conta. O 

primeiro, salientado por Li e Tsai (2013) é que princípios pedagógicos em si não constituem 

elementos interessantes e atrativos capazes de motivarem as pessoas a utilizarem o jogo. Neste 

sentido, desempenham papéis importantes para o engajamento dos jogadores, características dos 

jogos digitais tais como objetivos, regras, interatividade, comentários e desafios. 

O segundo aspecto, que se observa em alguns jogos, mas que ao nosso conhecimento 

ainda não mereceu um estudo sistemático, refere-se ao fato do jogo explorar com muita maestria 

as características dos jogos digitais mencionadas acima, deixando em segundo plano os aspectos 

pedagógicos. O jogo em si é tão desafiador e interessante que ao final não se sabe exatamente 

que conceitos foram trabalhados. 

Tendo como premissa o parágrafo anterior, elaboramos o jogo Descubra o Mapa 

Conceitual (DMC) de modo a apresentar bons princípios pedagógicos ao lado de atividades 

lúdicas que estimulem o desejo de aprender.   

O objetivo central do projeto é abordar o tema energia conforme a teoria de aprendizagem 

de Ausubel, fazendo uso de um jogo digital que explora um mapa conceitual a respeito do tema. 

Portanto, o jogo é apenas uma ferramenta, que tem sua importância destacada no trabalho.  
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• REFERENCIAL TEÓRICO

Para a definição de uma fundamentação teórica para o projeto, há que se definir 

claramente o contexto no qual ele se insere. Em primeiro lugar, trata-se de um projeto de jogo 

educacional em atendimento a uma recomendação dos parâmetros curriculares do MEC. Sendo 

assim, não houve necessidade de um aporte teórico para a escolha do objeto de pesquisa. Em 

segundo lugar, a estrutura e a dinâmica do jogo, se é um jogo digital ou de mesa, se é de cartas 

ou tabuleiro, se é do tipo RPG (Role-Playing Game) ou não, é uma questão meramente 

instrumental, que no contexto do jogo não necessita de uma fundamentação teórica específica. O 

que requer uma fundamentação teórica é a abordagem didático-pedagógica que está por trás do 

jogo. 

A abordagem didático-pedagógica que dá sustentação teórica ao jogo que aqui se propõe 

é a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (AUSUBEL, 1960; MOREIRA; MASINI, 

1982; MOREIRA; MASSONI, 2015), sobretudo sua concepção de subsunçores ou organizadores 

avançados. 

Para Ausubel, o aspecto mais importante no processo de aprendizagem é o que o aprendiz 

já sabe sobre o tema a ser estudado. Dito de outro modo, a estrutura cognitiva do aprendiz 

aderente ao assunto. Os elementos dessa estrutura essenciais para a aprendizagem significativa 

foram denominados por Ausubel de subsunçores, conceitos que servirão de ancoradores para os 

novos conhecimentos. Tudo isso significa que a aprendizagem significativa depende “de uma 

interação cognitiva entre o novo conhecimento e algum conhecimento prévio especificamente 

relevante” (MOREIRA; MASSONI, 2015). 

O modelo operacional da estrutura cognitiva é o de uma organização hierárquica onde os 

subsunçores se conectam conforme sua relevância cognitiva no âmbito do assunto em estudo. 

Nesse sentido, a ideia de mapa conceitual (NOVAK, 1990) funciona como um constructo 

operacional facilitador da aprendizagem significativa, na medida em que permite a colocação de 

subsunçores em um modelo de estrutura cognitiva. Por exemplo, o mapa conceitual sobre 

energia exibido na Fig. 1 apresenta todos os conceitos básicos pertinentes ao tema, de um modo 

hierarquizado conforme o entendimento que a comunidade científica tem desse conceito. 

Aprendizagem significativa, conforme a teoria de Ausubel, requer que o aprendiz seja 

capaz de organizar os conceitos de modo similar à Fig. 1 para o caso da energia. Cabe ao 

professor definir estratégias que o auxiliem no cumprimento dessa tarefa. Acreditamos que o 

jogo DMC é uma possível estratégia.  

O objetivo central do projeto é abordar o tema energia conforme a teoria de aprendizagem 

de Ausubel fazendo uso de um mapa conceitual. Portanto, o que requer uma fundamentação 

teórica é a abordagem didático-pedagógica que está por trás do jogo. 
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• METODOLOGIA

O projeto tem três linhas metodológicas independentes: 

• Metodologia para a elaboração do código de programação.

• Metodologia para definição de subsunçores relevantes para aprendizagem de energia e

elaboração de textos que funcionem como organizadores avançados, segundo a teoria de

Ausubel.

• Metodologia para capacitação de futuros professores de física.

O código de programação foi escrito com o construct 2. No início, o sistema apresenta 

um mapa coberto, similar à Fig. 2, onde todos os boxes estão cobertos com uma tarjeta verde. 

Quando estiver completamente descoberto, esse mapa é idêntico àquele da Fig. 1. Ou seja, sob as 

tarjetas verdes encontram-se subsunçores relevantes para o tema energia. O jogador deve 

descobrir o que está escrito sob as tarjetas verdes, de acordo com a seguinte dinâmica.  

Ao clicar na tarjeta, o programa abre uma janela e exibe uma questão de múltipla-escolha 

relacionada com o conceito escondido. Se o jogador acertar, o programa exibe o conceito e o 

novo mapa, onde o conceito é exibido (p.ex. o conceito interação gravitacional na Fig. 2. A 

figura também ilustra outras situações, conforme descrito a seguir. 

Fig. 1 – Mapa conceitual sobre energia. 

O jogo termina: 

• Ao final de um tempo predeterminado;
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• Quando o jogador descobrir todos os retângulos;

• Quando todos os retângulos estiverem pretos.

Fig. 3 – Mapa representando uma situação intermediária do jogo DMC, na qual o jogador 

acertou a expressão “interação gravitacional”; errou o termo ou expressão sob a tarjeta amarela; 

errou duas vezes o termo ou expressão sobre a tarjeta vermelha; errou três vezes o conceito sob a 

tarjeta roxa; errou quatro vezes o conceito sob a tarjeta preta. 

• RESULTADOS, DISCUSSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste momento o código está sendo testado e foi implementado no servidor do IFRN. O banco 

de questões para a versão beta já foi elaborado, assim como os organizadores avançados. Os 

resultados da aplicação do jogo só serão obtidos na execução da Meta 3, que terá início em 4/11. 
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GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE FÍSICA: ESTUDO NO IFRN PARELHAS 
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SANTOS e FRANCISCO. G. SILVA

IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Este artigo objetiva apresentar a experiência em 

andamento da aplicação da gamificação para o 

ensino de Física relacionado aos conteúdos de 

eletricidade e cinemática. A pesquisa será 

realizada entre estudantes do ensino médio 

através da realização de oficinas e da integração 

de jogos eletrônicos retirados do projeto PhET. 

A análise será efetuada a partir da coleta de dados 

obtidos a partir de formulários e testes, através 

dos quais se buscará evidências de que o uso dos 

jogos traz melhorias para o processo e ensino e 

aprendizagem, bem como para o fazer docente.

ABSTRACT 

This paper aims to present the ongoing 

experience of the application of gamification to 

the teaching of Physics related to the contents of 

electricity and kinematics. The research will be 

conducted among high school students through 

workshops and the integration of electronic 

games taken from the PhET project. The analysis 

will be done from the collection of data obtained 

from forms and tests, through which evidence 

will be sought that the use of games brings 

improvements to the process and teaching and 

learning, as well as to make the teacher. 

1 INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento acelerado de tecnologias, percebe-se, naturalmente, uma crescente 

ascensão de aspectos relativos à ciência da computação e suas ramificações no convívio social, posto 

que inevitavelmente os produtos dos avanços tecnológicos podem contribuir para o melhoramento 

dos mais diversos processos sociais. No que concerne ao âmbito educacional, é possível compreender 

a potencialidade de dois conhecimentos e áreas dessa ciência, o Pensamento Computacional e a 

gamificação, dado que sua aplicação pode abranger de modo conjunto e interdisciplinar diversas 

disciplinas regulares, como matemática e física. 

PALAVRAS-CHAVE: Gamificação. Ensino de Física. Aprendizagem 

KEYWORDS:  Gamification. Teaching Physics. Learning. 
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Em um panorama geral, pode-se conceituar a gamificação como a utilização de aspectos 

relativos a jogos como uma abordagem alternativa de motivação e resolução de problemas (KAPP, 

2012 apud BISSOLOTTI, 2014). 

Nessa perspectiva, compreendendo a necessidade de uma abordagem diferenciada para os 

modelos tradicionais de ensino, em especial de disciplinas como física, que demonstram um maior 

nível de complexidade, principalmente quando orientada pelos padrões usuais de 

ensino/aprendizagem, e a escassez de estudos que explorem mais largamente aspectos relativos a 

união dessa ciência da natureza e das tecnologias em geral, este trabalho refere-se à aplicação de 

conceitos chave da gamificação ao ensino de física, mais especificamente no que concerne à sua 

propagação no nível médio. 

Considerando os conceitos mencionados anteriormente, o estudo, em uma perspectiva mais 

ampla, problematiza quais os possíveis efeitos que abordagens alternativas podem ter sobre o 

processo de aprendizagem, principalmente da disciplina de física, a qual habitualmente provoca certa 

resistência por parte dos discentes. Consequentemente, o trabalho tem por objetivo investigar e 

analisar as potencialidades e efeitos de metodologias não habituais, baseadas na gamificação, como 

também busca constatar e comprovar se estas podem apresentar-se como caminhos mais eficazes para 

o ensino da disciplina.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com as diretrizes do Parâmetros Curriculares Nacionais (1977), como demonstrado 

por Ramos (2014, p. 31), admite-se como um dos objetivos do ensino básico “o aluno ser capaz de 

resolver problemas, utilizando o pensamento lógico, [...], selecionando a sequência de ações para 

resolver o problema [...]”. Dessa forma, é possível compreender a importância de aplicar conceitos 

chaves das ramificações da ciência da computação dentro dos aspectos acadêmicos de disciplinas 

regulares, principalmente ao considerar o modelo atual de ensino/aprendizagem, essencialmente 

baseado em processos de memorização, que, por muitas vezes não estabelecer uma relação prática 

dos conteúdos com o dia a dia, acaba por desestimular o engajamento dos alunos. 

Dentre os conteúdos e métodos da computação utilizados no ensino regular, tem se destacado 

nos últimos anos a utilização da gamificação. Entre as diversas definições existentes para o termo 

gamificação, segundo Kapp (2012, p. 32) apud Bissolotti (2014, p. 7), podemos compreendê-la como 

“o uso de mecânicas, estética e pensamentos dos games para envolver pessoas, motivar a ação, 

promover a aprendizagem e resolver problemas”, o que exemplifica sua aplicação como uma 
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abordagem diferente e seu potencial como uma alternativa para um dos principais empecilhos no 

sentido educacional de um processo de aprendizagem mais efetivo, a falta de estímulo dos discentes 

quanto a natureza particularmente abstrata de algumas matérias, como é o caso da física. 

Além disso, vários autores indicam que por meio dos elementos da gamificação é possível 

estabelecer um ambiente de ensino mais atrativo e eficiente (LUNDGREN E FÉLIX, 2017; SILVA 

ET AL. 2017), dado que a própria dinâmica de games, inicialmente empregada apenas no sentido de 

entretenimento, origina um círculo de aprendizagem permeado pelo desafio, contribuindo para o 

desenvolvimento de habilidades e engajamento do público alvo. 

Ademais, especificamente, no que diz respeito à Física, de acordo com Viana et al. (2015, p.2) 

é por meio desta que os alunos devem ser “capazes de interpretar fenômenos e processos naturais, 

situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza como parte da própria natureza 

em transformação”. Semelhantemente, como exposto por Araújo et al. (2012), para o 

desenvolvimento integral da disciplina são necessários processos cognitivos e capacidades que 

contribuam para o entendimento de problemas, os quais em uma concepção mais ampla devem ser 

desenvolvidos em um contexto mais atual. Além disso, como ponderado por Bordini et al. (2017) e 

Blikstein (2008) apud Santana (2017), a utilização de conceitos da ciência da computação na 

educação favorecem a motivação, a criatividade e a produtividade. 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo abordará a aplicação da gamificação ao ensino de física por meio de oficinas 

que possibilitarão a coleta de dados de natureza quantitativa e qualitativa, o que viabilizará uma 

abordagem de análise fora do habitual para a disciplina. 

A pesquisa, que se realizará nas dependências do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Avançado Parelhas, terá como população de estudo 

alunos da referida instituição, participantes dos cursos técnicos integrados em informática e 

mineração, e se fundamentará na comparação estatística entre os resultados alcançados por cada 

grupo de estudantes. A seleção dos participantes será realizada por meio de convite e aceitação 

voluntária. Após a seleção, a pesquisa será organizada em 5 fases: 

Fase I – aplicação de questionário diagnóstico que levantará dentre os alunos as principais 

dificuldades com relação à aprendizagem de Física; 

Fase II – elaboração de planos de ensino que constituirão as oficinas: os assuntos tratados serão 

eletricidade e cinemática; 
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Fase III – aplicação de pré-teste para verificação do conhecimento prévio dos estudantes com relação 

aos assuntos que serão tratados durante a pesquisa;  

Fase IV – separação aleatória dos grupos para aplicação dos tratamentos (metodologias de ensino) e 

execução das oficinas. Sendo que serão ministradas oficina diferentes a cada grupo, conforme 

detalhado abaixo: 

• Grupo 1: explanação dos conteúdos e utilização a posteriori dos jogos;

• Grupo 2: utilização a priori dos jogos e explanação dos conteúdos;

• Grupo 3: explanação dos conteúdos sem a utilização dos jogos;

Fase V – Aplicação de pós-teste e análise da situação de ensino-aprendizagem entre os estudantes e 

entre os grupos; análise da aceitação dos jogos e das metodologias propostas; 

Os jogos que serão utilizados fazem parte do projeto PhET Simulações Interativas da 

Universidade de Colorado Boulder, os quais contribuirão para motivação, promovendo uma lógica 

de pensamento voltado para aprendizagem da física. Além dos testes e dos formulários aplicados aos 

estudantes, os instrutores das oficinas redigirão um diário de bordo em que relatarão suas experiências 

e percepções quanto as dificuldades encontradas e peculiaridades percebidas entre os estudantes. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do estudo proposto pretende-se averiguar a influência da metodologia aplicada em 

uma aula de física e seus impactos no processo de ensino aprendizagem. Desse modo, espera-se 

identificar, baseado nas análises já feitas por outros autores, um aumento no engajamento e interesse 

dos participantes das oficinas, como também resultados positivos quanto ao ganho de aprendizagem 

individual dos alunos, considerando que por meio da aplicação dos testes com jogos busca-se 

proporcionar uma atividade mais concreta sobre os conceitos físicos, normalmente caracterizados por 

grande nível de abstração. 

Além disso, procura-se estabelecer o quanto a abordagem adotada influenciará nos resultados 

dos dois grupos no geral, supondo-se que o uso da gamificação provocará efeitos equiparáveis ou até 

mais eficazes que os métodos usuais. 

Por outro lado, deseja-se estabelecer o nível de aceitação dos jogos, não só entre os alunos 

que farão parte do experimento, como também as perspectivas do professor quanto a metodologia, 

conseguindo, desse modo, determinar aspectos que ainda precisam de aprimoramento quanto a 

questão da gamificação da aula. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho tem como objetivo principal desenvolver oficinas voltadas para o ensino 

de física, nas quais será proposta uma metodologia baseada na gamificação. Nessa perspectiva, busca-

se destacar a relevância do uso da ciência da computação na educação, destacando sua contribuição 

para o aprimoramento do processo de ensino/aprendizagem. 

Ademais, por meio da pesquisa, se poderá estabelecer novas perspectivas quanto as 

metodologias empregadas no cenário acadêmico, sendo possível demonstrar os benefícios destas para 

alunos e professores, como também definir limitações e questões que ainda precisam ser sanadas. 

Dessa forma, almeja-se comprovar a necessidade de análises diferenciadas sobre o processo de 

ensino/aprendizagem no mundo contemporâneo.  
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EXPERIMENTOS DE QUÍMICA PARA SALAS DE AULA 

ANDRADE, S. D.; AZEVEDO, N. A. S.; FRANÇA, J. R. P.; SILVA, C. T. M. 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A falta de recursos e de espaço físico, fazem 

com que o uso dos laboratórios, para 

realização das atividades práticas de Química 

seja limitado ou mesmo não exista. Sabendo 

disso, este trabalho tem por objetivo, 

selecionar experimentos simples e de baixo 

custo, com materiais alternativos, para 

compor uma cartilha que servirá de apoio para 

os professores na realização de atividades 

experimentais em sala de aula. 

ABSTRACT 

The lack of resources and physical space, 

cause that the use of the laboratories to carry 

out the practical activities of Chemistry be 

limited or even does not exist. Knowing this, 

this work aims, to select simple and low-cost 

experiments with alternative materials to 

compose a primer that will be used as a 

support for teachers in performing 

experimental activities in the classroom.   

1 INTRODUÇÃO 

Para uma melhor sistematização e entendimento, a Química pode ser dividida em: teoria 

e prática. A teoria se constata quando se procura esclarecer a matéria, em nível microscópico. 

A prática ocorre quando há manipulação de substâncias nos laboratórios, isto é, ocorre quando 

podemos observar transformações. (BUENO, et al., 2007). Nesse sentido, é impossível uma 

Química desvinculada da parte experimental. 

Segundo Nunes e Adorni (2010), a sociedade atual busca por um desenvolvimento 

técnico-científico cada vez mais aprimorado. A responsabilidade das instituições de ensino em 

conceder aos seus integrantes uma aprendizagem significativa é cada vez maior, haja vista, a 

necessidade que as pessoas têm de atuarem e conhecerem os diversos ramos da sociedade. No 

entanto, algumas escolas ainda insistem em adotar metodologias conteudistas, focando o ensino 

na apresentação de conteúdos prontos, onde o estudante não é tratado como o sujeito da ação e 

sim como um espectador que tem a obrigação de assimilar tudo que é apresentado (LUCA, 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Química, Experimentos. 

KEYWORDS:   Teaching, Chemistry, Experiments. 
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2001). Essa situação torna-se ainda mais desafiadora para as disciplinas exatas, as quais, 

poderiam ser mais interessantes caso houvesse espaços e materiais adequados na apresentação 

dos conceitos. 

A falta de investimentos na educação aliada a metodologias pouco atrativas contribui 

bastante para o desinteresse dos alunos. Com isso, o ensino de Química está sendo apresentado 

de forma descontextualizada (NUNES; ADORNI, 2010). Um fato preocupante é que, a maioria 

das escolas públicas do Brasil, não têm condições para o desenvolvimento de atividades 

experimentais por falta de equipamentos, vidrarias e espaço físico apropriado (PENAFORTE; 

SANTOS, 2014). 

Este trabalho trata-se de um projeto de pesquisa pelo IFRN que ainda está em 

andamento. O objetivo principal será a confecção de uma cartilha, com experimentos de 

química, em que se usará instrumentos de fácil aquisição e de baixo custo, proporcionando aos 

professores uma ferramenta para o desenvolvimento de experimentos em salas de aula. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As aulas de Química no Brasil começaram a ser ministradas com a chegada da família 

real, por volta do século XIV, na Academia Real Militar, mais precisamente em 23 de abril de 

1811. Logo após, a Química ganhou a criação do primeiro laboratório, chamado de 

“Laboratório Químico-Prático do Rio de Janeiro” (1812-1819), onde tinha como propósito as 

pesquisas químicas na área comercial (ALMEIDA; PINTO, 2011). A partir do ano de 1824 

foram criados outros laboratórios, mas, faz-se necessário destacar “O Laboratório Químico do 

Museu Imperial e Nacional”, idealizado por João da Silveira Caldeira, que foi o primeiro 

diretor. Esse laboratório, posteriormente foi dividido em Química Analítica e Química Vegetal. 

(ALMEIDA; PINTO, 2011). 

Segundo Silva (2011), as aulas tradicionais que aproveitam como único recurso didático 

o quadro e a fala do professor, não são escolhas produtivas para o ensino de Química. Para

ensinar Química, o docente necessita fazer uma reflexão sobre o que ensinar e como ensinar, 

como estabelecer uma ordem lógica entre os conteúdos teóricos. O professor deve ser um 

facilitador para o desenvolvimento da vida do aluno, interligando a teoria vista em sala de aula 

com o seu dia a dia, construindo assim cidadãos reflexivos (VEIGA et al, 2012). 

De acordo com Wanderley et al. (2007), buscar desenvolver maneiras para abordar o 

ensino de Química de modo diferenciado do ensino tradicional, irá proporcionar aos estudantes 

um melhor entendimento dos conteúdos e uma maior participação nas aulas. 
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Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica (2013), a 

Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), garante por lei uma 

educação básica de qualidade. É exigido das escolas que a educação básica faça com que os 

alunos desenvolvam participação na sociedade, na cultura e na política, alcançando assim, o 

desenvolvimento como sujeitos ativos e participativos (BRASIL, 2013). 

Os experimentos de Química, têm como objetivo, fazer com que a teoria seja visualizada 

de forma prática, aproximando os conceitos e fórmulas do mundo real, eles podem ser inseridos 

em todos níveis do ensino com intuito de facilitar a aprendizagem (BUENO et al, 2003). 

De acordo com PCNEM (BRASIL, 2002), o ensino de Química por meio de atividades 

experimentais tem como essencial gerar hipóteses e desenvolver o senso crítico dos alunos, a 

partir das observações que são feitas, a fim de ampliar no educando um senso reflexivo e 

participativo. O ensino de Química possui competências e habilidades cognitivas e afetivas que 

precisarão habilitar os alunos a assumirem suas próprias decisões em meio as situações 

problemas. 

Conforme aponta Andrade e Massabni (2011), é necessário que as atividades práticas 

sejam colocadas em um contexto de ensino e aprendizagem em que se fortaleçam com trabalhos 

de compreensão, interpretação e reflexão.  

Avaliar a metodologia usada nas aulas de Química, contribuirá para que o ensino seja 

estruturado de forma que permita, ao docente, uma maior ligação da teoria com a prática, dando 

um significado considerável à aprendizagem dos estudantes. (TREVISAN; MARTINS, 2008). 

Os professores que reconhecem a importância das atividades práticas e trabalham 

contextos para sua realização encontram dificuldades na sua execução, tendo em vista, à falta 

de estrutura das unidades de ensino, com isso, os discentes tem pouco contato com o mundo 

dos experimentos. Portanto, estabelecer pesquisas que ajudam a solucionar problemas 

relacionados ao ensino de Química é de extrema relevância na atual conjuntura educacional 

(BASSOLI, 2014). 

3 METODOLOGIA 

 Este trabalho será desenvolvido por meio de uma pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso. Terá natureza de uma pesquisa aplicada, uma vez que irá desenvolver soluções para a 

carência de recursos no desenvolvimento de aulas práticas. Desse modo, se fará de forma 

exploratória, já que os experimentos serão testados. Os experimentos escolhidos serão descritos 

em uma cartilha e apresentados a comunidade acadêmica local, através das parcerias existentes 
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entre o IFRN/CN e a Secretaria Municipal de Educação de Currais Novos. A abordagem será 

constituída de forma qualitativa, onde o pesquisador será a principal ferramenta, já que 

desenvolverá toda pesquisa e a manipulação dos experimentos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Finalizadas todas as etapas do projeto, espera-se como resultado a confecção da cartilha 

Experimentos de Química para Salas de Aula. Nela, serão descritos experimentos de Química 

previamente testados em laboratório e cujos materiais convencionais, usados nas aulas práticas 

de Química, serão, sempre que possível, substituídos por materiais alternativos e de baixo custo. 

A cartilha virá com o objetivo, o tema que poderá trabalhar em sala de aula e também, um 

resumo do conteúdo correspondente à prática. Logo, facilitará o desenvolvimento dos 

experimentos na própria sala de aula. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das dificuldades estruturais das escolas públicas, pode-se constatar a necessidade 

de melhoria na educação brasileira. Através deste trabalho, será confeccionada uma cartilha de 

apoio, para que os professores possam desenvolver as atividades experimentais em sala de aula, 

sem a necessidade de espaço apropriado e equipamentos sofisticados. 

Os experimentos apresentados envolverão apenas materiais alternativos, que 

estabeleçam poucos riscos a integridade física dos professores e alunos, exigindo pouco tempo 

para sua realização e poderão ser demonstrados antes ou após as explicações teóricas.  

Em suma, é necessário viabilizar o ensino de Química, tendo em vista a possibilidade 

da aplicação cotidiana de suas fórmulas, suas regras e dos seus conceitos. Com isso, apresentar 

os experimentos de baixo custo juntamente com os conteúdos, fará com que os discentes tenham 

a possibilidade de observar a funcionalidade dos processos presentes na Química. 
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CAMINHO DA QUÍMICA: A UTILIZAÇÃO DA LUDICIDADE NO ENSINO 

FORTE, M.V.F.1; ABREU, J.A.2 e LIMA, M.A.A.3 
1,2,3IFRN – Campus Mossoró; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A Química é uma disciplina que logo de 

cara causa indiferença aos estudantes, por 

ser uma disciplina muito ampla, e que 

engloba outros conhecimentos por parte 

dos estudantes, e, ponderando sobre esse 

assunto, decidimos criar um jogo que 

abarcasse o conteúdo de cálculos químicos, 

que representa um pouco da Química que 

os alunos tem maior temor. O propósito é 

estimular o aluno ao estudo, e ter 

motivação; o jogo torna-se apenas uma 

forma lúdica dos alunos exercitarem e 

obterem conhecimento, pois, ele “distrai-

se” e aprende ao mesmo tempo, tornando a 

Química, simples e divertida. O Caminho 

da Química vem descontruir a ideia de que 

não é possível aprender química de forma 

interativa e eficaz. Destinado aos alunos da 

disciplina Química II, do IFRN, Campus 

Mossoró, o “Caminho da Química”, 

possibilitou-se aos alunos um 

conhecimento significativo, estímulo, 

motivação, participação, trabalho em 

grupo, convívio social e prazer em 

compreender a ciência por uma 

metodologia diferente. 

ABSTRACT 

Chemistry is a discipline that immediately 

causes students to be indifferent, because it is a 

very broad discipline, and it includes other 

knowledge on the part of the students, and, 

pondering on this subject, we decided to create a 

game that covered the content of chemical 

calculations, which represents a little of the 

chemistry that students have the greatest fear. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Química. Jogo Pedagógico. Caminho da Química. Cálculos Químicos 
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The purpose is to stimulate the student to study, 

and to have motivation; the game becomes just 

a playful way for students to exercise and gain 

knowledge because it "distracts" and learns at 

the same time, making chemistry simple and 

fun. The Path of Chemistry comes to disconfirm 

the idea that it is not possible to learn chemistry 

interactively and effectively. The "Path of 

Chemistry" was given to students of the 

discipline Chemistry II, from the IFRN, Campus 

Mossoró, the students were given a significant 

knowledge, encouragement, motivation, 

participation, group work, social interaction and 

pleasure in understanding science for a 

methodology.

1 INTRODUÇÃO 

Não é novidade que o ensino e aprendizagem da Química limita-se à sala de aula, ou seja, 

uma metodologia que não proporciona nenhum interesse para os alunos, pois estes ficam presos ao 

quadro e ao caderno e ficam cansados, namaioria dos casos, o conteúdo só se resume a 

nomenclaturas, tabela periódica, fórmulas Químicas e estruturas. Todos estes, tornam o assunto 

desmotivador, o que consequentemente causa um índice de rendimento baixíssimo. Com isso, e 

levando em consideração toda a evolução cientifica e tecnológica da sociedade, cabe aos 

professores, alunos, e aqueles que fazem a instituição escolar buscar meios de facilitar e promover 

um melhor ensino-aprendizagem aos discentes. 

O seguinte projeto trata-se de uma pesquisa na área do ensino, com abordagem qualitativa. 

O objetivo deste projeto é compreender e auxiliar os envolvidos e beneficiados com uma forma de 

ensino pouco utilizada atualmente, mas quando feito, gera resultados, que é a forma lúdica no 

ensino. O trilhando Química foi idealizado a partir da necessidade dos alunos do IFRN-Campus- 

Mossoró de aprenderem da forma mais lúdica possível. 

De todas as disciplinas do currículo do aluno, a Química é uma das que o estudante durante 

o ensino médio, sente maior dificuldade, que é dada pelo a metodologia cansativa da sala de aula e

quadro. Existe uma discussão muito antiga, no que diz respeito a mudanças nos métodos de ensino-

aprendizagem. Segundo Cunha (2012) o desenvolvimento dos discentes é considerado 

consequência do trabalho do professor e, assim, a ideia do ensino despertado pelo interesse do 

estudante passou a ser um desafio à competência do docente. O professor não pode exercer apenas o 

KEYWORDS: Chemistry teaching. Pedagogical Game. Path of Chemistry. Chemical calculations. 
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papel de transmissor de conhecimentos prontos e acabados e sem qualquer relação com as vivências 

dos alunos, ele deve agir como mediador do conhecimento, uma vez que se sabe que conhecimento 

não se transmite, mas sim se ajuda a construir.  

Ainda segundo Cunha (2012), o interesse dos alunos se tornou a força motora do processo 

de aprendizagem e o docente o formador de situações que incentivem a aprendizagem. É a partir daí 

que os jogos didáticos surgem como ferramenta de motivação para a aprendizagem dos conteúdos 

de Química à medida que desperta o interesse do estudante. Este método ainda não foi muito 

adotado, e gera um interesse maior dos alunos no aprendizado da Química, pois o aluno aprende 

mais e fica mais confiante do assunto. Vale ressaltar que o jogo deve ser feito para o aluno, pois ao 

contrário perderia sua atração pedagógica. Com isso, o uso de jogos didáticos em ensino de ciências 

é uma estratégia de ensino eficaz, pois cria uma atmosfera de motivação que permite ao aluno 

participar ativamente do processo ensino-aprendizagem (PINTO, 2009). 

Segundo Kishimoto (1996 apud Santana, 2008) o jogo possui duas funções: a lúdica e a 

educativa. É necessário que esses dois aspectos coexistam em equilíbrio, pois caso o lúdico 

prevaleça, a atividade não passará de um jogo, e se a função educativa prevalecer, a prática será 

apenas um material didático (SANTANA, 2008).  

Partindo do que foi dito anteriormente, foi feito um jogo com auxílio da nossa professora de 

Química II. Com o intuito de transformar a didática do ensino à Química melhor, esse método 

consiste em uma maneira de ensino lúdico que envolva questões e conceitos sobre cálculos 

químicos, visto que em pesquisa realizada no instituto, esse foi o assunto que os alunos apresentam 

uma dificuldade maior, tanto em relação à didática, como o próprio assunto que é um pouco 

complexo. Pode se trazer com o nosso jogo um melhor ensino-aprendizagem, visando propor uma 

tática de ensino diferente da convencional, que já se acostumou. O intuito é promover uma 

aprendizagem significativa e também analisar se este método realmente contribui para o 

aprendizado dos discentes. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os jogos são recursos didáticos dinâmicos, atrativos e motivadores, induzindo os alunos a 

participarem com liberdade e prazer na sala de aula. Os professores empregam os jogos como uma 

estratégia de ensino, fazendo com que os aprendizes captem o conhecimento e assimilem com sua 

vivência, facilitando assim, a inter-relação dos conteúdos com o conhecimento do estudante. 

ConformeKishimoto (1994), o jogo é considerado uma atividade lúdica que possui duas 

funções: alúdica e a educativa, as mesmas devem estar balanceadas, não podendo deixar o 
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lúdicopredominar, porque senãoserá apenas um jogo e sedeixar predominar a funçãoeducativa terá 

apenas um material didático. Ao utilizar um jogo na sala de aula, devemosanalisar se há uma 

integração do prazer e do empenho dos alunos, pois ambos são necessáriospara um ambiente de 

diversão, de conhecimento e de inovações para o ensino. 

Santos (2008) aponta que os jogosproporcionam o ato de aprender brincando, onde o 

ambiente envolvido torna-se propício para contextualizar assuntos entre o professor-aluno e aluno-

aluno. Além disto, os jogos têm o poder de instigar e forçar o aluno a elaborar as respostas, com 

questões problemáticas e desafiadoras, ocasionando disputas emocionantes que desenvolvem a 

cognição do aluno e estimulam uma aprendizagem significativa. 

Chateau (1984) acredita que a utilização do ludismo, o que inclui jogos, brinquedos e 

brincadeiras, pode não representar de imediato um aprendizado, mas pode vir a 

desenvolverpotenciais no sujeito, até mesmo quando são encaradas como passatempo, 

proporcionando maisoportunidades de se abastecer intensamente de informações, de 

conhecimentos, com base nasvárias simulações e fantasias que executa. 

3 METODOLOGIA 

O processo de planejamento e execução do trilhando Química foi dividido em algumas 

etapas. A primeira etapa foi à escolha do tema, estequiometria. Em seguida, surge a ideia de 

confeccionar um tabuleiro, que ajudaria aos alunos com a revisão da forma mais lúdica possível do 

conteúdo abordado em sala de aula. Para colocar em prática todas as ideias, e fazer com que o jogo 

tornasse realidade, foi utilizada uma ferramenta de web designer, o que nos ajudou na elaboração 

gráfica do nosso tabuleiro. Em seguida, realizamos a impressão do que se havia idealizado. E o 

primeiro contato e teste foram feitos em sala de aula com os colegas, aproveitando o espaço cedido 

pela professora e orientadora deste trabalho. Com isso, percebeu-se a necessidade de fazer algumas 

alterações, aprimoramentos no game, para que proporcionasse uma melhor ludicidade aos 

participantes. Feito isso, deu-se continuidade ao processo de testes, e para a efetiva aplicação do 

jogo, foram selecionados 35 alunos do ensino médio-técnico do IFRN, Campus Mossoró. 

Durante o desenvolvimento da proposta apresentada, foi utilizado um questionário com 

perguntas discursivas sobre a importância e a eficácia que os jogos lúdicos podem oferecer no 

processo de ensino-aprendizagem e, dessa forma, descobrir o que os alunos pensam sobre o jogo 

lúdico quando o mesmo é utilizado como uma metodologia inovadora no ensino de Química entre 

si. Foi explicado aos alunos que o jogo iria ocorrer da seguinte forma: cada participante deveria 
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escolher um pino de cor diferente. Ao iniciar o jogo cada participante jogava o dado e quem tirasse 

o maior número começava a brincadeira. Deste modo, este participante deveria jogar os dados

novamente e andar o número de casas indicado pela soma dos números dos dados. Os obstáculos 

pelos quais os alunos deveriam passar foram perguntas referentes ao conteúdo químico discutido na 

aula. 

O tabuleiro (Figura1) é desenhado com as casas de forma octogonal, e com diversas fases, a 

primeira, onde se inicia o percurso do game, existe a pergunta H2O, com nível mais fácil, tem a 

pergunta NaCl (cloreto de sódio) com perguntas de nível mais elevado, a pergunta Au (ouro) é a 

pergunta mais difícil do jogo, em que o participante responde antes de avançar a última casa. Possui 

casas com valores de +4;+2,+3 onde o participante deve andar a quantidade de casas correspondente 

ao número e casas -2;-3;-1; onde o participante deve regredir a quantidade de casas correspondente 

ao número ali descrito. Para cada pergunta, o participante dispõe de três minutos para concluir o 

raciocínio e afirmar uma resposta. 

Figura 1: Imagem do tabuleiro do jogo construído 

Foram utilizados pinos, que representam cada jogador, dados são arremessados para saber a 

quantidade de casa que o jogador irá avançar, e cartas com a questão que o jogador irá responder. A 

seguir (quadro 1), estão algumas das questões realizadas no jogo: 

Quadro 1: questões realizadas durante o jogo. 

1 - (Vunesp-SP) A porcentagem em massa de nitrogênio presente no nitrato de 

amônio(NH4NO3) é igual a: (Massas molares, em g/mol: N = 14; H = 1; O = 16.)  

a) 14%. b) 17,5%. c) 28%. d) 35%. e) 70%.

2 -  (PUC-SP) Sabendo que o número de Avogadro é igual a 6,0 . 1023, o número de átomos 

do elemento hidrogênio em 0,25 mol de moléculas do gás amoníaco (NH3) é de? 
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3 - ESPM-SP Qual a massa de 2,24 L de gás amoniaco (NH3) nas CNTP ? Dados: M.A H=1; 

N=14.) 

LEMBRANDO QUE NAS CNTP 1 MOL = 22,4 L 

4 - Quem criou a lei da conservação das massas? 

5 - Porque utilizar os cálculos estequiométricos? 

6 - O que é pureza? 

7 - O que é rendimento de uma reação? 

8 - Qual o volume ocupado por uma massa de gás oxigênio(0= 32g\mol) igual a 48g nas 

CNTP? 

9 - (Unimep-Sp)A falta de vitamina B1 (C12H18ON4SCl2) provoca falta de 

apetite,crescimento retardado e beribéri(enfraquecimento e desgoverno das pernas).Sua 

massa molecular é: 

10 - Qual o numero de moleculas de amonia , nh3(g) existentes em um volume igual a 3,48 l 

desse gas nas cntp? 

11 - Calcule o número de moléculas existentes em 112 litros de gás carbono , CO2 , nas 

condições normais de temperatura e pressão, CNTP (DADOS: C=12, O=16, CNTP 1 MOL = 

22,4 L, número de Avogadro = 6,0. 1023) 

12 - O Sulfato de amônio é utilizado em adubos como fonte de nitrogênio? (Qual a 

porcentagem em massa de nitrogênio, no (NH4))2 SO4? 

(Dados: massas molares, em g/mol: N:14; H:1; S:32; O:16.)  

a) 21,21%. b) 10,60%. c) 28,00%. d) 42,42%. e) 36,00%.

13 - O que é lei de Proust 

14 - O que é massa molecular de uma substância? 

15 - Defina Massa Molar: 

16 - Defina volume Molar: 

17 - Qual é a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 17,5 mol de 

água, H2O(v), na queima completa do acetileno, C2H2(g)? 

a) 43,75 mol    b) 2 mol     c) 17,5 mol    d) 35 mol     e) 27,2 mol

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base na proposta inicial de criação de um jogo lúdico, que tivesse influência no ensino 

dos cálculos químicos, de forma a tornar a didática melhor e mais compreensível, a aplicação do 

jogo no Centro de Convivência do IFRN, Campus – Mossoró, a trinta e cinco alunos da disciplina 

de Química II do instituto citado. Nossa ideia era analisar o nível de conhecimento dos alunos com 
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relação aos cálculos químicos.Durante o jogo foram feitas questões divididas em níveis, a decidir de 

acordo com a casa em que o discente cair no tabuleiro.  

Figura 2: Alunos Experimentando o jogo 

Figuras3 e 4: Alunos tirando dúvidas sobre o jogo 

A última etapa para finalizar a nossa proposta educativa, foi realizar um questionário, para 

saber o que os discentes acharam do jogo. Um dos depoimentos “O jogo é muito divertido e 

estimulante, faz a gente querer estudar Química”, onde também foi sugerido que o tabuleiro fosse 

colocado em uma superfície mais rígida, pois o mesmo estava muito flexível. “ O jogo é muito 

bom, porém é preciso um tempo de no mínimo três minutos para responder as questões, algumas 

são amplas”, relatou um aluno, onde após isto mudamos o regulamento do jogo, e foi mudado o 

tempo de dois minutos para três. “ Na minha opinião o jogo é ótimo, aprendi muito com ele, e quero 

levar ele não só para mim, como para todos os meus amigos que estudam Química II, mais 
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precisamente, cálculos químicos, que é o objetivo do jogo. Dos 35 alunos que jogaram, obtivemos 

os seguintes resultados: 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que uma ideia de jogo lúdico, proporciona um melhor desenvolvimento 

aprendizado para os discentes, pois como foi visto por meio do questionário feito, para os alunos o 

jogo é uma maneira muito boa e estimulante de se aprender Química, visto que esta é uma das 

disciplinas mais complexas da grade curricular, para alguns. A ferramenta lúdica é uma excelente 

ferramenta para o ensino, pois facilita o conhecimento. Conclui-se que a implementação de novos 

métodos de ensino é muito importante, e o professor deve buscar meios para que os discentes 

possam aprender, e ver a disciplina Química com um olhar positivo. Através do jogoatingimos os 

objetivos em que se foi buscado, que era a motivação no estudo dos cálculos químicos, e claro, 

fazer com que de fato, o discente aprenda o conteúdo. Por isso, nada melhor do que aprender com 

prazer e fazer disto o real sentido do saber, compreender de forma agradável que a ciência está 

exposta a nossos olhos a todo momento, que a Química está presente em cada detalhe do cotidiano 

e que, por meio dela, podemos construir habilidades e competências advindas a partir desse 

conhecimento científico. 

90%

10%

RESULTADOS

Contribuiu para o aprendizado

Contribuiu para o aprendizado, mas
precisa melhorar
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Estudo das Variáveis Climáticas do Município de Passagem/RN 

ALMEIDA, C.A.B.1; OLIVEIRA, I. A.2 ; PEREIRA, G.3; CHACON, D. T4 e SILVA JUNIOR, J. P. 5 

1,3,4 IFRN – Campus Nova Cruz; 2 UniFBV/WYDEN; 5 UFRN – Campus Natal 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Ainda são poucos os trabalhos de pesquisa na 

área de Meteorologia e Climatologia na 

Microrregião do Agreste Potiguar. Esse trabalho 

faz parte de um Projeto de Pesquisa que está 

sendo desenvolvido no Campus Nova 

Cruz/IFRN, sendo esse o primeiro passo desse 

Projeto intitulado “Captação, Armazenamento e 

Análise da Potabilidade da Chuva no município 

de Passagem/RN” – Edital 10/2018 - 

PROPI/RE/IFRN. Os resultados encontrados 

apresentaram as características climáticas da 

região de estudo, o município de Passagem, 

cidade do Rio Grande do Norte, e serão utilizados 

no desenvolvimento do Projeto de Pesquisa 

citado.

ABSTRACT 

There are still few researches in the area of 

Meteorology and Climatology in the 

Microregion of Agreste Potiguar. This work is 

part of a Research Project that is being developed 

at Campus Nova Cruz / IFRN. This is the first 

step of this project entitled "Capture, Storage and 

Analysis of Rain Potability in the municipality of 

Passagem/RN" - Edital 10/2018 - PROPI/RE/ 

IFRN. The results showed the climatic 

characteristics of the region of study, the city of 

Passage, city of Rio Grande do Norte, and will be 

used in the development of the cited Research 

Project. 

PALAVRAS-CHAVE: Chuva, Temperatura, Passagem/RN. 

KEYWORDS:  Rain, Temperature, Passagem/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

O clima é, dentre os inúmeros elementos da paisagem que compõem as características 

ambientais de uma região, um de seus principais formadores. O conhecimento detalhado de sua 

dinâmica e das interações que mantém com os demais elementos do ambiente é uma contingência 

necessária para toda e qualquer atividade humana. A estreita relação existente entre os aspectos 

climáticos e as atividades agrárias, urbanas e industriais atesta a importância do conhecimento das 

condições climáticas para o gerenciamento de tais atividades (MENDONÇA, 1997). 

Segundo Marengo (2006), a variabilidade climática já impõe um desafio importante à 

sociedade e futuras mudanças no clima são agora inevitáveis ainda assumindo uma rápida e eficaz 

implementação de políticas de mitigação. De fato, ao passar de cada ano, em diferentes regiões do 

mundo, as características do clima não se apresentam da mesma forma. Invernos mais quentes, ainda 

com fortes incidências de eventos extremos de frio, assim como, períodos de estiagem mais 

prolongados e tempestades severas mais intensas são alguns exemplos de alterações climáticas que 

tem causado grandes impactos a sociedade. 

A questão das mudanças climáticas tem sido discutida em diferentes setores de atividade 

humana e em diferentes regiões, onde relatórios de pesquisas têm evidenciado alterações 

principalmente nos padrões de ocorrência de temperatura do ar e precipitação. 

De acordo com IPCC (2001 e 2007) possíveis mudanças climáticas, principalmente quando a 

área analisada é pertence a uma região de bacia hidrográfica, onde há importância ambiental e 

econômica se ressalta por meio de sua diversidade. Essas variações climáticas devem ser investigadas 

através de metodologias, com o propósito de estabelecer se essas variações afetaram de forma direta 

ou indiretamente a população local e consequentemente, o meio ambiente e clima. 

Dados climáticos como temperatura média anual, amplitude térmica, índice pluviométrico 

anual, são necessários para um estudo relacionado à potencialidade erosiva das chuvas, identificação 

de períodos de estiagem, chuvoso, entre outros. 

Um dos principais problemas do nordeste brasileiro em especial a região agreste é a 

irregularidade do espaço temporal das chuvas (ALMEIDA E OLIVEIRA, 2015). Com isso se faz 

necessário ter conhecimento das características climatológicas da região afim de subsidiar estratégias 

visando diminuir os efeitos do déficit hídrico de uma determinada época do ano, sendo o clima um 

dos componentes mais importantes do meio ambiente por estar diretamente ligado ao processo 

desenvolvimento vegetal e produção agrícola. 

A classificação climática visa identificar em uma grande área ou região, zonas com 

características climáticas e biogeográficas relativamente homogêneas fornecendo indicações valiosas 

sobre as condições ecológicas, suas potencialidades agrícolas e o meio ambiente da região 

(ALMEIDA et al., 2015). Outro fator são as exigências fisiológicas de característica de cada cultura 

de varia com seu estágio de desenvolvimento que com essas informações do local poderá caracterizar 

se uma região é adequada climatológica para determinada cultura. 

O presente trabalho tem como objetivo realizar o levantamento das variáveis climáticas do 

município de Passagem/RN, que fica localizado na Microrregião do Agreste Potiguar. Uma vez que 

tem-se esses dados analisados, os mesmos serão utilizados para compor a estrutura do Projeto de 

Pesquisa, que foi contemplado pelo Edital 10/2018 - PROPI/RE/IFRN - Programa Interinstitucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq), e intitulado “Captação, Armazenamento e Análise 

da Potabilidade da Chuva no município de Passagem/RN”, que está sendo desenvolvido pelo grupo 

de Pesquisa desde agosto de 2018. 
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2 METODOLOGIA 

2.1. Região de Estudo 

  Passagem, município no estado do Rio Grande do Norte (Brasil), localizado na região do 

Agreste potiguar. De acordo com estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

com data de referência de 1 de julho de 2016, sua população é de 3.092 habitantes. Área territorial de 

42 km² (IBGE, 2008) e está localizada a 70,2 km da capital estadual. 

Figura 1 - Localização do município de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte

O clima de Passagem é Sub-úmido a leste e Semi-árido a oeste (do tipo Aw na classificação 

climática de Köppen-Geiger). A temperatura média anual é de 25,6 ºC. A umidade relativa do ar é de 

77 %, e o tempo de insolação chega a 2 700 horas anuais. 

2.2. Aquisição de Dados 

Os dados utilizados foram coletados pela empresa Climate-Data.org, que utiliza um modelo 

com mais de 220 milhões de pontos de dados e uma resolução de 30 segundos de arco. São utilizados 

os dados meteorológicos de milhares de estações meteorológicas de todo o mundo. Esses foram 

coletados entre 1982 e 2012, dados também são atualizados periodicamente (Climate-Data, 2018). 

2.3. Processamento dos Dados 

Para realização do presente estudo utilizou-se dados mensais e anuais de temperatura e 

precipitação pluvial do período desse estudo, esses dados foram analisados em planilhas no Excel. 

De posse dos referidos dados não agrupados foram determinadas as medidas de tendência 

central (media, mediana e moda) e de dispersão (desvio padrão, amplitude e outros), sendo a média 

aritmética ( X ) e o desvio padrão (S) calculados mediante as seguintes expressões: 


=

=
n

i N

xi
X

1

   (1) 

sendo: ix  = total mensal ou anual de chuva, em mm; i = número de observações (1,2..., N) e N =

número total de observações.   
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sendo: Xxi − = desvio de cada um dos valores x1, em relação à média. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos encontram-se graficamente representados na figura 2. Os dados 

indicados são de chuva e temperatura, coletados entre os anos de 1982 a 2012. 

Figura 2 – Comportamento da temperatura média e precipitação, entre os anos de 1982 a 2012 no município 

de Passagem, no Rio Grande do Norte

Durante os três primeiros meses do ano (Janeiro, Fevereiro e Março), houve um aumento de 

89 mm em sua precipitação, alcançando seu maior índice em Abril, o mês mais chuvoso do ano, com 

157 mm. Nos meses consecutivos (Maio, Junho e Julho), houve uma decaída de 27 mm e a média 

pluviométrica fica em 130 mm, sendo considerado período chuvoso no município.  

Após este período, tem-se os meses com os menores índices pluviométricos, sendo eles 

Agosto, Setembro, Outubro (com a menor taxa do ano, alcançando os 10 mm), Novembro e 

Dezembro. Quando comparados, o mês mais seco (Outubro) tem uma diferença de 147 mm em 

relação ao mês mais chuvoso (Abril).  

Sua temperatura média durante os cinco primeiros meses do ano é de 26,4 °C, tendo janeiro 

como o mês mais quente, podendo alcançar os 27,1 °C.  Há um considerável declínio nos meses de 

Junho, Julho (o mês mais frio do ano, por sua temperatura atingir os 23,5 °C) e agosto. Nos meses 

posteriores, a temperatura volta a subir e a média fica em 26 °C. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No município de Passagem o inverno é úmido com chuvas distribuídas durante todos os 

meses, com temperaturas amenas e amplitude térmica em relação ao verão de aproximadamente 4°C. 

O mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 147 mm em relação ao mês mais 

chuvoso. Ao longo do ano as temperaturas médias variam 3,6 °C. 

Esse estudo faz parte do Projeto de Pesquisa, Edital 10/2018 - PROPI/RE/IFRN 

(PIBIC/CNPq), e intitulado “Captação, Armazenamento e Análise da Potabilidade da Chuva no 

município de Passagem/RN”, sendo de extrema importância para o desenvolvimento dessa pesquisa. 
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PRÁTICA PEDAGÓGICA COM ALUNOS DO ENSINO INTEGRAL DA REDE 

PÚBLICA DE ENSINO À LUZ DE DAVID AUSUBEL 

SILVA, A. M. dos S1; AQUINO, A. C. G.2; LIRA, D. A. N.3; SOARES, H. D.4; COSTA, J. L. R.5 
1,2,3,4, 5 IFRN – Campus Mossoró; 2 UERN – Campus Mossoró. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Este trabalho refere-se à uma prática 

pedagógica realizada, como requisito parcial 

para aprovação na disciplina de Didática, do 

curso de Licenciatura em Matemática, do 

IFRN (Mossoró), com o objetivo de construir 

uma abordagem interdisciplinar entre a 

Matemática e a Psicologia da Educação, à luz 

de David Ausubel. O estudo parte da 

pesquisa qualitativa e os seguintes 

procedimentos metodológicos: observação 

em sala de aula, revisão de literatura, slides 

com situações do dia-a-dia envolvendo a 

matemática, jogo (trilha), fotografias. Ao 

final da aula experimental, foi possível 

comprovar que a prática pedagógica 

desenvolvida fomenta a criatividade e 

contribui para a aprendizagem.

ABSTRACT 

This work refers to a pedagogical practice 

carried out, as a partial requirement for 

approval in the course of didactics, of the 

undergraduate degree in mathematics, of the 

IFRN (Mossoró), with the objective of 

building an interdisciplinary approach 

between mathematics and the psychology of 

education, in the light of David Ausubel. The 

study is part of the qualitative research and 

the following methodological procedures: 

Observation in the classroom, revision of 

literature, slides with day-to-day situations 

involving mathematics, game (track), 

photographs. At the end of the experimental 

class, it was possible to prove that the 

pedagogical practice developed promotes 

creativity and contributes to learning.

PALAVRAS-CHAVE: Matemática. Psicologia da Educação. processo de ensino-aprendizagem. 

KEYWORDS:  Mathematics. Education Psychology. teaching-learning process. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, o conhecimento matemático tem sido considerado como um saber de 

difícil compreensão pelos estudantes da Educação Básica, em virtude de diversos fatores, 

entre eles o fato de que os professores da disciplina têm abordado esse conhecimento de 

maneira tradicional, dificultando a compreensão dos conteúdos e transformando a aula em 

algo monótono e cansativo. 

A concepção de ensino-aprendizagem de Ausubel (2003) tem como base que: 

aprender de maneira significativa é ampliar e reconfigurar as ideias já existentes na estrutura 

mental e, a partir delas, ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos. O conteúdo a ser 

ensinado precisa está ancorado nos conhecimentos prévios dos educandos, isto é, naqueles 

que servem de ponte para os novos saberes – os subsunçores. Nessa perspectiva, relacionamos 

nossa aula com conteúdo que os alunos já conheciam e, para ser algo atrativo, usamos 

também um jogo, estimulando o processo de interação entre os conhecimentos prévios e os 

conteúdos específicos a serem ensinados. 

O projeto foi desenvolvido na Escola Estadual Aida Ramalho Cortez Pereira, sob a 

orientação da professora responsável Débora Amélia Nunes de Lira, na turma do 1º ano C 

(Ensino Médio), turno integral, na cidade de Mossoró/RN, compreendendo quatro visitas à 

escola, no intervalo de duas semanas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A teoria de Ausubel (2003) é baseada na visão cognitivista, segundo a qual a 

aprendizagem só é significativa, no processo de ensino, quando faz algum sentido para o 

educando. Para isso, os novos conceitos devem interagir e ancorar-se nos conhecimentos 

relevantes já existentes na estrutura mental. A Estrutura cognitiva é uma estrutura hierárquica 

de conceitos que são constituídas pelas abstrações da experiência do indivíduo.  

Nesse sentido, a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel foi de extrema 

importância para a fundamentação do nosso projeto, já que foi por meio dela que 

conseguimos elaborar uma boa aula e obter o resultado que esperávamos: relacionar 

conhecimentos prévios com novos conhecimentos, o que é crucial para a aprendizagem. Por 

meio do jogo da trilha (que em algum momento de suas vidas já haviam jogado), 
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conseguimos atrair a atenção dos estudantes para o conteúdo de função quadrática 

(continuação da função do primeiro grau), interligamos um conteúdo ao outro e ilustramos os 

novos saberes com alguns conceitos que eles já conheciam em seu cotidiano, como, por 

exemplo: a descida de uma montanha russa; o movimento que uma bola faz quando o goleiro 

aplica o tiro de meta; quando uma bola de ping-pong quica de uma mesa à outra, todos esses 

são movimentos descritos por meio de uma parábola. E, com isso, conseguimos demonstrar 

aos alunos que o conteúdo que estávamos ensinando fazia parte sim do dia a dia e que não são 

difíceis de identificar e entender.  

3 METODOLOGIA 

O estudo toma como referência a pesquisa qualitativa, baseado na observação e 

participação. Contudo, adotamos como procedimentos metodológicos: observação em sala, 

revisão de literatura, slides com situações do dia a dia envolvendo a matemática, fotografias, 

entre outros.  

Demos início a atividade pedagógica relembrando o que já era conhecido pelos alunos, 

a função de primeiro grau. Em seguida, utilizamos imagens de jogos de ping-pong e futebol, 

onde os alunos poderiam ver claramente a curva que uma bola pode reproduzir ao ser lançada 

no ar, e poderíamos chamar esses movimentos de uma “parábola”, como até mesmo a descida 

de uma montanha russa, que reproduz o mesmo formato de uma parábola. E ao terem o 

conhecimento do que seria uma parábola, se tornou fácil eles conseguirem identificar que ela 

tem o mesmo formato que a curva do gráfico da função quadrática (segundo grau).  

Durante toda a prática pedagógica, foi possível transmitir os conteúdos que estão 

inseridos em função quadrática, de forma introdutora e interligar sempre ao conteúdo que os 

alunos já tinham visto, lembrando sempre do processo de aprendizagem significativa, que se 

tornou fator essencial para a prática. E desenvolvemos um jogo (trilha) com o objetivo de 

fazer com que os alunos participassem ativamente da aula, a fim de proporcionar o 

aprendizado do conteúdo de forma interativa e dinâmica.  

Os encontros foram realizados nas duas primeiras semanas do mês de julho do ano de 

2018. A realização do projeto está baseada nos seguintes interlocutores: Dante (2008) e Iezzi 

(2004, 2010), na área da Matemática; e Ausubel (2003), na área da Psicologia da Educação. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao final do experimento pedagógico, foi possível comprovar que a aplicação 

pedagógica escolhida de Ausubel (2003) e o jogo (construído por nosso grupo – Figura 1, 2 e 

3), além de aperfeiçoarem e ampliarem os propósitos pedagógicos, permitiram a construção 

de uma estratégia de ensino dinâmica e interativa, fomentando a criatividade e contribuindo 

para uma aprendizagem significativa no ensino da matemática. Essa experiência formativa 

revelou a importância de se aplicar novas práticas pedagógicas dentro de sala de aula, 

possibilitando ao aluno aprender o conteúdo de maneira mais fácil, clara e dinâmica. 

E o mais importante, conseguimos a comprovação de que existe mais facilidade em se 

entender um determinado conteúdo quando o relacionamos com outro que já conhecemos. A 

prática pedagógica foi eficaz e nos ajudou a refletir sobre a nossa atuação como futuros 

professores de matemática, pois pudemos conhecer bem de perto os desafios enfrentados por 

um professor de matemática em uma sala de aula comum, de uma escola pública estadual. 

Figura 1 – Jogo Figura 2 – Jogo Figura 3 – Resolução de 

questões 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do experimento pedagógico realizado, observamos que a metodologia 

utilizada durante o processo é satisfatória e única ao grupo como futuros professores tanto 

para nós, futuros professores, quanto para os alunos. Tivemos a oportunidade de ver na 

prática o conhecimento teórico adquirido no decorrer de nossa formação acadêmica e é 

gratificante receber uma repercussão positiva diante das dificuldades enfrentadas em sala de 

aula na disciplina. O diferencial da nossa prática pedagógica permitiu despertar a curiosidade 

dos educandos sobre a temática abordada, contribuindo para a sua aprendizagem. Esperamos 

que essa pesquisa contribua para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas 

significativas. 
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Figura 4 – Participantes da prática pedagógica 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0263

http://penta2.ufrgs.br/edu/objetivo/ausubel.html


b

OBJETOS EDUCACIONAIS: CONHECIMENTO EM FUSOS HORÁRIOS 

V. R.ARIANY1; A. D. FABIO2; C. A.ISABEL 3; M.II. MORAIS4  e O. AUDGLYLÂNIA5

1 IFRN – Campus Avançado Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências exatas e da terra). 

RESUMO 

Fusos horários é um tema encontrado na 

disciplina de geografia. Aparentemente deveria 

ser um assunto simples e de fácil compreensão, 

porém são perceptíveis as dificuldades 

encontradas pelos professores dessa matéria ao 

tentarem repassar os ensinamentos do tema para 

seus alunos. Atualmente, a tecnologia 

proporciona meios interessantes e eficazes de 

aprendizagem através de objetos educacionais. 

A criação de um jogo que tenha como seu 

objetivo principal: ensinar aos alunos sobre o 

assunto de fusos horários de uma forma fácil e 

de maior compreensão envolvendo esse tema, 

além de colaborar com a aprendizagem dos 

mesmos pode facilitar também a interação do 

professor com o aluno em sala de aula. Desse 

modo, será observado o rendimento acadêmico 

dos alunos depois do uso do jogo educacional 

de fusos horários, mostrando os efeitos da 

aplicação de objetos de aprendizagem no ensino 

desse assunto. Assim, tendo em vista a 

facilidade de acesso a informações devido ao 

avanço tecnológico, vamos introduzir o 

conhecimento geográfico e matemático para 

ajudar as pessoas a melhor compreensão deste 

conteúdo. 

ABSTRACT 

Time zones is a subject found in the discipline 

of geography. Apparently, it should be a simple 

and easy-to-understand subject, but the 

difficulties encountered by teachers of this 

subject are apparent as they try to pass on the 

teachings of the subject to their students. Today, 

technology provides interesting and effective 

means of learning through educational objects. 

The creation of a game that has as its main 

objective: to teach students about the subject of 

time zones in an easy and more comprehensible 

way involving this theme, besides collaborating 

with the learning of the same ones that also 

facilitates the interaction of the teacher with the 

PALAVRAS-CHAVE: Fusos. Tecnologia. Aprendizagem. 
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student in the classroom. In this way, the 

students' academic performance will be 

observed after the use of the educational time 

zone game, showing the effects of the 

application of learning objects in the teaching of 

this subject. And so, in view of the ease of 

access to information due to technological 

advancement, we will introduce geographic and 

mathematical knowledge to help people better 

understand this content, seeking information 

improvements. And yet, showing how effective 

it is to seek innovative means, in order to have 

the understanding of all in class. 

1 INTRODUÇÃO 

O conhecimento sobre o assunto de fusos horários é de suma importância, já que os mesmos 

interferem diretamente nas atividades cotidianas da sociedade. Os cálculos gerados para a formação 

dos fusos horários consistem na divisão dos 360º (valor do giro completo que a terra realiza envolta 

de si mesma), por 24 horas (tempo durante o qual é realizado esse processo). O resultado da divisão 

é 15º o que equivale a 1 hora. Outra forma de se definir os fusos horários é através da mudança de 

um meridiano a outro, nossa referência principal é o Meridiano de Greenwich.  

Fusos horários apesar de um assunto simples é um pouco delicado, pois muitos alunos sentem 

dificuldade de aprender esse conteúdo. Isso pode ser observado através do rendimento deles, que 

desde alguns anos atrás, até os dias atuais, tem sido considerado baixo. A dificuldade é notada 

dentro da sala de aula quando o professor faz a combinação de duas disciplinas (geografia e 

matemática) e isso acaba afetando negativamente o aprendizado do aluno. A preocupação sobre 

esse tema tem crescido gradativamente ao longo dos anos. 

Tendo em vista a facilidade de acesso a informações devido ao avanço tecnológico, 

introduzimos o conhecimento matemático aplicado na disciplina de Geografia, através do objeto 

educacional desenvolvido, um programa de computador no formato de jogo, chamado Acertando as 

horas. 

Esse método de ensino-aprendizagem tem como objetivo central fazer com que os alunos tenham 

um bom desenvolvimento na disciplina de Geografia, sendo incentivados a aprender brincando, 

KEYWORDS:  Spindles. Technology. Learning 
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b
usando a tecnologia como ferramenta principal e podendo utilizar o que for aprendido em casos 

específicos também da sua rotina. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 OBJETOS EDUCACIONAIS 

O uso dos objetos de aprendizagem pode ser bastante subjetivo, dependendo da forma 

de se utilizar o objeto e da proposta desejada para conseguir os resultados esperados. É 

necessário que haja conhecimento suficiente sobre esse recurso didático, para se tornar mais 

eficaz no processo de ensino e aprendizagem. Uma definição de objeto educacionais seria a 

seguinte: 

Sua definição (Objetos de aprendizagem) surge de acordo com uma 

concepção própria dos autores acerca da utilidade e importância do Objeto 

para o ensino e a aprendizagem e varia de acordo com a abordagem proposta 

e os aspectos que estão associados ao seu uso educacional (AGUIAR, 

FLÔRES, 2014). 

No Brasil, o objeto de aprendizagem é algo recente, porém tem um avanço bem significativo 

atualmente. Os mesmos causam boa impressão aos educadores por acabar sendo um meio 

educacional capaz de transmitir aos alunos formas variadas de se aprender um determinado 

conteúdo. Eles podem ser caracterizados como uma identidade, sendo digital ou não digital, que 

pode ser usada, reutilizada ou referenciada durante um processo de suporte tecnológico ao 

ensino e aprendizagem.  

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e das 

mídias no ensino como: a Internet, softwares educacionais, vídeo, áudio, 

hipermídia, tem despertado grande interesse dos educadores, tanto para o 

ensino presencial como a distância, pois são recursos didáticos potenciais a 

essa nova concepção de escola. (BULEGON, MUSSOI, 2014, p.55) 

Os objetos de aprendizagem juntamente com os professores são fortes companheiros, ao 

serem utilizados de forma correta e com um objetivo já traçado, os resultados serão mais 

eficientes e satisfatórios tanto para os educadores quanto para os alunos. 

Quando bem utilizados, os OAs podem ser grandes aliados do processo 

educativo. É necessário, para isso, que o professor tenha clareza dos 

objetivos que deseja alcançar e, em seguida, pesquise, selecione e defina 

boas estratégias de utilização dos OAs em suas aulas, de forma a atender aos 

seus objetivos (BRAGA, MENEZES, 2014, p.20). 
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Vale salientar também que os objetos de aprendizagem não têm o intuito de desvalorizar o 

papel do professor em sala de aula e sim facilitar ainda mais esse processo, pois eles são os 

únicos que visam a compreensão e o bom desenvolvimento acadêmico de seus alunos. 

3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do objeto educacional teve início no primeiro semestre de 2018. 

Inicialmente, foi elabora um roteiro de atividades para orientar as ações da pesquisa e, além disso, 

houve a escolha do nome do projeto:  Acertando as Horas.. Ainda nessa etapa inicial, foram 

planejadas as fases, músicas e dicas para construção do jogo. A plataforma utilizada para elaborar a 

ferramenta didática Acertando as Horas foi o programa Construct 2. No desenvolvimento do 

projeto, encontramos algumas dificuldades, pois, apesar da plataforma  ser de fácil  uso, foi um 

desafio trabalharmos com ela, pelo fato de nunca termos a utilizado antes.  Apesar disso,  com a 

prática, conseguimos obter ótimos resultados. 

Diante das dificuldades encontradas atualmente no ensino de fuso-horários, resolvemos 

aplicar a tecnologia de forma educativa nesse meio, fazendo com que no final tivéssemos um bom 

resultado, ajudando os discentes a obter um desempenho de qualidade que acabou melhorando seu 

desenvolvimento e seu ensino-aprendizagem, tendo como bom resultado, suas notas e seu 

conhecimento. 

Uma vez elaborada a ferramenta didática Acertando as Horas, preparamos um questionário 

de sondagem para ser aplicado em duas turmas de 3º ano de Informática, matutino e vespertino. O 

objetivo desses instrumentos foi coletar dados junto aos alunos referentes às dificuldades em 

relação ao conteúdo de fuso horário. Esses dados foram comparados com informações obtidas 

através de um segundo questionário aplicado depois da utilização do objeto educacional.  

Na fase final da experiência, após a utilização do programa Acertando as Horas, aplicamos 

um segundo questionário, cujos os dados foram comparados com a primeira coleta de informações. 

O objeto educacional foi aplicado nas turmas de terceiro ano matutino e vespertino do Campus, aos 

quais o assunto foi ministrado no primeiro semestre de 2018. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O objeto educacional conseguiu atingir nosso objetivo. Ao aplicarmos ele nas turmas, vimos 

que os resultados foram positivos, assim dando aos alunos a oportunidade de melhorar suas notas e 
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seu aprendizado nas disciplinas de geografia e matemática. O jogo contou com situações práticas 

reais, desafios dinâmicos e dicas, para caso os estudantes esquecessem as fórmulas. Assim, o 

aprendizado se tornou mais interessante, despertando curiosidade nos jogadores para resolverem as 

questões propostas.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo criar uma ferramenta para incentivar, cultivar, 

preservar e avaliar o desenvolvimento dos alunos nas matérias de Geografia e Matemática, visando 

como resultados positivos o rendimento acadêmico dos alunos. Era nosso intuito que, ao aplicarmos 

o objeto educacional em sala de aula, fossemos capazes de amenizar as dificuldades encontradas

pelos professores ao tentar repassar os ensinamentos sobre o assunto, já que os docentes, sempre 

que necessário, precisam, além dos livros e textos, procurar materiais que estimulem o interesse dos 

seus alunos. E assim a meta foi concluída, conseguimos então despertar o interesse entre os alunos 

no conteúdo aplicado, e amenizar as dificuldades encontradas entre discentes.  

O jogo teve como proposta inicial fazer os alunos conscientizarem-se de que aprender fusos 

horários possui uma importância significativa. Podemos afirmar que o jogo é um objeto didático 

lúdico, que evidentemente não sana todas as dificuldades encontradas pelos alunos, mas que se 

utilizado de forma correta, pode se tornar algo mais eficaz e divertido, proporcionando aos alunos 

processos de aprendizagem mais significativos e incentivando ainda mais o interesse dos mesmos 

pelo conteúdo. 
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O PAPEL DA MONITORIA DE MATEMÁTICA NA APRENDIZAGEM DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

BEZERRA, T. S.1; SILVA, L. C.2 e FIGUEREDO, A. C. V.3 

FORTES, V. G. G. F.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Natal - Central 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Nas últimas décadas, o processo de inclusão tem 

desencadeado mudanças substanciais nas instituições 

de ensino, dentre elas os institutos federais. Em 2008, 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

do Rio Grande do Norte, recebeu diversos discentes

com deficiência, dentre eles, uma aluna cega no curso

de Licenciatura em Geografia. Com o intuito de

contribuir com a inclusão desses alunos, foi proposto

um projeto de pesquisa no campo da monitoria, que

tem como objetivo contribuir para a inclusão de

alunos com deficiência visual do IFRN quanto ao

conteúdo de Matemática, possibilitando, assim, uma

melhor consolidação do conhecimento por parte do

discente com deficiência visual, bem como

possibilitar uma experiência enriquecedora para a 

formação docente do monitor. A pesquisa 

empreendida é uma pesquisa-ação, cujas ações 

ocorrem por meio da monitoria dos discentes das 

licenciaturas em Matemática e Física. Os encontros 

ocorrem por meio de um acompanhamento rotineiro, 

em que obtemos informações sobre as contribuições 

da monitoria por meio do diário de campo. Os 

resultados têm sido bastante promissores, porque foi 

possível notar que a aluna está aprendendo os 

assuntos de maneira consolidada e os monitores a 

cada dia ganham mais experiência para atuar na sua 

futura docência. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão, Monitoria, Deficiência visual, Matemática. 

ABSTRACT 

In the last decades, the inclusion process has 

triggered substantial changes in educational 

institutions, among them the federal institutes. In 

2008, the Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte received 

several students with disabilities, among them a 

blind woman studying major in Geography. 

Along to the inclusion of these students, a 

research project was proposed in the field of 

monitoring which aims to contribute the 

inclusion of students with visual impairment of 

the IFRN regarding the content of Mathematics, 

thus enabling a better consolidation of the 

knowledge of the visually impaired student, as 

well as providing an enriching experience for the 

teacher training of the monitor. The research 

undertaken is an action research which actions 

occur through the monitoring of undergraduate 

students in Mathematics and Physics. The 

meetings take place through routine monitoring 

which we obtain information about the 

contributions of monitoring through the field 

diary. The results have been very promising 

because it is possible to notice that the student is 

learning subjects in a consolidated way and the 

monitors each day gain more experience to act in 

their future teaching. 

KEYWORDS: monitoring, visual impairment, teaching, inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

Embora haja muitos esforços para que a inclusão se consolide nas escolas brasileiras, ela ainda 

é muito precária. Poucas instituições de ensino dispõem de um aparato que possibilitem a recepção, 

de forma adequada, de alunos com necessidades educacionais específicas. Isso se torna algo 

contraditório para o país, uma vez que a Constituição Federal de 1988 (a lei maior do país), em seu 

artigo 205, diz que a educação é um direito de todos. Sendo assim, vê-se que há muito o que melhorar. 

Falando mais especificamente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) campus Natal – Central (CNAT), detalharemos a seguir alguns aspectos 

contidos na instituição com relação à inclusão. No início deste ano, o CNAT recebeu cinquenta alunos 

com Necessidades Educacionais Específicas (NEE), no entanto, não possui estrutura suficiente para 

atender a todos, tanto no que se refere à pequena quantidade de equipamentos de assistência como ao 

fato de alguns professores se sentirem despreparados para lecionar a alguém com NEE. 

Neste cenário, insere-se a monitoria, um projeto proposto pelo Núcleo de Apoio às Pessoas 

com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) do IFRN, que tem como objetivo contribuir 

para a inclusão desses alunos no IFRN. Vale ressaltar no presente trabalho que estamos fazendo 

referência apenas à monitoria do conteúdo de Matemática. Entendemos por monitoria o 

acompanhamento rotineiro de modo sistemático que visa o aprendizado concreto de pessoas que 

possuem dificuldades em determinados conteúdos acadêmicos. Esse acompanhamento promove um 

esclarecimento de assuntos para o aluno com deficiência e uma experiência enriquecedora para o 

monitor, estando este em um curso de formação de professores, que o ajudará a lidar melhor com os 

desafios que encontrará no futuro quando estiver atuando já como um profissional. 

Dentre os vários tipos de deficiência (visual, auditiva, mental, física, múltipla), iremos nos 

dedicar aqui apenas à visual, pois o trabalho que estamos desenvolvendo no IFRN é com uma aluna 

com essa deficiência. O nome real dessa aluna será preservado e usaremos o pseudônimo Maria.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Incluir os alunos com deficiência visual, ou outras necessidades educativas específicas requer 

da escola e do sistema  

ao qual ela está vinculada, pensar em políticas, projetos, ações e práticas 

pedagógicas que realmente possam torná-la competente para que essa inclusão 

não represente apenas a matrícula escolar. Torna-se, assim, necessário que essa 
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escola, que historicamente nunca foi para todos, caminhe no sentido de 

efetivamente incluir todos os diferentes, garantindo-lhes o acesso, a 

permanência, participação e a efetiva aprendizagem e desenvolvimento (KRAZ, 

2015, p.10) 

Em se tratando de Matemática, se faz ainda mais necessário a atuação de graduandos em uma 

monitoria para oferecer suporte aos estudantes da instituição, haja vista que, segundo Silva et al 

(2013, p. 1), tal disciplina provoca elevados níveis de reprovação, o que contribui para o fracasso 

escolar. Essa situação é ainda mais preocupante quando consideramos que, dentro desse contexto, 

também estão os alunos com deficiência, os quais possuem um nível maior de dificuldade devido às 

suas respectivas condições e a falta de investimento na aprendizagem desses discentes. 

A respeito da utilização de material concreto, Fortes (2017, p. 137), 

o uso de materiais concretos e tridimensionais também é interessante, dentre eles o

geoplano, figuras geométricas tridimensionais e multiplano. Além desses existe o

Sorobã, o Tangran, o Material Dourado, o Disco de Fração entre outros materiais

concretos, que podem ser utilizados durante as aulas de Matemática, no intuito de

contribuir para o melhor desenvolvimento das atividades propostas.

Sendo assim, o uso do material concreto torna-se pertinente para o aprendizado do aluno cego 

já que possibilita o acesso ao conteúdo por meio dos sentidos remanescentes. Esse aprendizado tem 

sido observado durante as aulas de monitoria em Matemática. 

3 METODOLOGIA 

O projeto de pesquisa na área da monitoria baseia-se numa pesquisa qualitativa e numa 

pesquisa-ação, que nos direcionou para o desenvolvimento de três fases. A primeira corresponde a 

fase exploratória em que conhecer as necessidades de cada aluno com necessidades educativas 

específicas, principalmente para a aluna cega, desenvolvemos uma entrevista com os professores de 

Matemática. Após esse momento, marcamos reuniões para traçarmos os planos de ação para cada 

monitor, bem como as orientações para as coletas dos dados que ocorreriam no decorrer das aulas de 

monitoria por meio do diário de campo.   

O método da monitoria se baseia em um momento em que ocorre um aprofundamento do 

conhecimento adquirido por Maria, aluna do curso de Licenciatura em Geografia, em sala de aula. 

Isso facilita a compreensão dos conteúdos e exercícios feitos por seus professores. A monitoria vem 

como uma oportunidade de nós, enquanto monitores, darmos suporte a alunos com necessidades 

educacionais específicas. Tal suporte acontece às terças-feiras, das 14h30 às 17h00. 

 É um momento em que tentamos deixar o aprendizado mais tátil possível, trazendo jogos e 

peças que ajudem a solidificar os conceitos absorvidos. Os assuntos que estão sendo abordados são 
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da disciplina de Estatística, dentre eles: conceitos básicos da Estatística, gráficos e tabelas, 

Probabilidade, etc. Além disso, aplicamos um jogo chamado Torre de Hanói para trabalhar o 

desenvolvimento de estratégias e o raciocínio lógico da aluna. Também levamos o Geoplano e uma 

prancheta de desenho em relevo para que ela pudesse conhecer as formas dos tipos de gráficos. 

Podemos observar essas estratégias nas fotos a seguir: 

Foto 01: monitor Thiago em atividade com a aluna Maria utilizando a Torre de Hanói 

Foto 2: monitor Leandro em atividade com a aluna Maria. 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A monitoria tem se tornado algo bem prazeroso e de grande aprendizado para a aluna cega e 

para os monitores, facilitando o processo de inclusão, pois Maria tem consolidado os temas abordados 

em sala de aula e entendido melhor os exercícios, pois utilizamos uma abordagem mais pessoal e 

utilizamos materiais mais concretos com foco em suprir a necessidade educacional específica da 

aluna. Já para os monitores, tem sido uma experiência bastante significativa, já que tem 

proporcionado uma bagagem enriquecedora e única para atuar na futura profissão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Acreditamos que é tarefa da escola ser um espaço fundamental à aprendizagem do 

conhecimento científico construído e acumulado pela humanidade, bem como proporcionar um 

ambiente propício para isso e ao qual todos possam ter acesso. A nossa própria Constituição garante 

educação para todos. Porém, não é isto que está acontecendo. O que notamos é mais um cenário de 

exclusão do que um ambiente inclusivo, ou seja, nem todos estão tendo como acessar uma educação 

de qualidade. Logo, temos muito a melhorar. 

         Nesse caminho em buscar incluir – de forma significativa – os alunos com deficiência visual, 

a monitoria tem possibilitado o direito de aprender desses discentes, minimizando as dificuldades 

em sala de aula, como também tem sido um aporte para os professores, para a instituição e para os 

licenciados/monitores. 
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O DUPLO PAPEL DA MONITORIA NO PROCESSO DE INCLUSÃO 

DOS ALUNOS SURDOS DO IFRN – NATAL CENTRAL 

CRUZ, M. C.1; SILVA, L. S. M.2; SOUSA JÚNIOR, A. A.3; FORTES, V. G. G. F.4  

1,2, 3,4 IFRN – Campus Natal Central. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra. 

RESUMO 

Atualmente, a demanda de alunos com 

necessidades especiais vem crescendo 

exponencialmente a cada ano, e com isso o 

índice de apoio nas escolas também se torna 

necessário. O processo de inclusão dos 

surdos, integrando o papel da monitoria, 

ajuda no desenvolvimento mais crucial para 

o discente em sala de aula. A monitoria dos

alunos surdos nas disciplinas de física e 

matemática é de suma importância para um 

maior auxilio no ano escolar, já que muitas 

vezes o professor não consegue ministrar a 

aula de maneira positiva tanto para o 

interprete passar a informação quanto para 

a compreensão do surdo no conteúdo.

ABSTRACT 

Currently the demand for students with 

special necessities has been growing 

exponentially every year, and the rate of 

support at schools also becomes necessary. 

The process of deaf’s inclusion integrating 

the role of monitoring may be more 

important for the student in the classroom. 

The importance of physics and math lessons 

for deaf students is a positive way to help 

them during school year, not even for sign-

language teacher of giving the information 

but it also for deaf’s subject understanding.

1 INTRODUÇÃO 

A inclusão de pessoas com necessidades específicas é um tema bastante pertinente 

quando essa temática está correlacionada a educação. No IFRN, no início de 2018, campus 

CNAT recebeu 50 alunos com Necessidades Educacionais Específicas (NEE), dentre esses 

surdos, o que desencadeou a preocupação da instituição no que tange a qualidade da educação 

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO. INCLUSÃO. SURDEZ. MONITORIA. CIÊNCIAS EXATAS. 

KEYWORDS: EDUCATION. INCLUSION. DEAFNESS. MONITORING. EXACT SCIENCE. 
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inclusiva. Porém, durante o decorrer do ano letivo, muitos dos docentes apontaram as 

dificuldades desses alunos nas disciplinas de ciências exatas, como Matemática e Física, mesmo 

com aulas de reforço através do Centro de Aprendizagem (CAP). Numa análise preliminar, foi 

averiguado que essas dificuldades decorriam, principalmente de uma pseudo-inclusão 

proveniente de um sistema educacional defasado.  

Nesse sentido, o Núcleo de Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE) vem propondo o acompanhamento de monitores nessas áreas com o intuito de 

minimizar as dificuldades dos discentes, como também irá possibilitar a esses monitores a 

experiência docente já que durante sua formação não é possibilitado – de forma substancial – a 

relação teoria e prática no contexto da inclusão. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Como propõe a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 1996, 

estabelece que:  

“Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades [..] e professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem 

como professores do ensino regular capacitados para a integração desses 

educandos nas classes comuns”. 

Na perspectiva da surdez, o segundo Santos e Chagas (2012, p. 10): 

“Não se pode negar o quanto à educação inclusiva teoricamente se 

apresenta como uma proposta sensata e atrativa, pois o ideal seria que o aluno 

surdo, ou qualquer outro que tenha uma necessidade especial, tivesse direito 

a uma autêntica inserção em uma escola regular.[..] A inclusão de surdos deve 

passar primeiramente pela valorização da qualidade do ensino oferecido e por 

uma atenção especial à formação dos profissionais que trabalham direta ou 

indiretamente com esses alunos. A escola, como um todo, deve estar apta para 

atender as necessidades específicas dos alunos surdos, devendo atentar para 

que haja uma verdadeira interação entre ouvintes e surdos não estando restrita 

apenas a uma pequena noção da Libras. [..]”. 

O papel da monitoria nas disciplinas de exatas, surge como uma técnica que reforça a 

inclusão prevista em lei e apresenta outra dimensão para o processo de ensino-aprendizagem 

aconteça: um acompanhamento mais específico a necessidade daquele aluno, proporcionando 

experiência ao monitor dos reais desafios de sua profissão.  Nesse sentido, Guedes (1998, p.13) 

reforça o seguinte:  
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“O objetivo de um Programa de Monitoria não é somente melhorar o 

desempenho de discentes através da ajuda de companheiros melhor instruídos 

em determinada disciplina, mas também desenvolver no aluno-monitor 

interesse pela docência e estreitar seu vínculo com a universidade. A prática 

da monitoria privilegia um espaço na vida acadêmica que possibilita ao aluno 

a criação de vínculos diferenciados com a universidade, com o conhecimento 

e com as questões educacionais”. 

 E, Santos e Lins (Org., 2007, p.40) elenca o seguinte aspecto:  

“[...] é fundamental que as atividades do monitor possibilitem o 

aprofundamento de seu conhecimento teórico-prático, bem como o 

desenvolvimento de ações que permitam uma formação inicial para a docência 

no ensino superior – planejamento, participação em aulas, orientação de 

colegas estudantes em atividades teórico práticas e discussão. [...]”  

E tudo do que foi mencionado, conclui Aranha (1995, p. 70) “Em sendo assim, vemos 

a integração social como um processo de direito de todas a s pessoas, de exposição sem barreiras 

à realidade. [..] Iniciativas deste tipo, além de ação política no sentido de garantir o 

cumprimento da lei e de esforços de ampliar a fusão do deficiente na corrente principal da 

sociedade, mostram-se necessárias e importantes, caso queiramos que nossa prática se torne 

consistente com nosso discurso.” 

3 METODOLOGIA 

O projeto-ação de pesquisa é do tipo qualitativa e se desenvolve em três partes. 

Inicialmente foram explorados o público alvo para definir horários, necessidades e divisão de 

turmas; a seguir, entrevistas foram realizadas com os professores para entender o problema dos 

discentes; e por último, delineado um planejamento para as monitorias junto aos orientadores 

com oficinas de aprendizagem e reuniões com a equipe. A princípio esse projeto está sendo 

realizado com o grupo de três surdos do primeiro ano do ensino médio do técnico integrado no 

IFRN - Campus Natal Central.  

 A metodologia utilizada é a sala invertida, pois utilizam-se de materiais concretos 

visando o aproveitamento de um conhecimento prévio para construir um novo aprendizado. A 

progressão dos conteúdos é feita de forma gradual respeitando os limites deles e certificando 

realmente a execução do processo de ensino-aprendizagem com auxílio de intérpretes para a 

comunicação entre monitor e aluno. As primeiras monitorias têm como objetivo a utilização de 

instrumentos de medida, de forma a ver a aplicação em seguida, explanar o conteúdo abordado, 

partindo da matemática para dar continuidade a futuramente com o ensino de física 

experimental. Nesse sentido, o professor elabora roteiros de monitorias como: trabalhando 
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medições, sistemas de coordenadas, variação de tempo, deslocamento e distância percorrida; e 

os monitores observam seu desenvolvimento nas atividades em um contra turno, e relata ao 

professor o necessário a ser abordado em uma próxima monitoria. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os resultados do projeto estão sendo bem significativos, pois os alunos com surdez têm 

ausência de base escolar, logo o trabalho feito nos laboratórios com a utilização de objetos 

práticos de medida tem como propósito uma melhor noção de um dado conteúdo com utilidade 

no seu contexto sociocultural. As aulas são dadas através de exercícios de fixação e, além disso, 

abre espaço para a interação entre eles durante as monitorias. Estas atividades estão sendo 

analisadas de modo favorável no instituto, pois fornecem assistência ao professor nas salas 

convencionais e a um conhecimento fundamentado. 

Figura 1 – Aluno surdo escrevendo o que 

aprendeu. Fonte: Própria. 

Figura 2 - Análise de coordenadas. Fonte: 

Própria. 

Figura 3- Instrumentos de medida. Fonte: 

Própria. 

 Figura 4- Anotações feitas por alunos. Fonte: 

Própria.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de tudo que foi elencado, essas monitorias ajudam as políticas de inclusão no 

IFRN e aos alunos um aprendizado significativo de modo a sobrepor sua dificuldade. É de suma 

importância para futuros professores terem uma formação adequada para trabalhar com 

discentes que necessitam do NEE, pois as práticas de Educação Inclusiva na grade curricular 

dos cursos de licenciatura não são suficientes. Além disso, com esse projeto e a necessidade 

deste trabalho nas escolas e universidades, todos os resultados obtidos podem contribuir para a 

aprendizagem e educação inclusiva no âmbito escolar, que durante as aulas demonstram 

avanços na sua aprendizagem e interesse na área da Matemática. 
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ENTENDENDO E APLICANDO A CRIPTOGRAFIA POR MEIO DA 

COMPUTAÇÃO 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3 

1,2 IFRN – Campus Mossoró; 3 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO

O avanço da tecnologia tem sido cada 

vez mais significativo e necessário no 

cotidiano da população. Neste trabalho tem-

se como objetivo a compreensão da 

criptografia RSA e o desenvolvimento de 

ferramentas que facilitem o entendimento e 

uso através de conhecimentos 

computacionais e de matemática modular. 

ABSTRACT 

The advancement of technology has 

been increasingly significant and necessary 

in the daily life of the population. This work 

has as objective the understanding of RSA 

cryptography and the development of tools 

that facilitate the understanding and use of 

computational and modular mathematics 

knowledge.

1 INTRODUÇÃO 

A cada dia a tecnologia se torna mais presente no cotidiano de nossa população. De 

acordo com uma pesquisa feita com 534 adolescentes, verificou-se que 80% desses jovens 

acessam a internet com uma frequência considerável (CRISTINA et al., 2012). Com isso 

podemos evidenciar que a internet se tornou um meio gigantesco de transmissão de dados, a 

fim de promover a comunicação que antes não era possível sem a tecnologia de hoje. Além 

disso, é visível a comodidade trazida pelas novas tecnologias, nesse contexto têm surgido no 

mundo várias notícias de roubo de informações e vazamento de dados pessoais, segundo S. C. 

Coutinho (2010) ainda há pessoas que ainda associam a criptografia como algo de agentes 

secretos e filmes de ficção. Porém, hoje em dia essa tecnologia está mais presente em transações 

eletrônicas de dinheiro em bancos e entre outros. Para sanar problemas de segurança cibernética 

a Criptografia RSA é empregada na computação para assegurar a integridade e secretismo 

desses dados. 

Para tentar trazer a superfície dos métodos atuais utilizados para a confidencialidade 

online, o projeto visa difundir o conhecimento de como é feita a segurança dos dados através 

PALAVRAS-CHAVE: Criptografia. Compreensão. Ferramentas. 

KEY-WORDS: Cryptography. Understanding. Tools. 
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da criptografia além de criar uma aplicação que facilite o uso e o entendimento da criptografia 

RSA que, atualmente, é uma das mais utilizadas em todo o mundo. 

Também podemos citar alguns objetivos específicos como: 

 Desenvolver uma aplicação simples para o uso da criptografia no dia a dia;

 Evidenciar onde a criptografia é usada;

 Ganhar conhecimento das áreas de informática e matemática bem como da

criptografia RSA.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo S. C. Coutinho em grego, cryptos significa secreto, oculto e a criptografia seria 

o estudo dos métodos para codificar uma mensagem de modo que só seu destinatário legítimo

consiga interpretá-la. É a arte dos “códigos secretos” (S. C. COUTINHO, 2018). A criptografia 

por definição busca embaralhar dados e torná-los públicos de forma que quem estiver com a 

“chave” poderá ter aceso aquelas informações, mas para as demais pessoas será inviável 

interpretar as mesmas. 

Apesar da criptografia RSA ser baseada na teoria dos números, que trata do conjunto dos 

números inteiros, ela não é tão simples quanto parece “Os números inteiros são obtidos 

estendendo os números naturais e esses são os mais simples de todos os números, mas ao 

mesmo tempo muito ricos em problemas.” (HEFEZ, 2018), “Na prática uma chave segura de 

RSA é gerada a partir de números primos de cerca de 100 algarismos cada, de forma que n, que 

é o produto destes primos, terá cerca de 200 algarismos” (S. C. COUTINHO, 2018). 

Também podemos ver que a criptografia executou um importante papel histórico, SILVA 

(2000) aborda a criptografia em seu aspecto histórico, falando de sua participação no Egito com 

o sistema de hieróglifos, em outros povos como os romanos e, mais recentemente, na Segunda

Guerra Mundial. 

“Depois da Segunda Guerra Mundial, com a invenção do computador, 

a área realmente floresceu incorporando complexos algoritmos matemáticos. 

Durante a guerra, os ingleses ficaram conhecidos por seus esforços para 

decifração de mensagens. Na verdade, esse trabalho criptográfico formou a 

base para a ciência da computação moderna.” (SILVA, 2000). 

“Hoje em dia, entretanto, com o advento da comunicação eletrônica, muitas atividades 

essenciais dependem do sigilo na troca de mensagens, principalmente aquelas que envolvem 

transações financeiras e uso seguro da Internet.” (HEFEZ, 2015). 

Esse projeto visa, através das aplicações informáticas, facilitar o uso da Criptografia que, 

como dito anteriormente, é tão importante e usada no mundo atual. 
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3 METODOLOGIA 

Primeiramente foi feito um estudo sobre os métodos antigos de criptografia afim de 

entender a origem e a importância histórica da mesma e antes do desenvolvimento inicial da 

aplicação também foi feito um estudo matemático sobre as formulas e teorias que servem de 

base para a criptografia RSA, entre essas teorias e estudos podemos citar principalmente: a 

teoria dos números, o teorema fundamental da aritmética, a função totiente de Euler e o 

algoritmo de Euclides estendido. Além disso, foi pesquisado onde a criptografia RSA está 

empregada e sendo utilizada, principalmente, na computação e nos meios de comunicação. 

Para desenvolver a aplicação inicial foi usada a linguagem de programação Python 

juntamente com os conhecimentos matemáticos da base da criptografia RSA, primeiramente 

foi desenvolvido uma versão de teste que codificava e descodificava a mensagem em forma de 

números.  

Figura 1 – Programa de criptografia RSA em números. 

Depois do desenvolvimento da versão numérica de teste que já apresentava toda a 

matemática necessária para realizar a criptografia foi feita uma segunda versão, desta vez, 

usando a biblioteca gráfica Tkinter afim de dar uma interface mais agradável e pratica para o 

usuário final, dessa vez a criptografia era realizada em palavras. 
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Figura 2 - Programa gráfico de criptografia RSA. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Pesquisas feitas no nosso trabalho demonstrou vários softwares que utilizam a 

criptografia RSA um deles é o OpenSSH que utiliza o protocolo SSH que é utilizado em 

distribuições do Sistema Operacional Linux, consiste em software que trabalha no acesso 

remoto em servidores Linux via terminal. Como é ilustrado na imagem abaixo. 

Figura 3: Esquema do funcionamento do SSH 

A ferramenta OpenSSH trabalha com uma variante do algoritmo RSA que utiliza o 

sistema de chave inversa que é um elemento fundamental da criptografia RSA. 

O trabalho ainda está em desenvolvimento, mas já mostrou bons resultados entre eles 

podemos citar: a evolução pessoal computacional e matemática de cada participante e o 

desenvolvimento de uma aplicação básica funcional sobre a criptografia RSA. 
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Figura 3 - Programa gráfico de criptografia RSA. 

Também foi construída uma versão para o sistema operacional Android com o objetivo de 

deixar a criptografia RSA ainda mais acessível para o dia a dia. 

Figura 4 - aplicativo de criptografia RSA. 

As duas principais dificuldades encontradas por todos os participantes foi, primeiramente, 

entender o processo de criptografia e seus métodos matemáticos para criar a aplicação, e 

atualmente pensar em uma maneira simples de explicar como a criptografia RSA funciona além 

de deixar a aplicação utilizável por alguém que não tenha esse conhecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse trabalho estamos tentando conciliar a criptografia RSA e a matemática para criar 

uma aplicação que possa ser usada de maneira simples por qualquer pessoa, e também estamos 
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esperando desmistificar um pouco a criptografia na atualidade, acredito que todos que 

participaram tiveram um avanço pessoal muito grande e que iremos conseguir transmitir esse 

avanço de maneira simples através do produto final que está em desenvolvimento. 
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MONITORIA NO ENSINO DE FÍSICA PARA ALUNOS COM 

DIFICULDADE DE APRENDIZADO: CONTRIBUIÇÕES PARA SUA 

INCLUSÃO. 

INÁCIO NETO, N.S.1; FARIA, D.F.2; FERNANDES, C.S. 3; SOUZA, M.G.O.4; FORTES, VANESSA 

G.G.F.5

1, 2, 3, 4,5 IFRN – Campus Natal-Central. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO

Em 2018, o Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte – IFRN, Campus Natal Central – 

CNAT, recebe em torno de cinquenta 

alunos com necessidades educativas 

específicas, em diversos cursos do Ensino 

Médio Integrado, dentre eles alunos com 

dificuldade de aprendizagem. Vinculados 

ao ingresso desses discentes, surgiram 

inúmeras dificuldades para integrá-los ao 

ritmo e qualidade de ensino da instituição. 

Observando este fato, foi proposto o 

desenvolvimento de um projeto de 

pesquisa na área de monitoria em que os 

alunos da Licenciatura Plena em Física do 

campus, voluntários do Núcleo de Apoio 

às Pessoas com Necessidades Educacionais 

Especiais – NAPNE se prontificaram a 

atender a cada aluno com dificuldade de 

aprendizagem, de forma individualizada, 

de modo que os discentes construíssem e 

fixassem o próprio conhecimento, 

utilizando ferramentas de web e monitoria 

exclusiva. O resultado até o momento é o 

avanço na aprendizagem dos alunos com 

dificuldade de aprendizagem no campo da 

Física. 

ABSTRACT 

In 2018, the Federal Institute of Education 

Science and Technology of Rio Grande do 

Norte - IFRN, Campus Natal Central - 

CNAT, welcomes around fifty students 

with specific educational needs, in several 

courses of Integrated High School, among 

them students with learning. Linked to the 

entrance of these students, there were 

numerous difficulties to integrate them to 

the rhythm and quality of teaching of the 

institution. Observing this fact, it was 

proposed the development of a research 

project in the area of monitoring in which 

the students of the Full Degree in Physics 

of the campus, volunteers of the Nucleus 

of Support to the People with Special 

Educational Needs - NAPNE were ready to 

attend each student with learning 

difficulties, in an individualized way, so 

that the students construct and fix their 

PALAVRAS-CHAVE: INCLUSÃO. ENSINO DE FÍSICA. MONITORIA. DÉFICIT COGNITIVO. 
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own knowledge, using web tools and 

exclusive monitoring. The result so far is 

the advance in the learning of students 

with learning difficulties in the field of 

Physics. 

1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, 

Campus Natal Central - CNAT, recebeu no ano de 2018, em torno de cinquenta alunos com 

necessidades educativas específicas, dentre eles alunos com dificuldade de aprendizagem 

acentuada.  

Durante a inserção desses discentes, muitas foram as dificuldades vivenciadas por todos 

os envolvidos no processo de inclusão. Sobre essas dificuldades, Mantoan (2006, p.192 apud 

KRANZ, 2015, p. 75-76), afirma que a inclusão: 

[...] provoca uma crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade 

institucional, que, por sua vez abala a identidade dos professores [com] que a 

identidade do aluno seja ressignificada. O aluno da escola inclusiva é outro 

sujeito, que não tem uma identidade fixada em modelos ideais, permanentes, 

essenciais. 

Com o intuito de amenizar essa situação, o Núcleo de Apoio as Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE), desenvolve um projeto de pesquisa no campo da 

monitoria, em especial, nas áreas de Física e Matemática. Este projeto é de suma importância, 

pois, tem como objetivos contribuir com a inclusão dos alunos com necessidades 

educacionais específicas e auxiliar os docentes que atuam diretamente com eles, através de 

métodos simples e detalhados, com a utilização de aulas interativas.  

Além disso, os discentes das licenciaturas que estão em formação que trabalham neste 

ambiente, terão uma noção de como desenvolver atividades inclusivas, caso cheguem a 

possuir nas futuras turmas algum aluno que necessite de um suporte mais individualizado.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

No Brasil, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE  2010, 23,9% da população declarara ter pelo menos um tipo de deficiência, seja visual, 

auditiva, motora ou mental/intelectual. Diante disso, é notório observar que grande parte 

dessa demanda não é atendida da maneira adequada. Para lidar com essas dificuldades, em um 

contexto escolar, entra em ação a educação especial. Possuindo objetivos semelhantes à 

KEYWORDS:  INCLUSION. PHYSICS LEASSONS. TEACHER’S ASSISTANT. COGNITIVE DEFICIT. 
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educação em geral, a educação especial busca abordar o conhecimento de forma mais 

específica e assistida.  

No espectro da inclusão, a instituição na qual integram esses alunos, especificamente 

os que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem, as classes comuns devem 

trabalhar para oferecer a todos a possiblidade objetiva de aprendizagem.

 No contexto inclusivo, 

“[...] as diferenças colocadas pelo processo inclusivo devem ser entendidas 

como potencialidades para o sujeito e para o coletivo, podendo inclusive 

representar limitações que devem ser consideradas no processor de 

aprendizagem, e sim como um elemento construtivo do sujeito. [...].” 

(KRANZ, 2015, p. 101). 

Diante disso, torna-se pertinente um trabalho pedagógico voltado para a necessidade 

de cada discente com vistas a promover o seu aprendizado e sua inclusão. Nesse sentido, a 

monitoria dos alunos das licenciaturas vem desenvolvendo um trabalho direcionado, 

individualizado considerando às especificidades dos alunos com dificuldade de aprendizagem. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa de monitoria em andamento é do tipo qualitativa e pesquisa-ação. Para o 

desenvolvimento dessa pesquisa, percorremos três fases, sendo a primeira de cunho 

exploratório, em que entrevistamos os professores de Física do Ensino Médio Integrado que 

lecionam aos discentes com dificuldade de aprendizagem, com o intuito de averiguarmos as 

dificuldades presentes em sala de aula e que atividades eram realizadas no cotidiano da sala 

de aula. 

Num segundo momento, planejamos nossas atividades de monitoria na área da Física, 

considerando as necessidades dos discentes com dificuldade de aprendizagem, tendo como 

apoio as orientações do professor de Física e da coordenação do NAPNE.  

Após esse planejamento, operacionalizamos as aulas de Física, em que desenvolvemos 

aulas interativas, que foram disponibilizadas por um professor responsável e que eram 

utilizadas para auxiliar os alunos na monitoria desenvolvida. As atividades eram realizadas da 

seguinte forma: cada conteúdo possuía uma quantidade específica de questões, cada questão 

era trabalhada passo a passo, de modo que, os alunos pudessem compreender o contexto do 

exercício e que conseguissem responder o que estava sendo proposto. 
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 Além disso, foi percebido que os discentes conseguiam compreender a abordagem 

matemática da questão, mas a análise física gerava certa dificuldade para eles, justamente pelo 

fato de necessitarem de uma abstração maior.  

As informações obtidas durante as aulas de monitoria são registradas por meio do 

diário de campo, que servirá como análise das contribuições das ações de monitoria voltadas 

para a inclusão dos discentes com dificuldade de aprendizagem. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Por serem alunos com déficit cognitivo, o resultado é a longo prazo, justamente pelo 

fato deles possuírem uma maneira mais específica de compreensão dos conteúdos. Quando a 

questão era explicada de maneira detalhada, os discentes conseguiam ter uma compreensão 

mais ampla do conteúdo, numa maneira que eles, após o término de cada exercício, 

conseguiam explicar toda questão.  

Apenas um professor de Física trabalha diretamente com esses discentes e que a maior 

dificuldade apresentada por este docente era a falta de pessoal para dar um suporte no 

desenvolvimento dessas atividades. Com o apoio dos voluntários e bolsistas do NAPNE, foi 

possível auxiliá-lo nesta prática. 

Os alunos demonstram interesse a cada monitoria, relatando o quanto estavam 

aprendendo e que isso ajudava na hora de estudar e desenvolver os exercícios. 

Dessa forma, uma maneira de minimizar essas dificuldades, seria trabalhar as questões 

de maneira simples e detalhada, de modo que, toda a abordagem física da questão pudesse ser 

compreendida. As fotos 1 e 2, representam um pouco das atividades que foram desenvolvidas 

durante a monitoria.  

 Foto 1: Atividade sendo desenvolvida durante a monitoria. Fonte: Própria. 
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 Foto 2: caderno de aluno após o término da monitoria Fonte: Própria. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante as atividades de monitoria percebemos que o comprometimento e 

concentração dos alunos com dificuldade de aprendizagem é algo de extrema importância 

para que consigam desenvolver suas atividades. É um trabalho em longo prazo, pois, a 

explicação deve ser feita de uma forma clara, objetiva e por meio de estratégias que facilitem 

a compreensão desse discente. Para ajudar nesse processo, uma sugestão seria ter uma 

estrutura maior para desenvolvimento dessas atividades e integrar de uma forma mais 

comprometida os docentes que atuam diretamente com os alunos com déficit cognitivo. 
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LÓGICA FUZZY APLICADA À CONCEITOS FÍSICOS 

SOUSA JÚNIOR, A. A.1 e SOUSA, R. P.2 

1,2 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Descrevemos no decorrer dessa pesquisa 

métodos da lógica fuzzy que podem ser 

aplicados à física. Abordando teorias e 

conceitos, mostramos como problemas 

específicos da física podem ser modelados e 

interpretados com essa teoria. 

ABSTRACT

We describe during this research methods of 

fuzzy logic that can be applied to physics. 

Addressing theories and concepts, we show 

how specific problems of physics can be 

modeled and interpreted with this theory. 

1  INTRODUÇÃO 

A lógica matemática é iniciada por Aristóteles na Grécia. Conhecida por atribuir valores 

de verdade a determinadas proposições, recebendo 0 para falso e 1 para verdadeiro. Em 1930, 

Jan Lukasiewicz desenvolve uma lógica trivalente, em que 1 é verdadeiro, 0 é falso e 0,5 é 

parcialmente verdadeiro ou falso. Generalizando esses conceitos em 1960, o professor Lofti 

Askar Zadeh desenvolve a lógica multivalorada conhecida hoje por lógica fuzzy, difusa ou 

nebulosa.  

Essa lógica pode ser aplicada a muitas áreas distintas, desde tecnologias, à área da física 

que é o ponto principal deste trabalho. A física é uma ciência da natureza, que utiliza a 

matemática como ferramenta para expressar certos fenômenos, mas nem sempre os valores são 

exatos, muitas vezes são aproximados e/ou passíveis de pequenos erros. Dito isto, a lógica fuzzy 

pode expressar bem, muitos conceitos físicos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Na lógica clássica, ou um elemento pertence a um determinado conjunto, ou não 

pertence, ou seja, não existe um meio termo. Porém, nos conjuntos fuzzy, um elemento pode 

pertencer parcialmente a um conjunto, mais do que isso, pode pertencer a mais de um conjunto 

simultaneamente. Do ponto de vista formal, a definição de subconjunto fuzzy foi obtida 

simplesmente ampliando-se o contradomínio da função característica (BARROS, 2006). Seja 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicação. Física. Fuzzy. 

KEYWORDS: Application. Physics. Fuzzy. 
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U um universo de discurso, um subconjunto fuzzy A de U é caracterizado pela função µ𝐴: 𝑈 →
[0, 1], deste modo, o conjunto fuzzy A é representado por: 

𝐴 = {(𝑥, µ𝐴(𝑥))|𝑥 ∈ 𝑈} (1) 

Segundo (WAGNER, 2003), a lógica difusa é uma ferramenta capaz de capturar 

informações vagas, em geral, descritas em linguagem natural e convertê-las para um formato 

numérico, de fácil manipulação (apud RIGNEL, 2011, p. 21). 

Figura 1 – Gráfico do conjunto fuzzy altura. Fonte: Própria. 

Na figura acima podemos observar o conjunto fuzzy altura. A função “baixo”, em azul, 

descreve limites de 0 até 1,6 para uma altura considerada baixa, de forma que, a partir de 1,4 o 

grau de pertinência vai adquirindo cada vez um valor menor. Por outro lado, a função “médio”, 

em laranja, vai aumentando o seu grau de pertinência até 1,6. A função “alto”, em vermelho, 

começa em 1,6 aumentando o seu grau. Cada uma dessas funções é um conjunto, que pode 

possuir elementos diversos, como por exemplo, uma pessoa de altura 1,76 m, se encaixaria no 

conjunto alto com pertinência 0,8 e no conjunto médio com 0,2 de pertinência. 

As funções de pertinência podem ter características diferentes e por isso serem de tipos 

distintos, é possível perceber nos gráficos a diferença entre as formas dessas funções. Assim, 

as funções fuzzy são divididas em triangular, trapezoidal e gaussiana.Digite a equação aqui. 

Quadro 1 – Tipos de funções de pertinência 

𝑓(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐) =

{

0 , 𝑥 ≤ 𝑎

1 −
𝑥 − 𝑏

𝑎 − 𝑏
 , 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1 −
𝑥 − 𝑏

𝑐 − 𝑏
 , 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

0, 𝑥 ≥ 𝑐 Figura 2 – Função triangular. Fonte: 

Própria. 

𝑓(𝑥; 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) =

{

0 , 𝑥 ≤ 𝑎

1 −
𝑥 − 𝑏

𝑎 − 𝑏
 , 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

1, 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

1 −
𝑥 − 𝑐

𝑑 − 𝑐
 , 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑

0, 𝑥 ≥ 𝑑

 

Figura 3 – Função trapezoidal. Fonte: 

Própria. 

0291



  IV SECITEX /XIV CONGIC 

𝑓(𝑥; 𝑏, 𝜎) =  𝑒−
1
2
(
𝑥−𝑏
𝜎
)
2

Figura 4 – Função gaussiana. Fonte: 

Própria. 

3 METODOLOGIA 

Fruto do projeto Aspectos Aritméticos da Lógica Fuzzy, a construção desse trabalho foi 

baseada em pesquisas realizadas em livros, artigos e observação de experimentos de modo a 

analisar como os conceitos da lógica fuzzy podem ser aplicados na física. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Muitas das informações com as quais seres humanos, sistemas, ou máquinas lidam são 

imperfeitas, podendo ser caracterizadas como imprecisas, incertas, vagas ou que correspondam 

a verdades parciais e subjetivas (ARAUJO, 2009, p. 2). O ser humano possui duas linhas de 

raciocínio, o exato e o aproximado. Desta forma, conseguimos absorver valores de 

aproximações e possibilidades. Muitas áreas da física utilizam-se do conceito de aproximação 

e estimativa. Uma dessas áreas é a mecânica que pode ser conceituada através da lógica fuzzy. 

A mecânica é o ramo da física que estuda o movimento dos corpos e sua origem. Os 

conceitos de distância, velocidade e aceleração vêm da mecânica e possuem termos de valor 

subjetivo, como: perto, longe, rápido, devagar, acelerado, retrógrado. Portanto, é possível criar 

funções de pertinência para esses termos, que apresente uma escala limitada de valores 

quantitativos. Atribuindo valores para o conjunto velocidade, temos: 

Figura 5 – Conjunto velocidade em Km/h com suas funções devagar, médio e rápido (azul, amarelo e 

vermelho, respectivamente). Fonte: Própria. 

As três funções do conjunto velocidade possuem conceitos subjetivos, que foram 

parametrizados. Elementos com valor de 30 para baixo estão inclusos no conjunto devagar, 

elementos de 30 para 40 tem um grau de pertinência nessa função e na função médio. De 50 

para 60, os elementos pertencem à função médio e rápido, e de 60 para cima, pertencem somente 

a rápido. Um elemento pode ser classificado de acordo com seu valor, por exemplo, um carro 

que está a 55 Km/h seria admitido como 0,5 de pertinência ao conjunto médio e 0,5 no conjunto 

rápido. Isso também poderia corresponder a 50% velocidade média, e 50% velocidade rápida, 

ou seja, uma velocidade mais ou menos rápida. Porém isso se refere a um limite imposto.  

Um outro exemplo seria considerarmos um carro que foi pego à 52 Km/h por um radar, 

em uma via movimentada de velocidade 50 Km/h permitida. Mas o radar tem um percentual de 

erro de 8 Km/h. Neste caso, um grau de pertinência da velocidade do carro pode ser 

representado em um gráfico. 
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Figura 6 – Função do percentual de erro do radar. Fonte: Própria. 

No gráfico vemos que, enquanto a velocidade for menor que 50 Km/h, a condição de 

estar dentro da velocidade permitida é verdade, porém quando a velocidade está em uma faixa 

de 50 a 58 Km/h, essa condição vai perdendo a veracidade, isso porque o radar possui uma 

margem de erro de 8 Km/h. Se olharmos para a velocidade do carro, veremos que possui um 

grau de 0,75 de pertinência. Esse conceito pode ser tratado como uma possibilidade, com uma 

taxa de 75% de verdade, ou seja, a chance do carro está dentro da velocidade permitida é de 

75%. 

Na área da termodinâmica, que é o ramo que compreende as relações entre calor, 

temperatura e trabalho de um sistema físico, temos o exemplo da variação da temperatura da 

água. Baseado nessa variação, a água muda de estado físico, no entanto é preciso estar na 

temperatura ideal e, necessita de tempo para a mudança física. É nesse tempo que a água vai 

partindo de um estado para o outro gradualmente. Podemos perceber isso nos gráficos abaixo. 

Figura 7 – Transição entre os estados sólido e 

líquido da água. Fonte: Própria. 

Figura 8 – Transição entre os estados líquido e 

gasoso da água. Fonte: Própria.

Podemos distinguir um grau de pertinência em que, a água em algum momento estará 

em ambos estados e com o recebimento de calor, a água passa para o próximo estado físico. 

Isso acontece quando passa do sólido para o líquido, e do líquido para o gasoso. Para o primeiro 

caso, a água necessita está em 0º C e, com uma taxa de 80 de calorias para cada grama, a água 

vai para o estado líquido. No segundo caso, a água estando em 100º C vai para o estado gasoso 

com uma taxa de 600 calorias recebidas para cada grama de água. Isso pode ser visto na equação 

de calor abaixo.   

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇 (2) 

𝑄 = 𝑚𝐿 (3) 

A equação (2) é a quantidade de calor ganhado ou perdido no sistema, medido pela 

variação de temperatura. Já a equação (3) é a quantidade de calor referente ao calor latente, que 

é quando o material ou fluído muda de estado físico permanecendo na mesma temperatura. L é 

calor latente, que pode ser de fusão ou de ebulição. 
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Em uma experiência de congelamento instantâneo da água, é visto que colocando a água 

sem nenhuma impureza em temperatura próxima de 0º, ela vai continuar líquida, porém estará 

bem próxima de se tornar gelo. O que causa a modificação nesse estado é a agitação das 

moléculas, seja por um peteleco na garrafa ou agitação na garrafa, ou ainda por meio da 

cristalização da água ao redor de alguma impureza contida nela ou de algo sólido. 

Figura 9 – Experimento de congelamento instantâneo da água 

Fonte: Site do Manual do Mundo 

Visto no olhar da lógica fuzzy, o experimento condiz com valores aproximativos para 

mudanças de estados físicos. Essa água está muito próxima de se tornar gelo, porém ainda é 

líquida, podendo ter um grau próximo da pertinência do conjunto “sólido”, e um grau menor 

para o conjunto “líquido”. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendemos a lógica difusa como uma lógica diferente, porém mais que isso, é uma 

generalização da lógica clássica, por admitir graus de certeza. Isso a torna capaz de imitar o 

raciocínio humano, tanto no aspecto racional como no aproximado. 

O trabalho desenvolvido possui uma interligação entre duas áreas do conhecimento, a 

lógica fuzzy e a física. Desta forma, mostramos a possibilidade de expressar a concepção de 

aproximação e probabilidade na física de modo que as expressões físicas se tornam mais 

visíveis e se aproximam do valor esperado. Além disso, experimentos físicos comprovam que 

essa lógica não fica somente no campo conceitual, mas também apresenta grande viabilidade 

prática. 
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DA MATEMÁTICA 

CANUTO, R. O.; TAVARES, J. S.; JÚNIOR, C. B. O.; COSTA, N. V. B.; e SOUZA, J. C. V. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A criptografia está contida em vários 

âmbitos da sociedade e em constante 

melhoria. Logo, o presente trabalho visa 

salientar a importância da utilização da 

criptografia na sociedade e, assim, usá-la 

para estimular a proatividade do aluno em 

relação à Matemática, em especial a Rivest-

Shamir-Adleman - RSA, cifra de César e a 

cifra de Jefferson. Por meio de encontros 

semanais de estudos deste projeto de 

pesquisa elaborado no IFRN – Campus 

Caicó, foi possível concluir a necessidade 

da existência e progresso da criptografia.

PALAVRAS-CHAVES: Criptografia. Sociedade. Importância. Progresso. 

ABSTRACT

Cryptography is contained in various 

areas of society and in constant 

improvement. Soon, the present work aims 

to point out the importance of the use of 

cryptography in society and thus use it to 

stimulate the proactivity of the student in 

relation to mathematics, in particular the 

Rivest-Shamir-Adleman-RSA, Caesar 

cipher and Jefferson's cipher. Through 

weekly meetings of this elaborate research 

project studies in IFRN-Campus Caicó, it 

was possible to complete the need and 

progress of cryptography. 

KEYWORDS: Cryptography. Society. Importance. Progress. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto em questão vislumbra justamente investigar uma das ferramentas usadas para 

manter uma mensagem devidamente escondida: a Criptografia, que, segundo Coutinho (2015), 

é a arte dos “códigos secretos”, e com os estudos e pesquisas a cerca desse curiosa ferramenta, 

buscamos estimular a aprendizagem da matemática, apontando nesse espaço das nossas vidas 

mais um aspecto que a matemática está presente desde os primórdios da comunicação humana, 

mais precisamente a partir da sociedade grega. 

É fato, que cada vez mais existe a preocupação em enviar uma mensagem de modo a 

garantir o sigilo e a integridade desta, sendo este anseio tão antigo quanto a invenção da escrita 

(SCHLEMER, 2009). 

Criptografar a mensagem usando um método seguro é um dos meios para isto. Por esse 

motivo, diferentes civilizações, de forma independente, encarregaram-se de desenvolver 

técnicas para ocultar informações (ODEMIR, 2017). 

A Cifra de César, apesar de ultrapassada, foi de extrema relevância devido ao seu papel 

de introdução na área, sendo uma das técnicas de criptografia mais antigas da história, datando 

o início da criptografia (FUNABASHI, SILVA e PAVANELLI, 2016).

A Cifra de Jefferson é um sistema de encriptação robusto, barato e dotado de grande 

eficiência, pois até hoje ainda existem mensagens criptografadas por este método que ainda não 

foram quebradas (PINCELLI, 2014). 

Com o avanço da tecnologia, muitas informações podem ser interceptadas, por isso, 

encontrar uma criptografia segura é uma tarefa importante. Uma das mais usadas no mundo 

contemporâneo é a Criptografia Rivest-Shamir-Adleman - RSA, que se utiliza de métodos e 

cálculos matemáticos em seu funcionamento.  

No presente trabalho, objetiva-se expor como as criptografias citadas podem estimular o 

discente a estudar matemática com mais afinco a partir da prática. Ou seja, pretende-se construir 

protótipos das duas cifras(César e Jefferson) e mostrar por meio destes produtos em 

apresentações como é possível estimular a aprendizagem de matemática. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao pensar em transmitir informações atualmente, sejam elas, mensagens, arquivos, etc, 

recorremos a(os) veículos eletrônicos interconectados pela rede mundial de computadores e  
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muitas destas informações que são transmitidas devem ser mantidas em sigilo, as quais somente 

o emissor e o destinatário devem ter o acesso.

Um meio para garantir o sigilo da informação é a criptografia, palavra 

que segundo (FREIRE, 2009, p.132), vem do grego kryptós = “secreto” e 

gráphein = “escrita”, que é o estudo das técnicas de codificação/decodificação 

de informações. A criptografia busca a melhor forma de transformar dados em 

material dificilmente decifrável através de processos puramente matemáticos. 

Uma das ferramentas mais comuns é o uso da Matemática Discreta para, 

através da Congruência Modular, trabalhar sobre um código numérico onde 

apenas quem tem a chave de descriptografar consegue ler a mensagem. Trata-

se da criptografia RSA, que se baseia em Teoria dos Números para construir 

sua aplicabilidade. 

Um outro exemplo de criptografia é a Cifra de César ao qual consiste num sistema de 

substituição que Júlio César utilizava para enviar mensagens a seus generais, no qual cada letra 

da mensagem original era substituída pela letra que se encontra três posições à sua frente 

(ASSIS, 2014). 

No que se relaciona à Cifra de Jefferson, se define por meio de 36 

discos e um eixo em conjunto. Sendo que cada disco contém as 26 letras do 

alfabeto estampadas, na borda, de forma aleatória. Para enviar a mensagem, é 

preciso empilhar os discos e emparelhar as letras de forma que uma linha da 

mensagem se codifique pelas outras fileiras de letras (PINCELLI, 2014). 

Quem recebe a mensagem realiza a decodificação com o mesmo 

conjunto de discos. Deve-se apenas alinhar as letras aleatórias enviadas e 

procurar por uma linha que faça sentido. Obviamente, os discos do emissor e 

do receptor devem estar empilhados na mesma ordem (PINCELLI, 2014)  

Percebe-se, baseado no exposto, o quanto é importante usar o sistema de criptografia, 

alertando-se que nesse mundo globalizado e sem fronteiras, faz-se necessário ter segurança no 

envio de mensagens. 

3 METODOLOGIA 

O projeto se encontra em andamento, contudo, foi feito até o momento uma investigação 

mais detalhada e aprofundada da aplicação da criptografia no nosso cotidiano. Voltando as 

atenções, principalmente, para a criptografia RSA, que é um dos métodos de criptografia mais 

utilizado. 

A equipe é composta por alunos e um professor orientador, que, por meio de reuniões 

semanais, apresenta as metas, indica materiais para discussão e elabora novas tarefas, no qual 

os discentes se encarregam de apresentarem os resultados posteriormente. 
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Concomitantemente, a todas estas fases, pesquisa-se sobre criptografia, importâncias, 

dados históricos, avanços, tipos de criptografia e sobre tudo suas relações com a matemática, 

sobre a necessidade de manter as informações em sigilo, entre outros assuntos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para validar os estudos realizados até o momento sobre a criptografia, foram 

desenvolvidos pelos alunos dois protótipos de máquinas cifradoras que exemplificam o 

funcionamento das Cifras de César e de Jefferson, respectivamente. Segue abaixo nas figuras 1 

e 2:

Figura 1 - Cifra de César     Figura 2 - Cifra de Jefferson 

Através destes produtos, foram realizadas, apresentações e muitas discussões, a respeito 

de cada uma, entre professor e alunos da equipe. Entretanto, em relação à criptografia RSA, 

ainda está sendo desenvolvido um produto baseado neste, para depois ser apresentado à 

comunidade.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grupo percebeu que, ao estudar criptografia, aprendia-se Matemática no processo de 

uma forma aplicada e divertida, o que levou à conclusão de que a criptografia pode entusiasmar 

a aprendizagem dos discentes na disciplina em questão e, por este motivo, deve ser evoluída 

cada vez mais. 

Espera-se que, através do projeto, os discentes envolvidos despertem o interesse pela 

pesquisa e, a partir da divulgação do trabalho, mostrem para o corpo discente do Campus Caicó 

a presença da Matemática na criptografia e, de forma mais estimulante, mudar a visão errônea 

de alguns estudantes que a Matemática não tem aplicações práticas. 
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E, por fim, a equipe deseja que o trabalho sirva de norte para um projeto de porte maior 

e para o fortalecimento do grupo de pesquisa do campus, seja a respeito do conhecimento da 

criptografia, ou seja em outro ramo afim. 
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bDeterminação do teor de Ácido Ascórbico, açucares dissolvidos e acidez em 

variedades de laranja Citrus Sinensis em comparação à amostra de suco 

industrial 

ÁREA TEMÁTICA: Química 

Freire, M. S.1, Cruz, R. L.1; Galvão, J. V. S.1, Teixeira, M. L. M.1, Julião, R. S.1 

1IFRN campus Nova Cruz 

RESUMO 

A vitamina C é sensível ao oxigênio, luz e temperatura, estável em meio ácido, mas não em meio 

básico. O objetivo deste trabalho é analisar e comparar, além do teor de ácido ascórbico, a acidez e 

o teor de açúcares dissolvidos em amostras de laranjas, das variedades Pera e Comum, à uma

amostra de suco industrial, por meio da titulação com iodato de potássio, pH e Brix,

respectivamente. Através do exposto, observou-se que a laranja Pera possui maior quantidade de

ácido, a Comum alega o PH mais básico e o suco industrial apresenta abundancia em açúcares

dissolvidos.

PALAVRAS-CHAVE: Analise. Vitamina C. Comparação. Laranja. 

ABSTRACT 

Vitamin C is sensitive to oxygen, light and temperature, is stable in acid medium but not in basic 

medium. Vitamin C is sensitive to oxygen, light and temperature, stable in acid medium, but not in 

basic medium. The objective of this work is to analyze and compare, as well as the ascorbic acid 

content, the acidity and the sugar content dissolved in samples of oranges, Pera and Common species, 

to a sample of industrial juice, by titration with potassium iodate, pH and Brix, respectively. Through 

the above, it was observed that the orange Pera possesses greater amount of acid, the Common claims 

the most basic pH and the industrial juice presents abundance in dissolved sugars. 

KEYWORDS:  Analyze. Vitamin C. Comparison. Orange. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de suco de laranja, sendo este um de seus 

principais produtos de exportação. No estado de São Paulo existem 11 indústrias processadoras de 

suco, que são responsáveis pela geração de empregos diretos e no campo. A título de ilustração, a 

cada dez copos de suco que se tomam no mundo, exceto nos EUA, oito são brasileiros. (SUGAI et al)

A legislação brasileira através do Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, regulamenta a 

Lei Nº 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a 

inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas,, Suco ou sumo é a bebida não fermentada, não 

concentrada, ressalvados os casos a seguir especificados, e não diluída, destinada ao consumo, obtida 

da fruta madura e sã, ou parte do vegetal de origem, por processamento tecnológico adequado, 

submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o momento do consumo. 

(BRASIL) 
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bO suco de laranja possui vitaminas e nutrientes suficientes para ser considerado um alimento

saudável pelo FDA (Food and Drugs Administration - EUA), além de possuir quantidades de gordura, 

colesterol e sódio dentro dos padrões estabelecidos como tal. Seus principais nutrientes são: 

Vitaminas C e B, potássio, fibras e ferro. (SUGAI et al)

Esse trabalho tem por objetivo, analisar amostras de laranjas das variedades Pera e Comum, 

em comparação a uma amostra de suco de laranja industrializado, o teor de ácido ascórbico, além da 

acidez e o teor de açúcares dissolvidos.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, ajuda a manter a pele, o tecido 

conjuntivo e estimula a absorção de ferro no intestino. Os indivíduos que não ingerem vitamina C 

suficiente desenvolvem o escorbuto que causa fadiga, sangramento e má cicatrização. É uma vitamina 

hidrossolúvel e termolábil sendo rapidamente oxidada quando exposta ao ar. (SANTANA et al)

A vitamina C é estável na forma seca e dissolve-se facilmente em água (0,3 g/mL). Uma 

vez dissolvida, fica muito sensível ao oxigênio, luz e temperatura, estável em meio ácido e instável 

em meio alcalino. (LIMA et al)

Para a identificação utilizou-se uma titulação Iodométrica. Este método é aplicado para a 

determinação de ácido ascórbico, em alimentos in natura ou enriquecidos, quando a quantidade da 

referida vitamina for maior que 5 mg e baseia-se na oxidação do ácido ascórbico pelo iodato de 

potássio. (ZENEBON et al)

3 METODOLOGIA 

Inicialmente, em virtude de serem bastante comuns na região comercial de Nova Cruz-RN, 

optou-se pelo uso das variedades anteriormente citadas, enquanto ao suco comercial utilizou-se uma 

marca conhecida nacionalmente, cuja qual, para se evitar possíveis constrangimentos, não será citada. 

Dessas frutas, extraiu-se a parte liquida, de forma manual. Logo após, tamisou-se o material para 

evitar partículas indesejáveis. 

Em seguida, pesou-se 10g da amostra, por meio de uma balança analítica de precisão 0,001g; 

a esses adicionou-se 1,0 mL de uma solução de amido 1% m/m, 10,0 mL de uma solução de H2SO4 

20% v/v, com o intuito de diminuir a oxidação da vitamina C durante a titulação e o equilíbrio fosse 

deslocado no sentido da formação da mesma (ZENEBON et al), e 1,0 mL de uma solução de KI 10% 

m/v, adicionado para que se possa existir excesso de íons I- à solução de iodo, uma vez que   a solução 

contenha  excesso de I-, a volatilização do iodo é reduzida consideravelmente (ZENEBON et al), 

todas previamente preparadas;  

Titulou-se então usando uma solução de KIO3 0,02 M, o titulante, na presença de excesso 

de iodeto é utilizado para formar iodo que reagirá com a espécie redutora da amostra formando iodeto, 

diminuindo a oxidação da vitamina C. (ZENEBON et al). O procedimento foi realizado em duplicata. 

Após o termino das titulações e utilizando os valores por elas obtidos pôde-se determinar o teor de 

ácido ascórbico por meio da seguinte equação:    

% 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑚/𝑚  
𝑉 + 𝐹

𝑝
𝑥100 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0301



bSendo: V o volume de iodato de potássio gasto na titulação; F pode ser substituído por 8,806,

pois 1 mL de iodato de potássio 0,02 = 8,806 mg de ácido ascórbico (ZENEBON et al); P equivale a 

massa da amostra. Com isso, pode-se identificar o teor de ácido ascórbico contido nas amostras. 

Para se identificar o pH das amostras simplesmente se imergiu o eletrodo na amostra e para 

se determinar o valor dos açucares dissolvido colocou-se uma pequena parcela destas em um 

refratômetro.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com os resultados obtidos, montou-se a tabela a seguir: 

Amostra Massa da amostra (g) Volume do titulante (mL) 

(1) Pera 10,0844 0,6 

(2) Pera 10,0440 0,5 

(1) Comum 10,0031 0,5 

(2) Comum 10,0010 0,5 

(1) Industrial 10,0235 0,3 

(2) Industrial 10,0166 0,3 

Tabela 1: Resultados da titulação Iodométrica 

A partir destes valores realizou-se o cálculo utilizando a formula anteriormente citada: 

Amostra Fórmula com valores obtidos % de 

Vitamina C 

Pera (0,5 + 0,6)/2) + 0,8806

(10,0844 + 10,0440)/2
𝑥100 

14,21 

Comum (0,5 + 0,5)/2) + 0,8806

(10,0031 + 10,0010)/2
𝑥100 

13,80 

Industrial (0,3 + 0,3)/2) + 0,8806

(10,0235 + 10,0166)/2
𝑥100 

11,78 

Tabela 2: Cálculos do teor de Vitamina C 

Com base nos resultados destes cálculos, acrescidos dos valores de Brix e pH, montou-se a 

seguinte tabela: 

Amostra Valor de Brix pH % de Vitamina C 
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bPera 13,1 3,72 14,21 

Comum 12,7 4,12 13,80 

Industrial 13,9 3,10 11,78 

Tabela 3: resultados obtidos 

5 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalho como este apresentam uma grande relevância para a indústria alimentícia, uma vês 

que, por meio deles pode-se identificar o teor de Ácido ascórbico contido em algumas amostras. Além 

disso e com base no mesmo, pode-se perceber que em comparação as demais, a laranja da variedade 

Pera apresentou um teor de vitamina C maior que as outras e ainda pode-se perceber que a amostra 

industrial possui o valor de Brix mais elevado o que as outras, o que pode ser resultante do acréscimo 

de açúcar.   
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bANÁLISE DO TEOR DE CÁLCIO E PH PRESENTE EM DIFERENTES 

AMOSTRAS DE LEITE EM COMPARAÇÃO AOS VALORES CONTIDOS 

NOS RÓTULOS  

ÁREA TEMÁTICA: Química 

 Cruz, R. L.1; Galvão, J. V. S.1, Teixeira, M. L. M.1, Freire, M. S.1, Julião, R. S.1 
1IFRN campus Nova Cruz 

RESUMO 

O cálcio é importante para o organismo, a falta deste gera danos ao crescimento saudável. O leite 

bovino é uma das mais conhecidas fontes de cálcio presente na alimentação humana. O objetivo deste 

trabalho é determinar o teor de cálcio usando a titulação complexometrica e o pH em amostras de 

leite, estas obtidas a partir de leites industrializados comercializados na cidade de Nova Cruz, que por 

questões éticas, não serão expostas no presente artigo, além de uma terceira entregue às famílias 

carente e comparar os valores encontrado com os contidos nos rótulos, para o teor de cálcio e com a 

legislação, para o referente ao pH. Com os resultados, percebeu-se que dentre as três, apenas uma 

estava de acordo com os valores de cálcio contidos nos rótulos e todas estavam dentro dos parâmetros 

da legislação brasileira. 

ABSTRACT

Calcium is important for the body, the lack of it causes damage to healthy growth. Bovine milk is one 

of the best known sources of calcium present in human food. The objective of this paper is to 

determine the calcium content using complexometric titration and pH in milk samples, obtained from 

commercialized milks in the city of Nova Cruz, which for ethical reasons will not be exposed in this 

paper, besides a third delivered to the families in need and compare the values found with those 

contained in the labels, for the calcium content and with the legislation, for the pH. With the results, 

it was noticed that of the three, only one was in agreement with the calcium values contained in the 

labels and all were within the parameters of the Brazilian legislation.

1 INTRODUÇÃO 

O cálcio é um dos minerais mais importantes para o organismo, uma vez que possui 

diversas funções, dentre as quais pode-se citar: a formação de ossos e dentes; participa de 

PALAVRAS-CHAVE:  Análise. Cálcio. Leite. Rótulo. 

KEYWORDS:  Analyze. Calcium. Milk. Label. 
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funções neuromusculares; atua como mensageiro no interior das células; ao se ligar com 

proteínas e fosfolipídios, promove a permeabilidade da membrana celular e responsável pela 

secreção de hormônios em algumas células, como as presentes nas adrenais, por exemplo. Além 

de ser o nutriente em maior quantidade no organismo, pois estima-se que 1% a 2% do peso 

corpóreo de um adulto esteja na forma de cálcio. Ainda mais, 99% do cálcio presente no corpo 

está localizado nos ossos e dentes. (SANTOS) 

A deficiência de cálcio pode acarretar danos ao desenvolvimento saudável do corpo, 

como é o caso do retardamento do crescimento e a osteoporose, em virtude da falta deste 

mineral, o organismo tende a absorver o cálcio dos ossos para suprir sua carência e neste 

processo os mesmos se tornam mais frágeis, evitando o crescimento, podendo causar fraturas e 

levando a deterioração. A falta deste nutriente pode ser suprida com alimentação a base de 

laticínios, isto é, leite e seus derivados. A ingestão diária de cálcio proporciona um melhor 

desenvolvimento nos ossos e organismo. (FILHO e colaboradores) 

Uma das maiores fontes de cálcio presente na alimentação humana é o leite.  Pelo fato 

de ser um dos alimentos mais completos em termos nutricionais, sua qualidade é uma 

preocupação constante para técnicos e autoridades ligados à área da saúde e zootécnica.  

Dentre as análises que são realizadas, o referente trabalho dá destaque a identificação 

do teor de cálcio e pH. O pH do leite industrializado, de acordo com a instrução normativa 

46/2007 do ministério agricultura pecuária e abastecimento deve se encontrar entre 6,6 e 6,8, 

para o consumo humano. Caso o mesmo possua um valor abaixo de 6,6 é considerado ácido 

devido à deterioração por microrganismos e se apresentar maior que 6,8 é considerado alcalino 

podendo apresentar algum tipo de adulteração como fraude com água, leite com colostro, leite 

em início de processo de fermentação, entre outros. (LIMA e colaboradores)  

Esse trabalho tem por objetivo, determinar o teor de cálcio e o pH em algumas 

amostras de leite industrializado, do tipo longa vida, e outra de um leite fornecido pelo governo 

do estado do Rio Grande do Norte, na região de Nova Cruz, para famílias carentes e comparar 

com os valores contidos nos rótulos e na legislação, respectivamente. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Uma das mais conhecidas fontes de cálcio é o leite bovino, presente na alimentação 

humana. A ingestão deste é muito importante para a saúde, pois contém proteína de alta 

qualidade que auxilia na construção dos tecidos, e ainda mantém a preservação dos músculos, 

cabelos, unhas e demais partes do corpo. Possui vitaminas como A, B e D, que protegem os 

olhos, fornecem energia e otimizam a concentração, além de combater a anemia e fortalecer o 

sistema ósseo. Seus minerais favorecem o processo de cicatrização e melhoram o aparelho 

imunológico, e ainda prevendo doenças neurológicas. (LAY-ANG) 

Entre as formas de identificação de cálcio presente em amostras de leite, a mais 

comumente utilizada é a titulação, pelo fato do produto obtido desta técnica ser um complexo, 

é normalmente conhecida como “complexometria” ou titulação complexométrica. A 

complexometria,  visa a formação de um complexo com coloração azulada, a partir da reação 

entre o cálcio contido nas amostras de leite e o titulante, representado, nesta ocasião, pelo 

EDTA,  sendo usado para indicar o ponto final da titulação um indicador. (MONTEIRO e 

colaboradores) 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0305



b
3 METODOLOGIA 

Inicialmente, obteve-se as amostras utilizadas, sendo duas do tipo longa vida, 

comercializados na região, que para s evitar possíveis constrangimentos não terão suas marcas 

divulgadas, e uma terceira, como citada anteriormente, fornecida pelo governo.  

Retirou-se, das amostras de leite, com o auxílio de uma pipeta graduada, 10 mL, pesou-

se e diluiu-se com agua destilada a 50 mL, para que se torna-se mais perceptível a coloração 

oriunda do indicador; em seguida acrescentou-se a estes 5 mL da solução tampão 10, preparada 

previamente utilizando amoníaco e posteriormente, uma pequena parcela do indicador negro de 

eriocromo T (MONTEIRO e colaboradores), titulou-se a amostra utilizando uma soluço de 

EDTA 0,02 M, preparada previamente utilizando 0,5 L e ainda acrescida de 0,05g de McCl2. 

(MONTEIRO e colaboradores) 

Este procedimento foi realizado em duplicata para cada amostra. Após o termino das 

titulações, utilizou-se os dados para encontrar a concentração de cálcio contida na amostra e 

posteriormente compara-la com a fornecida nos rótulos. Utilizou-se a seguinte formula para 

isto. 

𝑐 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑥 𝐹𝑐𝑥𝑣 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑐 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜𝑥𝑣 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

Entretanto, utilizando esta equação, encontra-se a concentração do analito em Mol/L, a 

concentração equivalente a do titulante, por esse  motivo, logo em seguida precisa-se obter a 

concentração comum, expressada por g/L e logo após, converte-la em g/ml, uma vez que esta 

é a forma expressada nos rótulos.  

Para determina-se o pH das amostras simplesmente imergiu-se o eletrodo do phmetro, 

estando previamente calibrado.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Amostra Volume de titulante gasto (mL) 

IND. A. 1 7,9 

IND. A.2 8,1 

IND. B.1 8,2 

IND. B.2 8,1 

GOV. 1 6,9 

GOV. 2 7,4 

Tabela 1: Volumes da titulação 

Com esses valores realizou-se os seguintes cálculos: 
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Amostra Formula com os valores obtidos Conc. de 

Ca 

(mol/L) 

Conc. de 

Ca (g/L) 

Conc. de Ca 

(mg/200mL) 

IND. A 
0,02𝑥 0,925𝑥 (

7,9 + 8,1

2
) = 𝑐 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜𝑥 5 

0,0296 1,184 236,8 

IND. B 
0,02𝑥 0,925𝑥 (

8,2 + 8,1

2
) = 𝑐 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜𝑥 5 

0,0301 1,204 240,8 

GOV 
0,02𝑥 0,925𝑥 (

6,9 + 7,4

2
) = 𝑐 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜𝑥 5 

0,0264 1,058 211,6 

Tabela 2: cálculos de concentração de Ca 

Com base nestes dados, acrescidos dos valores de pH, identificados com o pHmetro 

convencional, somados aos valores de cálcio contidos nos rótulos, formulou-se a seguinte 

tabela: 

Amostra Conc. de Ca 

(mg/200mL) 

Teor de Ca contido no 

rótulo 

pH 

encontrado 

IND. A 236,8 226mg/200mL 6,73 

IND. B 240,8 240mg/200mL 6,69 

GOV 211,6 240mg/200ml 6,73 

Tabela 3: resultados obtidos 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalhos como este apresentam uma grande relevância para a indústria alimentícia, 

uma vez que, por meio dele pode-se identificar o teor de cálcio contido em algumas amostras e 

se a acidez dos mesmos estão de acordo com a permitida. Além disso e com base no mesmo, 

pode-se perceber que em comparação aos demais, apenas uma das mesmas estava de acordo 

com o respectivo rotulo, provando assim a sua veracidade, no tocante à acidez, pode-se notar 

que todas estavam dentro dos padrões, pois, como citado anteriormente, caso possua um valor 

abaixo de 6,6 é considerado ácido demais e caso esteja maior que 6,8 é considerado alcalino.  
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ESTUDO DAS VARIÁVEIS CLIMÁTICAS – TEMPERATURA E 

PRECIPITAÇÃO - DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Dentre os componentes ambientais, o clima 

representa um dos elementos de maior 

importância às atividades humanas, sobretudo 

por subsidiar o planejamento da distribuição 

espacial e temporal da agricultura. A relevância 

do estudo climático se acentua principalmente 

em regiões onde essas atividades são a base da 

economia local, a exemplo da cidade de Nova 

Cruz/RN. Nesse estudo é abordado a verificação 

das variáveis climáticas e seus impactos na 

Agropecuária e no Meio Ambiente da região do 

município de Nova Cruz/RN. Com o intuito de 

analisar as variações da temperatura e 

precipitação, verificando como essas grandezas 

se comportaram ao longo dos anos e como essas 

impactaram nessa região. Esse faz parte do 

desenvolvimento do Projeto de Pesquisa 

intitulado “Balanço Hídrico Climatológico para 

o Município de Nova Cruz/RN” que foi aprovado

no Edital 01/2018 (1º Chamada) -

PROPI/RE/IFRN.

ABSTRACT 

Among the environmental environments, climate 

represents one of the most relevant elements for 

human activities, mainly through planning and 

spatial and temporal distribution of agriculture. 

The popularity of the climate study becomes 

more important in certain activities that are a 

basis of the local economy, an example of the 

city of Nova Cruz / RN. This is a control of 

change in the climate and its impact in  

Agriculture and no. Environment of the region of 

Nova Cruz / RN. In order to analyze the sampling 

rate and precipitation laws, we verified how they 

behaved over the years and how they impacted 

the region. This Climatological balance for the 

Municipality of Nova Cruz / RN was published 

in Notice 01/2018 (1st Call) - PROPI / RE / 

IFRN. 

PALAVRAS-CHAVE: Chuva, Temperatura, Nova Cruz/RN. 

KEYWORDS:  Rain, Temperature, Nova Cruz/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

O clima constitui-se como sendo um fator fundamental que influência na produção de 

alimentos. Os fatores climáticos como temperatura e luminosidade podem interferir de forma benéfica 

ou maléfica no desenvolvimento das plantas. Nessa mesma perspectiva Silva et al. (2015), argumenta 

que outras variáveis climáticas como temperatura do ar, umidade relativa do ar e radiação solar 

também exercem grande influência sobre a produção agrícola, sendo capazes de ocasionar perdas 

durante o processo produtivo, acarretando em um aumento considerável no preço do produto final, 

portanto, é de grande importância controlar esses fatores.     

A temperatura do ar destaca-se como sendo de extrema importância para o crescimento e 

desenvolvimento das plantas, sendo também um fator climático favorável à presença e proliferação 

de pragas e doenças. No entanto, faz-se necessário para qualquer espécie vegetal, tomar conhecimento 

da variação da temperatura do ar no local onde a cultura será cultivada, visto que a planta depende 

dela em todas as suas fases fenológicas (DUARTE et al., 2011).  Sendo assim, ao se planejar 

atividades agrícolas é imprescindível estudar as condições adversas do tempo, visando obter 

informações ou aprimorar as técnicas já existentes, para que dessa maneira os prejuízos sejam 

minimizados. 

Os estudos a partir da precipitação pluviométrica favorecem o planejamento da quantidade de 

água necessária para o desenvolvimento das atividades humanas, seja ela pessoal, industrial e 

agrícola. Conhecer a dinâmica desse elemento da natureza pode ser fundamental para o planejamento 

de muitas ações que visam à melhoria da qualidade de vida de milhões de pessoas (FREITAS et al., 

2015).   

O presente estudo teve como objetivo realizar o levantamento das variáveis climáticas, 

temperatura e precipitação, no município de Nova Cruz/RN, que fica localizado na Microrregião do 

Agreste Potiguar. Uma vez que esses dados analisados, serão utilizados para compor a estrutura do 

Projeto de Pesquisa, que foi contemplado pelo Edital 01/2018 (1º Chamada) - PROPI/RE/IFRN - 

Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Inovação, e intitulado “Balanço Hídrico Climatológico 

para o Município de Nova Cruz/RN”, sendo um dos projetos desenvolvidos esse semestre pelo grupo 

de pesquisa. 

2 METODOLOGIA 

2.1. Região de Estudo 

Nova Cruz é um município brasileiro localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte, 

na mesorregião e microrregião do Agreste Potiguar. De acordo com a estimativa realizada pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2013, sua população era de 37 079 

habitantes. Nova Cruz possui uma área de 277,658 km² e está localiza a 98 km da capital estadual 

Natal. 

Figura 1 - Localização do município de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte
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O clima de Nova Cruz é caracterizado como semiárido quente (do tipo Bsh na classificação 

climática de Köppen-Geiger). A temperatura média anual é de 25,5 ºC, sendo janeiro o mês mais 

quente (27 ºC) e julho o mais frio (23,3 ºC). A umidade relativa do ar é de 77 %, e o tempo de 

insolação chega a 2 700 horas anuais. 

2.2. Aquisição de Dados 

Os dados utilizados foram coletados pela empresa Climate-Data.org, que utiliza um modelo 

com mais de 220 milhões de pontos de dados e uma resolução de 30 segundos de arco. São utilizados 

os dados meteorológicos de milhares de estações meteorológicas de todo o mundo. Esses foram 

coletados entre 1982 e 2012, dados também são atualizados periodicamente (Climate-Data, 2018). 

2.3. Processamento dos Dados 

Para realização do presente estudo utilizou-se dados mensais e anuais de temperatura e 

precipitação pluvial do período desse estudo, esses dados foram analisados em planilhas no Excel. 

De posse dos referidos dados não agrupados foram determinadas as medidas de tendência 

central (media, mediana e moda) e de dispersão (desvio padrão, amplitude e outros), sendo a média 

aritmética ( X ) e o desvio padrão (S) calculados mediante as seguintes expressões: 


=

=
n

i N

xi
X

1

   (1) 

sendo: ix  = total mensal ou anual de chuva, em mm; i = número de observações (1,2..., N) e N =

número total de observações.   


= −

−
=

n

i

i

N

Xx
S

1

2

1

)(
(2) 

sendo: Xxi −  = desvio de cada um dos valores x1, em relação à média. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos estão graficamente representados na figura 2. Os dados relativos à chuva 

e temperatura (media, máxima e mínima) foram coletados em 1982 a 2012, e mostram o 

comportamento médio dessas variações durante os doze meses do ano. 
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Figura 2 - Localização do município de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte

Podem ser identificados dois estágios bem definidos com relação aos períodos pluviométricos 

ao longo dos doze meses do ano. O primeiro apresenta os meses com maiores índices; sendo eles 

março, abril (com o maior índice de chuva, alcançando os 132 mm), maio, junho e julho, sendo esse 

o período chuvoso.

Após este período, vem os meses que apresentam os menores índices pluviométricos, sendo 

janeiro, fevereiro, agosto, setembro, outubro (o mês mais seco, com 9 mm), novembro e dezembro. 

Sendo esse considerado o período seco. 

Sua temperatura média nos cinco primeiros meses do ano (janeiro, fevereiro, março, abril e 

maio), pouco varia, mantendo uma média de 26,2 °C, com o mês mais quente sendo Fevereiro, com 

26,9 °C. No período de inverno (junho, julho, agosto e setembro), há um declínio considerável, 

podendo a temperatura baixar aos 23,3 °C. Nos meses posteriores (outubro, novembro e dezembro), 

a média volta a subir e sua temperatura permanece entre os 26,2 °C. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando comparados, o mês mais seco tem uma diferença de precipitação de 123 mm em 

relação ao mês mais chuvoso. 

As temperaturas médias têm uma variação de 3,6 °C durante o ano. Sua temperatura média 

anual é de 25,42 °C e sua máxima alcança os 30,39 °C. Tendo a sua pluviosidade anual de 737 mm, 

e média de 61 mm. 

Esse estudo faz parte do Projeto de Pesquisa, Edital 01/2018 (1º Chamada) - PROPI/RE/IFRN 

- Desenvolvimento de Projetos de Pesquisa e Inovação, e intitulado “Balanço Hídrico Climatológico

para o Município de Nova Cruz/RN”, sendo de extrema importância para o desenvolvimento dessa

pesquisa.
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IMPACTOS AMBIENTAIS PROVENIENTES DOS MÉTODOS 

EMPREGADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAIS NA INDÚSTRIA 

CERÂMICA NO MUNICÍPIO DE PARELHAS-RN 

COSTA, L. S.1; SILVA, E. D.2; ALBUQUERQUE, M. E. O.3; DANTAS, V. S. P.4 e GONZAGA, L. M.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Parelhas. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A argila tem como característica a 

granulometria abaixo de dois micrômetros e 

uma composição heterogênea de minerais, em 

virtude de sua formação geológica e 

deposição. Tal granulometria é conferida aos 

sedimentos a partir do intemperismo, o qual 

decompõe e degrada a rocha inicial. A argila é 

utilizada na composição de tijolos, telhas e 

lajotas. No que diz respeito ao município de 

Parelhas, no Rio Grande do Norte, há destaque 

nas atividades ceramistas que constituem a sua 

economia, conferindo o título de “Capital da 

Telha” à cidade. Muito embora esse seja um 

ponto positivo ao que se refere ao aspecto 

socioeconômico do município, a alta 

concentração de empresas ceramistas em sua 

região também traz consigo consequências 

negativas como impactos ambientais. Neste 

trabalho foram verificados como aspectos 

negativos a poluição visual e atmosférica, bem 

como a erosão e a desertificação das áreas 

estudadas. 

ABSTRACT 

Clay has a particle size of less than two 

micrometers and also has a heterogeneous 

composition of minerals due to its geological 

formation and deposition. Such granulometry 

is conferred to sediments from weathering 

conditions, which decompose and degrade the 

initial rock. Clay is used in the composition of 

bricks and tiles. With regard to the 

municipality of Parelhas, in Rio Grande do 

Norte, there is a prominence in the ceramist 

activities that constitute its economy, 

conferring the title of "The Tile Capital" to the 

city. Although this is a positive point regarding 

the socioeconomic aspect of the city, the high 

concentration of ceramist companies in their 

region also brings with it negative 

consequences such as environmental impacts. 

In this work, visual and atmospheric pollution, 

as well as erosion and desertification of the 

studied areas, were verified as negative 

aspects. 

PALAVRAS-CHAVE:  Argila. Cerâmicas. Impactos ambientais. 

KEYWORDS:  Clay. Ceramics. Environmental impacts. 
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1 INTRODUÇÃO 

A cidade de Parelhas, no Rio Grande do Norte, vêm apresentando um considerável 

crescimento econômico, o qual está diretamente relacionado a consolidação da mineração na região. 

Sendo conhecida como “Capital da Telha”, a cidade conta com 17 empresas ceramistas, as quais são 

de extrema importância para o mercado municipal, regional e nacional, fabricando desde tijolos e 

telhas até lajotas, de modo a comercializá-los para os estados de Pernambuco e Alagoas. 

O processamento da argila divide-se em uma gama de etapas, partindo desde a preparação da 

massa cerâmica até a comercialização dos seus subprodutos. Porém, observa-se que além de aspectos 

positivos, como a geração de empregos e a movimentação econômica, tal atividade também acarreta 

alguns impactos negativos, principalmente no que concerne ao quesito ambiental. 

Sendo assim, este trabalho visa a identificação dos impactos ambientais provenientes das 

etapas de produção dos materiais cerâmicos na cidade de Parelhas, apresentando medidas mitigadoras 

para os mesmos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os pesquisadores Silva e Barros (2014) dão ênfase ao fato de hoje o Brasil ser um dos maiores 

produtores mundiais de produtos cerâmicos. Segundo dados do Informe Setorial (2008), no Nordeste, 

a indústria da cerâmica vermelha é um dos principais fatores econômicos, sendo sua produção 21% 

de toda a demanda nacional, e o seu consumo, 22%. No município de Parelhas, essa produção também 

é muito importante economicamente, sendo dividida em uma série de etapas. 

O primeiro procedimento empregado para a utilização industrial da argila é a extração, a qual 

não é realizada na cidade. Posteriormente há o recebimento da argila, a preparação da massa cerâmica, 

laminação, extrusão, corte, secagem, queima, expedição e o transporte (FIEMG, 2013). Embora todos 

esses procedimentos gerem impactos ambientais, os mais prejudiciais ao meio ambiente são aqueles 

provenientes da queima e do transporte. Ainda assim, segundo FIEMG (2013), a má execução das 

etapas de produção gera o desperdício de peças, o que impulsiona o descarte destas em locais 

inadequados. 

A queima é a última etapa do ciclo de produção e gera impactos atmosféricos, como a 

degradação da saúde daqueles que trabalham frente aos fornos. Segundo o FIEMG (2013), caso as 

cinzas decorrentes desta etapa sejam provenientes de combustíveis fósseis, necessitam de um 

armazenamento específico em caçambas, pois seu alto teor de enxofre e ferro pode danificar o solo. 
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No que concerne à saúde do trabalhador, Oliveira (2007) assegura o dever do empregador frente a 

redução de riscos para os operários, assim como a disponibilização de equipamentos de segurança 

individual. Tais riscos podem desencadear: “Diminuição de rendimento, erros de percepção e 

raciocínio, esgotamento, desidratação, câimbras e exaustão do trabalhador” (FIEMG, 2013).  

Com relação ao transporte, há de ressaltar-se a alta emissão de materiais particulados, as quais 

segundo Hernandes e Kaminski (2005) apud Junior e Junior (2006) contribuem para o surgimento de 

desequilíbrios ambientais como a chuva ácida, o efeito estufa e a inversão térmica. Localmente, tais 

autores apontam as emissões como causadoras de doenças respiratórias e alergias. 

3 METODOLOGIA 

Em virtude do caráter explicativo vigente durante as explanações acerca dos impactos 

socioambientais descritos neste trabalho, sendo estes decorrentes da produção ceramista no município 

de Parelhas, fez-se necessária a adoção do módulo de pesquisa aplicada para sua melhor exposição e 

problematização, de modo que o contexto da obra objetivasse identificar parte da degradação por 

esses provocados. 

Sendo este trabalho realizado através de pesquisa bibliográfica e observação in loco, é notório 

ressaltarmos a não utilização de experimentos científicos, métodos exploratórios ou outros materiais 

- além de livros, periódicos e artigos - para a constituição do mesmo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Impactos Atmosféricos 

Os principais impactos atmosféricos decorrentes da produção ceramista são aqueles 

relacionados a emissão de poluentes atmosféricos e a liberação de gases de efeito estufa.  

Nas empresas parelhenses, a principal etapa onde há liberação desses tipos de gases é no 

processo de queima (Figura 1), onde também é emitido material particulado. Uma das principais 

formas de se mitigar os impactos provocados por esse tipo de poluição é a utilização de fontes 

alternativas como matéria-prima para os fornos, sendo algumas destas: pó de serragem, cavaco, 

bagaço de cana, sabugo de milho e palha de café (FIEMG). 

No que diz respeito ao manuseio de matérias-primas e insumos, há a verificação da liberação 

de poeiras fugitivas, material particulado que pode provocar doenças pulmonares tanto para os 

trabalhadores da empresa, quanto para os moradores das regiões circunvizinhas. Algumas das 

medidas mitigadoras propostas pelo FIEMG (2013) são a adoção de sistemas de aspersão de água, a 
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implementação de cortinas vegetais para evitar a dispersão de tais materiais, bem como a proteção da 

área de armazenamento. 

4.2 Impactos Visuais e do Solo 

Nas indústrias ceramistas, a poluição visual é um dos impactos mais perceptíveis, pois as 

empresas utilizam suas imediações como aterros para depositarem os materiais que podem ser 

gerados em diversas etapas do processo (Figura 2).  

Nota-se que alguns tipos de resíduos gerados pelas cerâmicas também podem causar danos à 

saúde da população, além de contaminar o solo. No mormente a degradação ambiental, esta ocorre 

por intermédio da deposição de resíduos não biodegradáveis, tal como as cinzas oriundas do processo 

de queima. Uma alternativa para ambos os problemas seria a reinserção desses materiais no processo 

produtivo. 

Algumas maneiras de redução dos impactos visuais foram ressaltadas por GRIGOLETTI, 

apud NUNES (2012), que são: “os resíduos serem utilizados como aterro no local, principalmente 

para recuperar as áreas de extração esgotadas” e também o “produto acabado com poucos defeitos 

podem ser vendidos como material de 2ª para usos menos nobres, como muros ou paredes rebocadas.” 

 Caso o material depositado seja biodegradável, seu derramamento torna-se viável desde que 

haja a criação de uma cortina vegetal a fim de minimizar os impactos visuais deste decorrentes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os aspectos observados, é possível ressaltar a relevância do tema analisado 

durante o decorrer deste trabalho, o qual se propôs a estudar os impactos ambientais provenientes da 

produção cerâmica no município de Parelhas, Rio Grande do Norte; a partir de tais estudos foi 

Figura 01 -  Poluição atmosférica de uma 

cerâmica do município de Parelhas-RN. 

Figura 02 - Chamote depositado em local 

inapropriado no município de Parelhas-RN

Fonte: Do autor. Fonte: Do autor. 
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possível propor algumas medidas mitigadoras, como a pavimentação de vias e pátios das empresas, 

a criação de cortinas vegetais, a utilização de combustíveis em pó nos fornos e a reutilização de 

resíduos como aterro, tal como a introdução do chamote nos processos de produção. 

Diante do exposto, surge a viabilidade de que medidas, tais quais as aqui apresentadas, possam 

vir a ser empregadas pelas empresas locais, gerando assim um futuro mais sustentável para a 

economia da cidade. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE DUAS AMOSTRAS DE 

PRÓPOLIS VERDE DO RN 

RESUMO 

O Brasil apresenta uma grande diversidade de 

produtos naturais e isso se deve pelo fato de sua 

flora ser bastante diversificada, por sua extensão 

territorial    e   pela   variabilidade   climática 

existente. Dentro dos produtos naturais, tem se 

destacado a própolis, um  produto  apícola 

produzido pelas abelhas Apis mellifera a partir de 

substâncias vegetais. A própolis apresenta muitas 

propriedades como antifúngica, antioxidante, 

antiviral,   antimicrobiana   e   anticarcinogênica, 

sendo  o  Brasil  o  segundo  maior  produtor 

mundial. Diante disso, objetivou-se determinar o 

percentual de atividade antioxidante de duas 

amostras de própolis verde oriundas do RN pelo 

método de sequestro do radical livre DPPH•. Os 

resultados obtidos confirmaram a presença dessa 

ação nas amostras de própolis utilizadas que 

resultaram em dados altamente significativos. 

ABSTRACT 

Brazil presents a great  diversity  of  natural 

products and this  is  due  to  the  fact  that  its  flora 

is  very  diversified,  due   to  its   territorial 

extension and  the  existing  climatic  variability. 

Inside the  natural  products,   the  propolis  has 

been highlighted, a bee product  produced  by  

Apis mellifera bees  from  plant  substances. 

Propolis has many properties such as antifungal, 

antioxidant, antiviral, antimicrobial and 

anticarcinogenic, Brazil being the second  largest 

producer in the world. The objective of this 

study was to determine the percentage of 

antioxidant  activity  of  two  green   propolis 

samples from the RN by the free radical 

sequestration method DPPH
•
. The  results

confirmed the presence  of this action in  the 

propolis samples used that resulted in highly 

significant data. 

1 INTRODUÇÃO 

Os produtos naturais vêm sendo utilizados pelo homem desde o início da humanidade para 
diversos fins. Em especial, para fins terapêuticos em que devido à importância desses produtos a 

KEYWORDS: Naturalproducts, bee product, green propolis, Apis mellifera bees, antioxidant activity. 

PALAVRAS-CHAVE: Produtos naturais, produto apícola, própolis verde, abelhas Apis mellifera, 

atividade antioxidante. 
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Química e a Medicina passaram a se relacionar  e  desenvolver  muitas  substâncias  ativas  as  quais 
foram introduzidas em medicamentos farmacêuticos (VIEGAS JUNIOR; BOLZANI, 2006). 

Dos produtos obtidos pela natureza, nas últimas décadas, os produtos originados de colmeias 

como o mel, cera, pólen, geleia real, apitoxina e própolis tem despertado grande interesse em todo o 

mundo. Sendo a própolis um produto apícola  que  vem  sendo  utilizado  pelo  homem  durante  muitos 

anos e tem despertado o interesse pelas suas propriedades terapêuticas, pela ação antimicrobiana, 

antioxidante,  antiinflamatória, cicatrizante, anestésica e anticarcinogênica, e,  também,  pela 

possibilidade de aplicação na indústria alimentícia (SILVA, 2009). 

No Brasil, a apicultura vem  se  destacando  como  uma  atividade  que  fornece  benefícios 

sociais, econômicos e ecológicos. Apesar da abundante e diversificada flora brasileira e da 

rusticidade das abelhas africanizadas representarem potencial para obtenção de mel e derivados de 

excelente qualidade, a apicultura tem muito  para  se  desenvolver  no  país,  e  pouco  ainda  se  sabe, 

sobre as propriedades e características desse produto. Levando em conta todos esses fatores 

supracitados, a produção de própolis e suas composições merecem especial atenção, de forma a 

direcionar o apoio para o controle e desenvolvimento da qualidade desses produtos. 

Diante disso, objetivou-se analisar o potencial  antioxidante  de  duas  amostras  de  própolis 
obtidas do apiário do IFRN Campus Pau dos Ferros a partir do método de sequestro do radical livre 
DPPH

• 
utilizando o ácido gálico como padrão positivo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Dentre os diversos produtos encontrados na natureza, se encontra a própolis. É um produto 

apícola que vem sendo utilizado  durante  séculos,  para  diversos fins,  apresenta  coloração  e 

consistência variadas, produzido a partir da coleta das abelhas da espécie Apis mellifera. Sua 

composição química é bastante complexa e variada, estando relacionada com a flora de cada região 

visitada pelas abelhas, com o período de sua coleta  e  a  variabilidade  genética  das  abelhas  rainhas, 

assim como, a técnica empregada para extração (PARK et al., 1998). É devido a esses fatores que 

existem dificuldades  na  padronização  da  própolis,  pois  suas  propriedades  biológicas  estão 

diretamente relacionadas à sua composição química (SILVA, 2009). 

As amostras  de  própolis  oriundas  no  Brasil  têm  mostrado  diferenças  significativas  com 

relação a sua composição química em comparação com própolis obtidas na zona temperada. 

Considerando que essa composição varia do local de coleta do produto, devido a essas diferenças a 

própolis brasileira têm sido apresentada como um produto de grande interesse para a  investigação 

científica pela grande biodiversidade brasileira (TRUSHEVA et al., 2006). 

A própolis  tem  sido  objeto  para  investigação  por  apresentar  diversas  propriedades  químicas 

e farmacológicas, tais como antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiinflamatória, hepatoprotetora, 

antioxidante,  antitumoral,  imunomodulatória,  entre outras.  Sendo  essas  propriedades  atribuídas  pela 

rica composição química desse produto que inclui a presença de diversos compostos orgânicos,  tais 

como: hidrocarbonetos, ácidos aromáticos e graxos, ésteres, terpenóides, cetonas e aldeídos, 

aminoácidos, polissacarídeos entre outras  variedades  de  compostos,  onde  cerca  de  300  constituintes 

já foram isolados de diferentes amostras de própolis (LUSTOSA et al., 2008; MENDONÇA, 2011). 

Os antioxidantes são compostos químicos com capacidade de reagir com os radicais livres 

podendo assim restringir seus efeitos maléficos ao organismo. “São substâncias  que  retardam  a 

velocidade de oxidação, através de um ou mais mecanismos, como inibição de radicais livres e 

complexação de metais”. Os antioxidantes podem ser classificados em: primários e secundários. No 

primeiro atuam como doadores de prótons, onde agem como protetores contra os radicais. Já os 
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antioxidantes secundários agem como uma espécie bloqueadora da decomposição de peróxidos e 
hidroperóxidos (ROCKENBACH, 2008, p. 22). 

3 METODOLOGIA 

Para a realização do procedimento da atividade antioxidante, realizou-se a coleta  de  duas 

amostras de própolis verdes obtidas no  apiário  do IFRN  Campus Pau dos Ferros/RN.  Com a coleta 

foi obtido uma amostra de 27,8691g da própolis I e 21,477g da  própolis  II.  Posteriormente,  as 

amostras foram levadas para o Laboratório de Química Orgânica para a elaboração dos extratos 

orgânicos. Inicialmente, as amostras foram imersas em etanol por  um  período  de  7  dias  para  a 

extração a frio. Após esse período, filtrou-se os extratos e fez-se a evaporação dos solventes em um 

evaporador rotatório sob pressão reduzida a uma temperatura de  75  ºC.  Com  o  procedimento 

realizado, obteve-se os extratos etanólicos das própolis, que  foram  armazenados  em  recipientes  de 

vidro e pesados para a avaliação de seu rendimento percentual e do potencial antioxidante. 

O desenvolvimento da avaliação quantitativa da atividade antioxidante foi feita a partir da 

metodologia descrita por Almeida et al. (2010), para isso utilizou-se várias diluições do extrato para 

monitorar o consumo do radical livre DPPH
•
 -1,1-difenil-2-picrilhidrazil pela amostra,  através  da

medida do decréscimo da absorbância nas diferentes concentrações do extrato. 

Inicialmente, preparou-se a solução metanólica de 60 μM  de  DPPH
•
 -1,1-difenil-2- picrilhidrazil

da marca Sigma-Aldrich. Para o procedimento, preparou-se uma  solução  estoque  1000 ppm do extrato. 

A partir da  solução  de  1000  ppm,  foram feitas  as diluições  em balões volumétricos  de 10 mL, 

obtendo as concentrações com variações de 1000 à 5ppm. 

As leituras da absorbância das amostras foram feitas no Laboratório  de  Análises  Físico- 

Químicas do IFRN Campus Pau dos Ferros em espectrofotômetro  UV-Vis  no  comprimento  de onda 

de 517 nm, utilizando o ácido gálico como controle positivo. Todas as leituras das amostras foram 

realizadas em triplicata. Os dados quantitativos foram  obtidos  através  da  equação  1,  utilizada  por 

Wust et al. (2016), para ser obtido o percentual de ação antioxidante do extrato: 

Equação 1: %AA = (Abscontrole – Absamostra) x 100 / Abscontrole 

Onde: Abscontrole é a absorbância da solução metanólica de 60 μM de DPPH
•
 e Absamostra é a

absorbância da mistura da amostra e da solução metanólica de DPPH
•
.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os rendimentos percentuais dos extratos etanólicos apresentaram os seguintes  percentuais: 

própolis verde I 44,51% e própolis verde II 33,18%. Os resultados  para  a  atividade  antioxidante 

foram satisfatórios, sendo que o  extrato  etanólico  da  própolis  verde  II  apresentou  melhor  ação 

(Tabela 1). 

Tabela 1: Porcentagem de atividade antioxidante do controle positivo e dos extratos. 

Amostra Concentrações (ppm) Atividade Antioxidante (%) 

500 94,65 

250 94,89 

200 94,82 

Ácido gálico 150 94,86 

100 94,86 

50 94,81 
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25 94,78 

200 58,85 

Própolis verde I 
100 

10 

53,96 

47,59 

5 44,76 

1000 88,06 

Própolis verde II 
250 

150 

81,03 

68,18 

100 61,98 

Analisando os resultados obtidos e comparando com  os  dados  do  padrão,  apesar  da 

diferença de potencial nas menores concentrações, ainda pode-se considerar  que  as  amostras 

apresentam alta capacidade de atividade antioxidante nos extratos das própolis analisadas. 

Nas amostras investigadas, nota-se que o extrato da própolis verde II apresentou elevado 

potencial antioxidante em todas as concentrações  analisadas, sendo  que  em  1000  ppm  o  extrato 

inibiu 88,06% do radical livre (RL) DPPH
•
 e em 100 ppm 61,98% o que se pode considerar  uma captura

bastante eficiente dos radicais.  Ademais,  a  própolis  verde  I  também apresentou boa  inibição do RL. 

Comparando o potencial de captura do RL dos dois extratos de própolis deste trabalho, percebe-

se que ambas apresentam sequestro  do DPPH
•
  semelhantes,  no  entanto,  o  extrato  da própolis verde II

ainda  apresenta  um potencial melhor  do  que  a  própolis  verde  I,  podendo ser vista na concentração 

de 100ppm que os extratos da própolis verde I e II apresentaram 53,96% e 61,98%, respectivamente. 

Essa notável diferença de captura entre as amostras  de  própolis  se  dá  pela  composição 

química das plantas de onde as abelhas coletaram as resinas, presumindo assim que  a vegetação  dos 

locais de coleta das abelhas  que  produziram  a  própolis  verde  II  são  plantas que  produzem 

compostos secundários com atividade antioxidante  um  pouco  mais  significativa  (BARBOSA, 

2016). 

As duas amostras de própolis verdes investigadas  neste  estudo  demonstraram  elevados 

potenciais de atividade antioxidante na  captura  do  radical  livre  DPPH
•
,  buscando  um  comparativo

com outras análises como o desenvolvido por Nagai et al. (2003) com o  método  de  captura  do 

DPPH•, com extratos aquosos de própolis brasileira, que obteve uma porcentagem  de  inibição  de 

43,5% com amostra preparada na proporção de 100  mg/ml.  Percebe-se  então  que  o  presente 

trabalho obteve resultados ainda mais elevados em relação os extratos etanólicos das  duas  própolis, 

sendo que as própolis verdes I e II na concentração de 100 ppm inibiram 53,96% e  61,98% dos  

radicais, respectivamente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio dos resultados obtidos, conclui-se que o procedimento para analisar o potencial de 

atividade antioxidante possibilitou obter valores altamente satisfatórios, em especial para o  extrato 

etanólico da própolis verde II, comprovando os dados apresentado na literatura sobre a  ação  

antioxidante neste produto apícola. No entanto, é  sabido  que  são  necessários  estudos  mais 

aprofundados que podem contribuir para síntese de novos compostos que apresentem efeitos, ainda 

desconhecidos, benéficos para a saúde humana que possam atribuir ainda mais importância aos 

produtos naturais desta região. 
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HELPUBS: Aplicativo para auxiliar no atendimento das Unidades Básicas de Saúde 
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ÁREA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O presente projeto visa investigar o atual 

sistema de atendimento e assistência médica 

realizada pelas Unidades Básicas de Saúde - 

UBS. Com a finalidade de coletar dados para 

fundamentar a criação de novas alternativas às 

atuais formas de atendimento por meio de 

dispositivos móveis. Dessa forma, criar uma 

solução que auxilie as UBS e seus pacientes 

através da otimização das filas de espera. Tendo 

em vista a elaboração de novas possibilidades às 

atuais formas de atendimento o projeto aqui 

apresentado pretende implementar uma fila 

virtual, um espaço para o registro de consultas, 

exames e medicamentos (diário médico do 

paciente), além de realizar a junção de todas 

essas informações em um prontuário digital. 

Portanto, trata-se de uma ideia que buscará 

atender as necessidades encontradas durante a 

coleta de dados, contando com informações 

sobre exames e consultas já realizadas, 

marcadas e pendentes, aviso do horário 

estimado de atendimento e um prontuário digital 

do paciente. Ademais, ajudando a melhorar o 

serviço prestado nesses estabelecimentos de 

saúde pública por meio de inovação tecnológica. 

PALAVRAS-CHAVE: ATENDIMENTO. UBS. APLICATIVO. FILA VIRTUAL. 

INOVAÇÃO. 

ABSTRACT 

The present project aims to investigate 

the current system of care and medical care 

performed by the Basic Health Units - UBS. In 

order to collect data to support the creation of 

new alternatives to the current forms of care 

through mobile devices. In this way, we create a 

solution that assists UBS and its patients by 

optimizing queues. In order to elaborate new 

possibilities for the current forms of care, the 

project presented here intends to implement a 

virtual queue, a space for the registration of 

consultations, exams and medicines (patient's 

medical journal), as well as to carry out all this 

information on a digital chart. 

Therefore, it is an idea that will seek to meet the 

needs encountered during data collection, 

counting on information about exams and 

appointments already performed, marked and 

pending, the estimated time of service and a 

digital patient record. In addition, helping to 

improve the service provided in these public 

health facilities through technological 

innovation. 

KEYWORDS: ATTENDANCE. UBS. APPLICATION. VIRTUAL QUEUE. INNOVATION. 
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1. INTRODUÇÃO

A tecnologia móvel se tornou ubíqua, ou seja, significa que os equipamentos tecnológicos 

estão por toda parte e inclusive, é quase que um novo membro do corpo de seus usuários 

(FLORIANO, KAHL, 2011, p.1). Isso não se refere apenas quanto aos celulares, que dominam o 

mercado em venda de aparelhos móveis, mas por inúmeros outros aparelhos que se tornaram 

comuns no dia a dia das pessoas. Os modelos de negócios das empresas começam a se moldar a 

essa nova realidade e as estratégias empresariais estão cada vez mais voltadas ao consumidor 

digital. Desse modo, molda-se a cara do novo consumidor mundial, digitais e mais ávidos por 

novidades. 

Assim, essa “nova cultura dos smartphones”, afeta diferentes âmbitos sociais, 

principalmente os que permitem uma ligação direta com a sociedade. Por exemplo, a área da saúde, 

no qual o envolvimento entre as tecnologias e os serviços médicos estão cada vez maiores e mais 

necessários. Além disso, há um grande fluxo de ferramentas tecnológicas que buscam melhorar tal 

setor. Tais melhorias são de considerável importância no cenário atual do país, onde a assistência 

nas unidades de saúde é grandemente falha, principalmente o atendimento na saúde pública, 

necessariamente nas Unidades Básicas de Saúde, no qual inicia-se os cuidados com o paciente.   

Dessa forma, analisando o contexto abordado acima, a proposta deste projeto é a pesquisa 

nas Unidades Básicas de Saúde, para melhorar seu atendimento por meio do uso de tecnologias que 

possam trazer praticidade à vida dos dependentes dessas unidades, além do mais, também contribuir 

para execução do trabalho dos profissionais dessa área, a fim de ajudar a cumprir o objetivo das 

UBS - preservar o bem estar do paciente, evitando o estresse, tanto dos profissionais quanto dos 

enfermos. Assim, busca-se uma alternativa às formas de atendimento por meio da criação de filas 

virtuais, para otimizar o ambiente, impedindo possíveis lotações, além de evitar o desconforto e a 

ansiedade. 

Portanto, o projeto possui a proposta de buscar soluções que  auxiliem os profissionais 

dessas unidades, o qual buscará possuir a estrutura essencial para suprir suas necessidades básicas 

de assistência, por meio de uma plataforma móvel que oferece um meio tecnológico e alternativo 

com tais funcionalidades: sistema de filas virtuais, para evitar lotação nos estabelecimentos, 

informações sobre consulta e exames realizados, marcados e pendentes, e ainda, informações 

pessoais médicas, através de um prontuário digital. 

2. METODOLOGIA

Para o embasamento da solução proposta foi realizado uma pesquisa de campo com 

pacientes e funcionários das Unidades Básicas de Saúde dos bairros: Nossa Senhora da 

Apresentação e Lagoa Azul – Nova Natal, respectivamente. Posteriormente disponibilizou-se um 

formulário online do mesmo questionário referente aos pacientes para que fosse possível abranger 

um maior número de pessoas. As pesquisas realizadas nessas unidades têm a finalidade de 

investigar a perspectiva dos pacientes e funcionários quanto ao atual sistema de atendimento 

realizado nas UBS, além disso, coletar informações de como os pacientes tratam suas informações 

médicas e juntamente a isso verificar se haveria aceitação da vigente proposta do projeto, e o quanto 

essa seria importante. 

Dessa forma, essa pesquisa possibilitou uma conversa mais próxima aos pacientes e 

funcionários, de tal modo, que pôde-se explicar com mais detalhes a proposta do projeto e fazê-los 

idealizar as funcionalidades.  

Como dito, o primeiro ponto de pesquisa foi na Unidade Básica de Saúde – Planícies das 

Mangueiras, localizada no bairro de Nossa Senhora da Apresentação, na qual consultamos 21 

pacientes e 11 funcionários. Em tal UBS foi encontrado uma estrutura inadequada, com falta de 
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assentos para a demanda de pacientes, encontrado muitos deles em pé, inclusive gestantes, e ainda 

devido sua pequena infraestrutura, o prédio da unidade não suporta a grande demanda de usuários, 

assim foram feitas salas improvisadas com containers, no entanto, a UBS possui acesso à internet. 

Nessa unidade constatamos que 76,2% dos pacientes moram próximos à unidade, mas 

apenas 9,52% esperam em suas casas enquanto 90,48% dos pacientes esperam a sua vez de 

atendimento na própria unidade de saúde, assim refletindo na lotação encontrada muitas vezes na 

UBS. 

 No segundo momento fomos à UBS do bairro Lagoa Azul em Nova Natal, que ao contrário 

da unidade anterior, estava com uma boa estrutura física, extenso espaço para à espera com vários 

assentos e ambiente climatizado. Lá coletamos informações de 19 pacientes e 12 funcionários. 

Contudo, essa unidade possui uma demanda superior a primeira unidade visitada, assim também 

constantemente se encontrando em cenário de lotação. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o processo de revisão de dados, foi perceptível que a média de espera dos usuários 

está em 1 hora e 30 minutos, o que é relativo para cada UBS, considerando que cada Unidade tem 

uma demanda diferente, ainda pôde-se concluir que apesar de quase 24% considerar como "bom" o 

atendimento oferecido em suas respectivas UBS, 49.2% dos pacientes e 83% dos funcionários 

apontaram como regular. Outro fato que deve ser considerado são os equipamentos tecnológicos 

que as duas UBS visitadas tinham, ambas possuíam computadores e internet.  

 Dessa forma, deduzimos que grande parte não está satisfeita e aguarda melhorias no atual 

sistema de atendimento, o que explica o alto nível de aceitação da proposta oferecido por esse 

projeto. Em sumo, idealizamos a importância do HelpUBS pelo extenso tempo nas filas de espera, 

pela grande quantidade de usuários que possuem acesso à internet e de pacientes insatisfeitos. Esses 

dados são indicadores de o quanto a tecnologia pode facilitar e deixar o processo de atendimento 

nessas unidades mais eficiente, assim, o sistema tecnológico auxiliará as UBS a cumprir os 

objetivos das mesmas junto ao Ministério da Saúde, que se caracteriza em prestar todo atendimento 

básico necessário para garantir o bem estar e preservação da saúde de seus pacientes, além disso, 

“continuar ampliando o acesso da população às ações e serviços de saúde de forma integral, mais 

humana, oportuna, com qualidade e equidade, segundo as necessidades individuais e coletivas”. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016, p.30). 

Por fim, para adesão e execução do sistema tecnológico em questão por parte das UBS, é 

necessário que esse esteja dentro dos parâmetros envoltos no regulamento do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que aponta o seguinte a respeito de pesquisas científicas e incorporação de 

tecnologias: “Tal procedimento deve levar em consideração normas do relatório da Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS referente a que necessariamente considera : “ I - 

as evidências científicas sobre a LEI Nº 8.080 (BRASIL,1990, art. - 19-Q) eficácia, a acurácia, a 

efetividade e a segurança do procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão competente para 

o registro ou a autorização de uso; (Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011); II - a avaliação

econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas,

inclusive no que se refere aos atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível.

(Incluído pela Lei nº 12.401, de 2011)”. Assim, é visto que o projeto não infringe nenhuma lei das

normas do SUS e se encaixa em suas exigências para o desenvolvimento do aplicativo que deseja

contribuir para o sistema de saúde.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pretende-se com o HelpUBS, alcançar uma mudança significativa na qualidade de 

atendimento da Unidade Básica de Saúde do Nova Natal e Planície das Mangueiras , mesclando 

entre os problemas detectados durante a pesquisa e as soluções encontradas e desenvolvidas, 

fazendo assim com que o sistema móvel abranja grande espaço no cotidiano dos usuários, suprindo 

as necessidades atuais e futuras, desse modo alcançando o objetivo final, a implementação concreta 

do aplicativo nas Unidades Básicas de Saúde para solucionar  problemáticas e conseguir inovação 

na forma de atendimento.  

    Em resumo, espera-se uma nova cultura tecnológica entre a gestão administrativa dessas 

UBS, e possivelmente nas unidades básicas de toda capital, para o melhor atendimento dos 

dependentes desse serviço. 
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MAPEAMENTO DE APPS PARA O ENSINO DE INGLÊS 

Amanda H. S. Medeiros, Jaciely M. S. Diniz, Rita S. A. Silva, Heryzanya A. Ramalho e Francisco G. Silva 
IFRN - Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 
Saber inglês é uma das competências mais 
relevantes para o desenvolvimento social, 
cultural e profissional no mundo 
contemporâneo. Muitas são as formas de se 
aprender inglês e, nos últimos anos, o uso 
softwares e aplicações para dispositivos móveis 
tem despontado como uma solução viável e 
barata para atender esta finalidade. Este trabalho 
apresenta um mapeamento sistemático dos apps 
para ensino de inglês disponíveis na plataforma 

Google Play. Este mapeamento analisa as 
aplicações desenvolvidas nos últimos três anos e 
apresenta uma análise quantitativa das 
principais características dos aplicativos e sua 
relação com o ensino de inglês. Como resultado, 
apresentamos um cenário de desenvolvimento 
de apps para o ensino de inglês, destacando 
espaços de pesquisa e de criação de novas 
soluções.

ABSTRACT 
Knowing English is one of the most relevant 
skills for social, cultural and professional 
development in the contemporary world. There 
are many ways to learn English, and in recent 
years, using software and applications for 
mobile devices has emerged as a viable and 
inexpensive solution to meet this purpose. This 
work presents a systematic mapping of English 
teaching apps available on the Google Play 

platform. This mapping analyzes the 
applications developed over the last three years 
and presents a quantitative analysis of the main 
characteristics of the applications and their 
relationshipwith the teaching of English. As a 
result, we present an application development 
scenario for teaching English, highlighting 
research spaces and creating new solutions. 

1 INTRODUÇÃO 

A língua inglesa, desde as últimas décadas, ganhou um grande espaço mundial, devido a 

globalização das relações comerciais e de negócios em geral. A partir de então, o idioma se tornou 

influente em vários meios, tais como: mercado de trabalho, turismo e tecnologias. Mesmo em países 

que não possuem esta língua como a oficial, esta é utilizada em vocábulos e é adicionada ao 

cotidiano, influenciando, de algum modo,as diversas culturas (MIRANDA, 2013). 

PALAVRAS-CHAVE:Inglês. App. Mapeamento 

KEYWORDS: English. App. Mapping 
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A informática faz parte e é uma das áreas protagonistas dos principais feitos tecnológicos 

dos últimos anos e, sendo uma área de conhecimento voltada para a criação de soluções e 

procedimentos que devem ser globalmente compreendidos, é comum que seja utilizado um idioma 

universalmente aceito, como o inglês. Por causa desse novo viés tecnológico-educacional, tem se 

expandido a busca por instrumentosque auxiliem no processo de aprendizagem de outros idiomas, 

em especial do inglês. Assim, tem havido também um aumento exponencial no número de 

aplicativos (que podem ser abreviadas e tratadas como app)autoproclamadoseducacionais e que 

estão disponíveis gratuitamente ou por uma taxa nas duas lojas online mais populares (Google Play 

e App Store). 

Diante deste cenário de aumento da exigência pelo domínio da língua inglesa e da crescente 

oferta de apps que se propõem a facilitar a aprendizagem do idioma, este trabalho tem como 

objetivo mapear os aplicativos disponíveis na loja online Google Play para fornecer um panorama 

atual dessas aplicações. A ideia chave deste trabalho é a investigação das principais características 

que essas aplicações apresentam em termos quantitativos e qualitativos, quais conteúdos são 

abordados, classificação dos usuários e quais tipos de benefícios podem prover. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Aplicativos educacionais são definidos por Hirsh-Paseket al. (2015) como aqueles onde as 

pessoas “são cognitivamente ativas e engajadas, quando as experiências de aprendizagem são

significativas e socialmente interativas, e quando a aprendizagem é guiada por um objetivo 

específico” (p. 5).Com isso, é importante ressaltar que a utilização desses softwares deve 

possibilitar a aqueles que os utilizam uma ampliação perceptível de seus conhecimentos. Os apps 

voltados para o ensino de inglês devem cumprir com este papel educacional proporcionando uma 

aprendizagem engajante e significativa. 

2.1 Mapeamento Sistemático 

À medida que uma área de pesquisa amadurece, muitas vezes há um aumento acentuado no 

número de relatórios e resultados disponibilizados, e torna-se importante resumir e fornecer uma 

visão geral desses “produtos”. Muitos campos de pesquisa têm metodologias específicas para tais 

estudos secundários, e eles têm sido extensivamente usados em, por exemplo, medicina baseada em 

evidências. Até recentemente, esses métodos não eram utilizados em áreas como a computação. No 

entanto, uma tendência geral em direção à engenharia de software baseada em evidências 

(KITCHENHAM, BUDGEN e BRERETON, 2016) levou a um foco maior em métodos de pesquisa 
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novos, empíricos e sistemáticos. Também houve propostas para relatórios mais estruturados de 

resultados, usando, por exemplo, resumos estruturados (BUDGEN et al. 2007). 

O mapeamento sistemático é um método utilizado para construir um esquema de 

classificação e estruturar um campo de estudos de interesse (PETERSENet al. 2008). O 

mapeamento, assim como a revisão sistemática tem sido utilizado nos últimos anos para estruturar 

trabalhos que sintetizam os resultados encontrados em outros trabalhos científicos, porém, há 

estudos como o de Papadakis,Kalogiannakis e Zaranisque (2018) que adotam este método para 

produzir conhecimento sistematizado sobre um conjunto de softwares ou apps. 

O mapeamento de apps para o ensino de inglês objetiva a produzir conhecimento sobre esta 

temática, utilizando dados fragmentados, resultando em um conjunto de informações úteis que pode 

ser utilizado por professores, estudantes e desenvolvedores. 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalhopode ser classificado como uma pesquisa exploratória, cujo propósito é 

se familiarizar com o tema e formular hipóteses. Para isso será feito um mapeamento dos 

aplicativos já existentes na plataforma Google Play. 

O mapeamento adotará um protocolo simplificado baseado nas recomendações de 

Kitchenham, Budgen e Brereton(2016) para revisões sistemáticas e que tem como principal 

fundamento a definição de critérios de seleção, que direcionam a escolha dos aplicativos cujos 

dados serão extraídos e analisados. 

A seleção dos aplicativos foi iniciada a partir da busca na ferramenta de pesquisa da Play 

Store utilizando o texto “ensino de inglês”. A busca retornou uma lista de apps, que foram então 

filtrados a partir de critérios de seleção. Os critérios de seleção ajudam a assegurara coleta de dados 

considerados relevantes. Os critérios adotados são estes abaixo listados com a sigla CS (Critério de 

Seleção): 

 CS1: Apps gratuitos, que possuem em sua descrição o ensino de inglês como propósito

 CS2: Desenvolvidos nos últimos três anos (agosto de 2015 a agosto de 2018)

 CS3: Que possuam acima de 3 mil downloads

 CS4: Softwares que possuem descrição em português

 CS5: Aplicativos que não são dicionários

 CS6: Aplicativos cujo idioma principal (interação com o usuário) seja em inglês
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Os apps resultantes da busca inicial foram ordenados e organizados no software de planilha 

eletrônica Excel, sendo posteriormente divididos entre os pesquisadores e 

avaliadosindividualmentecom base nos critérios de inclusão. Após a seleção final dos apps, a 

extração dos dados foi conduzida também por meio de planilhas eletrônicas que contém dados de 

dois tipos: i) metadados do app - identificador, título, ano de publicação, criadores e país; ii) dados 

do app - objetivos, idioma padrão, classificação, assunto do inglês. Ou seja, este segundo conjunto 

de dados são a base para a análise dos dados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O primeiro resultado da pesquisa diz respeito a quantidade de apps encontrados. A busca 

inicial na plataforma resultou em 249 aplicativos eà medida que os critérios de seleção foram 

aplicados, o número de apps diminuiu conforme detalhado a seguir: após a aplicação do CS1 foram 

retirados 10 aplicativos, restando 239; desse número 100 foram excluídos após a aplicação de CS2; 

21 foram retirados após CS3; 3 saíram após CS4; outros 40 apps foram removidos com o CS5 e, por 

fim, 7 aplicativos ficaram de fora de acordo com o CS6. Ao final da aplicação dos critérios de 

seleção, restaram 65 apps. Os apps resultantes representam o conjunto seleção final que tiveram 

seus dados extraídos e que embasaram as análises detalhadas a seguir. 

4.1 Tipo de app 
Buscamos identificar dentre os apps aqueles que podem ser considerados jogos. O resultado 

desta análise foi que apenas 20% dos apps foram classificados como jogos. Este resultado aponta 

uma informação contrária ao esperado. Como os apps mais conhecidos, como o Duolingo, são 

gamificados havia a percepção de que um número maior de apps seguia esse mesmo padrão, porém, 

a classificação resultante do estudo aponta que esta hipótese não é verdadeira. Este resultado 

evidencia que há um espaço para o desenvolvimento de apps gamificados para o ensino de inglês. 

4.2 Qualidade do app 
Para avaliar a qualidade dos apps, foi levado em consideração apenas a classificação 

(quantidade de estrelas) observada no momento da seleção. Apontamos como relevante no que diz 

respeito a qualidade dos apps, que 47% deles possuem classificação acima de 4,5 estrelas, o que 

demonstra que, de modo geral, os apps são bem avaliados pelos utilizadores. Apenas 2 apps, possui 

classificação abaixo de 3,5 estrelas. 

4.3 Conteúdo do app 
Buscamos também caracterizar os aplicativos de acordo com o conteúdo de inglês abordado. 

Adotamos duas categorias para classificar os apps: gramática e vocabulário. Como resultado 
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apontamos que 32% dos apps tratam de conteúdos relacionados ao exercício e ensino de 

vocabulário e 29% se relacionam com conteúdos de gramática. Os outros 39% não se enquadram 

em nenhuma dessas duas categorias, relacionando-se com conteúdos diversos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Osapps tem se mostrado um recurso fundamental no processo de formação e na promoção 

do acesso à aprendizagem de outro idioma. Este crescimento e o relativo sucesso do uso aplicações 

educacionais, fomentou o desenvolvimento de apps que buscam incentivar e promover o ensino de 

inglês sob várias vertentes.Nesse sentido, estemapeamento fornece à comunidade acadêmica uma 

síntese atual das aplicações disponibilizadas a estudantes e interessados. 

Esta pesquisa, apesar de ainda em andamento traz um panorama sólido e bem fundamentado 

dos apps utilizados para o ensino de inglês. Este trabalho se baseou na análise de dados de 65apps 

selecionados com base em um protocolo bem definido, levando em consideração os critérios de 

seleção apresentados. Com relação aos apps analisados, podemos destacar que apenas 20% foi 

classificado como jogo, 47% podem ser considerados de boa qualidade e apenas 1 app tratou do 

ensino de inglês técnico.Estes dados podem ser utilizados por professores e em especial por 

desenvolvedores para direcionar ações e estratégias para a criação de novos aplicativos. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O trabalho propõe uma discussão para atividades 

interdisciplinares entre a ciência, com ênfase na 

Física e a Literatura de História em Quadrinhos 

– HQ’s. O trabalho busca, em uma abordagem

diferenciada dos livros didáticos, apresentar 

alguns conceitos básicos da Teoria da 

Relatividade de Einstein. Esta proposta de 

pesquisa pretende contribuir para a discussão de 

um possível caminho interdisciplinar da 

Literatura, História, Sociologia e Filosofia da 

Ciência, no ensino da Física. Assim, os textos 

literários, imagem e ficção, permitem um 

trabalho melhor com alunos com obstáculos 

epistemológicos, sem motivação para o estudo da 

Física, levando-os de alunos receptores, meros 

depósitos de informações, para alunos 

transformadores, agente de transformação do 

meio em que vive. O trabalho com HQ’s, com 

base em temas de ciências, utiliza-se de uma 

edição que retrata a Relativadade e discussão da 

possibilidade da viagem no tempo. Dessa forma, 

espera-se que os alunos possam utilizar o 

material como uma maneira descontraída e 

gratificante para entender contextos de ciências, 

e que o mesmo possa ser um instrumento 

motivador ao interesse de jovens para com a 

ciência, contribuindo sempre com a divulgação 

do mundo científico. 

PALAVRAS-CHAVE:  Ensino de Física, Relatividade, História em Quadrinhos 
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ABSTRACT 

The paper proposes a discussion for 

interdisciplinary activities between science, with 

emphasis on Physics and Comics Literature - HQ's. 

The work seeks, in a differentiated approach to 

textbooks, to present some basic concepts of 

Einstein's Theory of Relativity. This research 

proposal intends to contribute to the discussion of 

a possible interdisciplinary path of Literature, 

History, Sociology and Philosophy of Science, in 

the teaching of Physics. Thus, the literary texts, 

image and fiction, allow a better work with 

students with epistemological obstacles, without 

motivation for the study of Physics, taking them 

from receiving students, mere deposits of 

information, to transforming students, agent of 

transformation of the environment in that lives. 

The work with comics, based on science subjects, 

uses an edition that portrays Relativity and 

discussion of the possibility of time travel. In this 

way, students are expected to use the material as a 

relaxed and rewarding way to understand science 

contexts, and that it can be a motivating tool for the 

interest of young people in science, always 

contributing to the diffusion of the world scientific. 

KEYWORDS:  Teaching Physics, Relativity, Comics. 
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b1 INTRODUÇÃO 

O âmbito de ensino de ciências, hoje com diversos trabalhos que trata da relevância da 

da educação em ciências como formadora de opinião e transformação social. Nesse contexto, Brito 

contexto, Brito e Sá (2009 apud RODRIGUES, SAWERWEIN, 2014) fala da importância da 

da abordagem de assuntos da atualidade no Ensino Médio vinculado à realidade dos estudantes 

estudantes incorporando aspectos social e científico nas aulas, com o intuito de promover o 

desenvolvimento de ações sociais responsáveis a partir do conhecimento científico. Ainda nesse 

nesse contexto, Delizoicov et al, comenta que os trabalhos publicados na área de ensino de ciências 

ciências evidenciam a necessidade de inserir nas aulas conhecimentos recentes em ciências e 

tecnologia, mas destacam que são poucas as efetivas inserções destes assuntos na sala de aula. 

aula. 

O ensino de ciências, mas especificamente o ensino de Física, é fundamental para a 

para a educação como agente de transformação social, assim, autores como Oliver e Viana, 

Viana, defende a inserção de assuntos relacionados a Física Moderna e contemporânea no 

contemporânea no Ensino Médio, por exemplo a relatividade, que apresenta aos alunos uma 

alunos uma visão mais ampla sobre explicações científicas para equipamentos tecnológicos 

do cotidiano dos estudantes.  

 Buscando identificar o conjunto dos saberes e práticas que possam caracterizar e auxiliar na 

prática docente, além de promover a divulgação da ciência, o trabalho aqui proposto trata  de alguns 

aspectos que se serviram de pressuposto para a familiarização  do estudante com diversas áreas da 

física, mas nesse caso com foco na física moderna, utilizando como linguagem a Literatura de 

Histórias em Quadrinhos-HQ’s, visando que esse, como  um veículo comunicativo que abrange 

milhares de pessoas, e pelos variados temas e linguagem utilizada, pode contribuir para o ensino da 

ciência. Nesse contexto, experiências práticas com a utilização de HQ’s, a uma leitura lúdica, possa 

contribuir com o professor no processo de ensino, e assim auxiliar o aluno em seu caminho de 

aprendizado e aquisição de novos conhecimentos da Física.  

 Essa proposta tem por objetivo ativo o aumento do interesse dos alunos aos temas abordados 

em sala de aula associando o emprego de tecnologias educacionais, lúdicas e de interesse dos alunos, 

juntamente com a prática pedagógica tradicional, incentivando a leitura e estimulando a criatividade 

dos estudantes através de histórias em quadrinhos. 
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bNessa proposta, a física moderna, como tema a ser abordado na revista de histórias em 

quadrinhos, traz elementos mais específico no pensamento da viagem no tempo e suas possibilidades, 

segundo a teoria da relatividade, desenvolvida por Albert Einstein, que em 1905 contribuiu 

significativamente para a forma como homem via o mundo, tendo reflexos no desenvolvimento da 

física no século XX, desenvolvimento tecnológico, e do ponto de vista físico filosófico, onde 

introduziu profundas modificações nos conceitos de espaço, tempo, massa e energia, visando que no 

deferido século a ciência tinha o espaço e tempo como absolutos e independentes.  

 A física moderna, com seus conceitos abstratos e teorias científicas, entretanto complexas, 

como a possibilidade da viagem espaço-tempo traz por si um grande desafio para os professores, em 

como explicar isso aos adolescentes, ou abordar temas da física moderna no ensino médio. 

Nesse trabalho apresenta-se uma sugestão baseada em uma revista de história em quadrinhos, 

desenvolvida com base em temáticas, contextualizada com a realidade do aluno e o meio científico, 

propondo ainda um meio interdisciplinar.  Para tal processo, procurando contemplar questões 

propostas por Delizoicov et al. (2, p. 33-35), que nos alude quanto aos desafios para o ensino de 

ciências no que para ação docente, a saber: O que ensinar? Por que e para que ensinar ciências? Para 

quem ensinar ciências? que são indagações pertinentes a ação do professor que busca uma 

metodologia eficaz para o ensino eficiente das ciências. 

Apesar de termos encontrado pouco material, em nossas pesquisas,  com a utilização de HQ’s 

no ensino de ciência, algumas trabalhos ativos, como o  projeto EDUHQ, que  faz  uma ponte entre 

física e artes, associada a bagagem cultural dos alunos; e ainda nesse contexto trabalhos 

desenvolvidos na Universidade de Pádua-Itália, e o projeto de Revista em Quadrinhos PLANK-Itália, 

essa desenvolvida com foco em ciências para crianças, entre outros projetos que encontramos em 

mídia como YouTube e website que propõe trabalhos utilizando a linguagem de quadrinhos e arte 

lúdica para ciência e divulgação da mesma. Desse modo, a linguagem das histórias em quadrinhos, 

assim, pode dar suporte à abordagem de temas científicos e sociais. 

2 METODOLOGIA 

Ha muito os estudiosos falam sobre a necessidade de melhorar o ensino de física, no Brasil, 

tendo em conta que tantos de nossos alunos apresentam inúmeras dificuldades de aprendizagem nas 

áreas de Ciências e matemática, dificuldades essas que alguns chegam a arrastar por toda a vida 

acadêmica. Por isso, alguns estudiosos defendem a importância da história da ciência para tal 

processo, onde se destaca Zanetic (2002): “Como há́ dez anos, continuo convencido de que o ensino 
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bda Física não pode prescindir da presença da História da Física, da Filosofia da Ciência e de sua 

ligação com outras áreas da cultura, com Literatura, letras de música, cinema, teatro etc.”   

Nas palavras de Zanetic, fica evidente o Interlaço entre o ensino de física e história, filosofia, 

cultura e a literatura. MATTHEWS (1995, p172), destaca alguns pontos favoráveis em relação à 

utilização da História e Filosofia da Ciência, na contextualização do ensino: 

1. Despertar a motivação e interesse dos alunos.

2. Humanizar os conteúdos.

3. Possibilitar uma melhor compreensão dos conceitos científicos, acompanhando seu

desenvolvimento e aperfeiçoamento.

4. Refletir sobre a importância essencial do entendimento de certos episódios, chaves, da

História da Ciência.

5. Demonstrar que a Ciência é mutável, e que o conhecimento científico atual pode ser

Transformado.

Esses pontos traduzem o impacto que a utilização da literatura de HQ, como 

ferramenta para o contato com o aluno seja mais efetivo. Nesse contexto, procurando-se 

contemplar as questões propostas por Delizoicov et al. [2, p. 33-35] quanto ao 

enfrentamento dos desafios para o ensino de ciências no que diz respeito a tarefa docente, a 

saber:  

- O que ensinar?

- Por que e para que ensinar ciências?

- Para quem ensinar ciências?

Uma possível aproximação para essas perguntas são:  Para a primeira, como base as pesquisas 

que sustentam que o ensino de física, deve contemplar assuntos que despertem o interesse dos alunos 

e que fazem parte do seu dia-a-dia. Segundo Pérez e Solbes, fala que ao escreverem sobre o ensino 

da teoria da relatividade como motivador para a aprendizagem em física, apontam que uma 

possibilidade para superar o desinteresse dos alunos é fazer um ensino de ciências mais 

contextualizado com a sociedade e seu entorno.  

Para a segunda pergunta podemos partir da análise dos parâmetros e orientações publicadas a 

nível federal e estadual. Destacando-se as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 
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bCurriculares Nacionais – Física, que trazem como perspectiva geral a construção de “[...] uma visão 

da física que esteja voltada para a formação de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com 

instrumentos para compreender, intervir e participar na realidade”. Assim, ratifica-se a ideia do ensino 

voltado para a compreensão do mundo.  

Para a terceira pergunta - Para quem ensinar ciências?  Cabe a cada professor conhecer os 

alunos a quem vai ensinar. Ao se referir ao processo de conhecer os alunos, entende-se que se deve 

conhecer e compreender a faixa etária na qual esses se encontram, com as suas particularidades e 

inquietações.   Também é possível destacar o posicionamento de Delizoicov et al. [2, p.131] que, ao 

escreverem sobre o aluno como foco e sujeito da aprendizagem, apontam que o aluno não é uma folha 

de papel em branco onde são depositados conhecimentos. Dessa forma, ao se considerar para quem 

se está ensinando ciências mantém-se o foco no aluno, considerando que este se encontra inserido em 

uma sociedade, que traz consigo concepções sobre o mundo que o cerca, além de ter curiosidades e 

interesses que podem ser contemplados nas aulas de ciências.  

Essas questões levantadas por Delizoicov e tal, e a presença ou a falta dela em relação ao 

docente, reflete na escolha dos jovens. De acordo com TEDESCO (2006) o número de estudantes de 

Ciências está́ diminuindo, inclusive nos países europeus. Citando estatísticas, ele afirma que “[...] Na 

Alemanha, o número de estudantes de Física foi reduzido a um terço entre 1990 a 1995”. As causas 

são diversas, entre elas, a pouca ligação com os problemas reais. Além disso, os avanços tecnológicos 

e científicos da sociedade trazem para a sala de aula outras questões. O que se aprende na escola sobre 

as teorias científicas contemporâneas? TERRAZAN (1992) responde, no caso da Física, indicando 

que sua aprendizagem se limita à Física clássica:  

“Na verdade, a prática escolar usual exclui tanto o nascimento 

da Ciência, como a entendemos, a partir da Grécia Antiga, como as 

grandes mudanças no pensamento científico ocorridas na virada deste 

século e as teorias daí́ decorrentes. A grande concentração de tópicos se 

dá́ na Física desenvolvida entre 1600 e 1850[...] Assim, os conteúdos 

que comumente abrigamos sob a denominação de Física moderna não 

atingem os nossos estudantes. O que se pode esperar de uma Física 

escolar que esteja tão descompassada/defasada no tempo?” 

(TERRAZAN, 1992, p.209-210).  
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bRefletindo sobre o ensino de Ciências e sobre o ensino da Física Contemporânea no Nível 

Médio, uma questão se impõe: por que ensinar Física Moderna e Contemporânea, se o aluno nem 

sequer entende a clássica?  As respostas são muitas, incluindo o contexto da sociedade atual, como 

exposto acima. Alguns pesquisadores buscam responder a questão por meios históricos e filosóficos, 

no sentido de levar o aluno a refletir sobre as questões colocadas, em um processo de construção da 

cidadania (GUERRA; BRAGA; REIS, 2007). Outros destacam que o ensino da Física Moderna e 

Contemporânea leva a “despertar a curiosidade dos estudantes e ajudá-lós a reconhecer a Física como 

um empreendimento humano e, portanto mais próxima a eles” (OSTERMANN; FERREIRA; 

CAVALCANTI, 1998). Procurando caminhos interdisciplinares para tornar o ensino de Física mais 

atraente e contextualizado para os estudantes e, trazendo à sala de aula, tópicos de Física Moderna e 

Contemporânea, procura-se apoio na História e Filosofia da Ciência, utilizando a Literatura de HQ 

nesta proposta.  

A História e a Filosofia da Ciência como prática de ensino possibilitam reflexões e discussões 

críticas e argumentativas pelos estudantes, evidenciando o processo evolutivo da construção do 

conhecimento científico, não cumulativo, dinâmico e inacabado, integrado a outras áreas do saber 

(BRAGA; GUERRA; REIS, 1996; BAPTISTA; FERRACIOLLI, 1999; PEDUZZI, 2001; 

MARTINS, 2006). Porém, não se pretende substituir o ensino de Ciências por aquele de História e 

Filosofia das Ciências, e nem considerar o caminho histórico-filosófico como o único possível para 

melhorar a qualidade do ensino. As palavras do professor Zanetic nos levam à reflexão:  

“Não se deve olhar para a História da Ciência como uma panacéia 

para o ensino. Houve uma época em que se pensava que o ensino 

estava ruim porque não havia laboratório. Fizeram laboratório e 

continuou ruim. Em outra época, o problema era não haver livro 

didático: veio o livro didático e não melhorou, ao contrário, piorou. 

Estudo dirigido, ensino integrado, instrução programada... foi tentado 

tudo e se constatou que não existe panacéia. A gente pode substituir o 

ensino de Física atual pela História e nos vestibulares, daqui a três 

anos se deparar com a seguinte pergunta: quando é que nasceu 

Newton?” (ZANETIC, 1988 apud CURADO, 1999, pp. 123-124) 

Apesar da clara defesa da importância da História e Filosofia da Ciência, os caminhos para 

trabalhá-la estão ainda sendo construídos. Buscando contribuir para o debate, de forma a não 
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btransformar a utilização da História e Filosofia das Ciências numa panacéia, desenvolveu- se uma 

pesquisa que privilegiou o caminho da Literatura e da História e Filosofia das Ciências, com vistas à 

aproximação entre as duas culturas, humanista e científica, tão polarizadas como revelou CHARLES 

P. SNOW (1995), rumo ao ensino da Teoria da Relatividade Geral, no grau médio. Além da

necessidade de se ensinar tópicos da Física Moderna e Contemporânea, no Ensino Médio, está opção 

ocorreu em face de que a interconexão entre Literatura e Física já foi apontada em vários trabalhos. 

Segundo KLAUS R. MECKE (2004), físico do Instituto Max Planck:  

“A Literatura e a Física habitam o mesmo ambiente. 

Não só a Física influencia a Literatura como vice-

versa. Não no sentido de uma causalidade direta, mas 

sim no de um quadro interpretativo comum, de uma 

língua comum, de imagens e metáforas comuns. Porque 

a Física vive de metáforas poderosas.” (MECKE, 2004, 

p. 4)

Imaginação, criatividade não são privilégios das Artes, aparecendo, também, na construção 

do conhecimento científico. Einstein realizou experiências de pensamento sobre a luz, pois estudou 

em uma escola onde se admitia o conhecimento fundado na visualização e intuição (REIS; GUERRA; 

BRAGA, 2005).  Conforme ZIMAN (1979, p.94), “Conhecimento, imaginação e senso crítico – esses 

são os três requisitos que a mente científica precisa possuir em abundância [...] É necessário ter 

imaginação para perceber as falhas nos argumentos convencionais...”. Em consequência, o exercício 

adequado da imaginação está presente em qualquer atividade criadora, parte integrante do trabalho 

do cientista.  

A partir da consideração de que devem ser trabalhados em sala de aula os vários componentes 

culturais da Ciência (MATTHEWS, 1995; ZANETIC, 1998, 2002; GUERRA; BRAGA; REIS, 1998, 

2005, 2007) procurou-se responder à questão: a aproximação da Física com a Literatura, nesse caso 

a Literatura de HQ, pode ser um caminho para se trabalhar o ensino da Teoria da Relatividade, 

contextualizado histórica e filosoficamente? Já foi dito que o modo fundamental de produção do 

conhecimento é comum tanto à Ciência quanto às Artes, por exemplo, em um coletivo historicamente 

situado. A História da evolução do conhecimento em certa época e local nos conduz à visão 

interdisciplinar, pois muitas idéias surgem aos cientistas, artistas, escritores, etc., simultaneamente, 

como sugerem alguns exemplos (REIS; GUERRA; BRAGA, 2005). O espaço curvo das geometrias 
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bnão euclidianas é retratado nas obras de Chagall (1887-1985); o espaço-tempo definido pela presença 

da matéria aparece no quadro de Cézanne (1839-1906), “Natureza morta com cesta de frutas”; os 

pintores da fase cubista trazem novos olhares sobre o espaço-tempo, trazendo “conexão entre Ciência, 

Matemática, Tecnologia e Arte” (REIS; GUERRA; BRAGA, 2005), como o quadro "Les 

Demoiselles D’Avignon” de Pablo Picasso, de 1907. 

3 POR QUE A TEORIA DA RELATIVIDADE GERAL DE EINSTEIN? 

O professor tem a missão de Despertar e encantar o aluno para o campo da Ciência, incentivando 

sua imaginação para as temáticas referentes ao ensino de Ciências, desde o ensino fundamental. Para 

isso é necessário pensar sobre os conceitos e suas aplicações na sociedade atual em que os estudantes 

estão inseridos atualmente. Einstein apresenta um caminho para este Pensar, voltando-se para a vida 

dos estudantes, para que através dessa observação o professor possa aguçar a curiosidade do aluno a 

respeito dos fenômenos científicos e a procura de respostas ao mistério da Natureza. Com isso 

pudesse pergunta-los, por exemplo, “Seria possível viajar no tempo, percorrer grandes distâncias a 

grandes velocidades e voltar mais jovem do que quando partiu?”, indagou esse pesquisador/estudante 

sobre quando ouviu falar sobre a Teoria da Relatividade de Einstein, fazendo-o voltar o pensamento 

de quando teve seu primeiro contato com essa temática. Outra questão a se colocar seria “A Física 

poderia ter as respostas para essa e outras questões levantadas?”, fazendo com que o aluno deseje 

buscar novas informações sobre a Relatividade. Com isso surge a necessidade de comparar os novos 

e velhos ensinamentos e assim como fez de Einstein um homem não conformado a certas respostas 

de questões anteriormente levantadas, pretende-se que o estudante tenham essa mesma inquietude, 

fazendo-o, querer aprofundar suas pesquisas Relativistas e responder a perguntas que surgirão durante 

esse caminho pelo conhecimento. “Einstein como um homem de seu tempo, confrontou-se com a 

Ciência de sua época” (GUERRA; BRAGA; REIS, 2007), pois o ambiente cultural em que viveu 

propiciou-lhe a busca de outras interpretações de certos fenômenos, e o professor deve também 

incentivar a vontade do aluno de confrontar ás ideias da Física e sua vivência na sociedade 

contemporânea. A Teoria da Relatividade Geral de Einstein trouxe ainda novos olhares sobre 

conceitos já explicados por outras teorias, como o da gravidade afetando a freqüência dos batimentos 

de relógios provocando o admitir sobre o inimaginável, como a curvatura do espaço-tempo, com 

aplicações das geometrias não- euclidianas trazidas por Gauss (1777-1855), Lobatchesky (1792 -

1856), Bolyai (1802 -1860), Riemann (1826 -1866), entre outros. 

No ensino de Ciências, segundo as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, pretende-se ensinar 

a Física como cultura, tendo em vista a formação da cidadania. Isto vem ao encontro do pensamento 
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bde Einstein, como um cientista e também como filósofo. Este modo de pensar a Ciência, ou seja, 

estudar os conceitos e fazer novas descobertas, praticado por Einstein traz à discussão o método de 

investigação científica, não mais universal e nem limitado ao laboratório e suas aparelhagens.  

Mas ele não foi o primeiro a proceder assim, na investigação científica. Segundo o filósofo 

austríaco K. Feyerabend (1924 - 1994), Galileu usou recursos retóricos em suas obras para divulgar 

sua hipótese do movimento relativo. Feyerabend combateu a crença na existência de um método 

aplicável a todo e qualquer domínio de investigação (VIDEIRA, 2006), defendendo a pluralidade de 

ideias e métodos igualmente validos nas descobertas científicas. Maneiras diversas de se investigar a 

Natureza pressupõem novos olhares sobre a Ciência? Segundo Einstein, a Ciência pode ser 

considerada como produto e como processo. Sob a ótica do primeiro, a Ciência seria a mais impessoal 

das produções humanas. Mas, sob a perspectiva do segundo, a Ciência é um projeto humano, 

condicionada psicologicamente e sujeita à subjetividade do cientista. Comentando está afirmação, o 

historiador da Ciência THUILLIER (1994, p. 228) acrescenta: 

“A Ciência, admitamos, visa a dar uma descrição (ou uma explicação) objetiva dos fenômenos. Mas 

será́ abusivo afirmar que as teorias científicas, tal como existem concretamente, sejam construções 

inteiramente objetivas, isto é, isentas de elementos mais ou menos arbitrários, mais ou menos 

‘subjetivos’.” 

Einstein procurou responder à questão da subjetividade através de um estudo epistemológico, 

segundo THUILLIER (1994). Constatou que Newton admitia a experiência como ponto de partida 

de leis e conceitos científicos. Para Einstein, isto não é correto, pois os físicos não registram apenas 

dados objetivos; eles constroem anteriormente “uma moldura teórica” com princípios e conceitos já́ 

estabelecidos. Estes conceitos não extraídos dos fenômenos veem da organização espaciotemporal 

dos sonhos dos cientistas, delineando o pensamento científico, “atividade intelectual que é 

psicológica e socialmente condicionada” (THUILLIER, 1994, p.229). Não só a Logica e a 

Epistemologia, mas também a Psicologia, a Sociologia e a Antropologia cultural estão presentes na 

gênese das teorias científicas, segundo Einstein (apud THUILLIER, 1994, p.229), compartilhando 

uma nova perspectiva sobre a Ciência. Portanto, imaginar situações em sequência organizada pelo 

conceito é um método de se investigar o fenômeno científico, método condicionado à subjetividade 

do cientista e as influências culturais de uma época. A Teoria da Relatividade Geral de Einstein foi 

construída sobre essas novas bases metodológicas e culturais, onde outras áreas de conhecimento 

além da Física foram chamadas a colaborar. Este novo olhar sobre o método científico e sobre a 

Ciência vem de encontro aos pressupostos desta proposta de pesquisa. 
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bAlém das questões levantadas anteriormente, é importante ressaltar que num mundo onde a 

tecnologia da informação, o GPS, a busca por outros planetas fora do sistema solar, a procura por 

partículas fundamentais no novo acelerador, entre outros exemplos atuais na investigação científica, 

constantemente transformam o cotidiano. O desafio para nós professores de Física é ensinar a Física 

do século XX, no grau médio. TERRAZAN (1992) nos lembra a respeito do ensino da Física Moderna 

e Contemporânea, no Nível Médio: “Assim, os conteúdos que comumente obrigamos sob a 

denominação de Física Moderna, não atingem os nossos estudantes. Menos ainda os 

desenvolvimentos mais recentes da Física Contemporânea. O que se pode esperar de uma Física 

escolar que esteja tão descompassada/defasada no tempo?” (TERRAZAN, 1992). 

A tese de Terrazan foi publicada em 1992. Será que a situação melhorou? Conforme pesquisa 

(OLIVEIRA; VIANNA; GERBASSI, 2007), 70% dos professores de Física do Ensino Médio que 

responderam a pesquisa nunca trabalharam com tópicos de Física Moderna, embora a maioria dos 

professores seja favorável a seu ensino. Desde algum tempo existe um consenso a nível nacional e 

internacional para se colocar conteúdos de Física contemporânea, no currículo do Ensino Médio. 

Além dos objetivos de despertar a curiosidade pela Física como empreendimento humano, de atrair 

os jovens para a carreira científica, é importante que o aluno perceba as idéias que trouxeram 

mudanças radicais na Ciência (AUBRECHT, 1989; ARONS, 1990; STANNARD, 1990; JONES, 

1991 e 1992; FISCHLER; LICHTFELD, 1992; GIL; SOLBES, 1993; CUPPARI et al., 1997; 

LAWRENCE, 1996, apud OSTERMANN e CAVALCANTI, 1999).  

Novas propostas de se trabalhar o currículo de Física, com a Física Moderna e Contemporânea 

estão surgindo em sala de aula. Mas, apesar de haver trabalhos desenvolvidos com alunos do Ensino 

Médio e da licenciatura em Física sobre a Teoria da Relatividade Restrita (GUERRA; BRAGA; REIS, 

2007; KÖHNLEIN; PEDUZZI, 2005; KARAM; CRUZ; COIMBRA, 2006; ARRUDA; VILLANI, 

1995; OSTERMANN; RICCI, 2002; MEDEIROS; MEDEIROS, 2005; KARAM; CRUZ; 

COIMBRA, 2007), precisa-se trabalhar mais esse e outros tópicos de Física Moderna e 

Contemporânea. Assim, procurou-se trazer subsídios para a pesquisa na área, ampliando a questão 

no que tange ao conteúdo e a forma. O encontro Ciência com Literatura, com vistas a transformar a 

sala de aula num espaço rico de curiosidade e imaginação. Isto por que além do objetivo de ensinar a 

Física do século XX, a finalidade primeira é fazer o aluno pensar, despertando sua curiosidade sobre 

o processo da descoberta científica.

Admitindo, como Einstein, a forma de pensar o conceito através do uso da imaginação, esta proposta 

procura, também, auxílio nas experiências de pensamento do cientista, em uma moldura cultural, 
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bsocial e psicológica, traçada com o auxílio da Literatura, da História, Filosofia e Sociologia da 

Ciência. 

Escolher o caminho da Literatura não é novidade no ensino de Física, como foi exposto. 

Contudo, procura-se ampliar seus limites, na tentativa de realçar aspectos relevantes presentes na 

produção desse conhecimento, como exposto acima. 

Por que a Literatura, através de história em quadrinhos? Por que ainda não? 

4 POR QUE A LINGUAGEM DOS QUADRINHOS? 

Cada vez mais, todo material didático de qualidade pressupõe o emprego de diversas 

linguagens e a possibilidade de ser utilizado interdisciplinarmente, articulando-se, ou alternando-se, 

com os recursos tecnológicos disponíveis hoje e os que venham a surgir. 

Desta forma, a possibilidade de elaboração de materiais didáticos diversificados para as disciplinas 

curriculares é altamente desejada. A escola como o ambiente de transformação social e pessoal, pode 

assim, dinamizar as aulas e estar preparada para motivar os alunos a participarem ativamente na 

construção do próprio conhecimento e na facilitação da construção do conhecimento de terceiros, 

valendo-se de uma linguagem acessível à criança e ao adolescente (metalinguagem). 

Nossa vivencia cotidiana expõe-nos constantemente a diversas linguagens: verbal, facial, 

escrita, gestual, visual etc. Através dessas linguagens “lemos” o mundo e com ele dialogamos, 

aprendendo diariamente com essa interação. Em uma sociedade cada vez mais impregnada de 

imagens, era de se esperar que a escola se aproveitasse desta frequente exposição dos alunos a uma 

comunicação essencialmente visual (televisão, vídeos, clips, cinema, gibis etc.). Por receio ou 

desconhecimento das inúmeras possibilidades de uso das imagens – histórias em quadrinhos, no caso 

que decidimos explorar – pouco se utiliza desse recurso para motivar ou levar informação aos alunos, 

abrindo mão do que poderia ser um grande trunfo na formação e na alfabetização funcional e científica 

dos alunos. 

As imagens nos transportam para uma comunicação que vai além do nosso consciente. Ao 

“lermos” uma determinada imagem, desacompanhada de texto, podemos até não chegar a ter 

consciência da mensagem que ela nos transmite, mas nosso inconsciente guarda está leitura. As 

imagens evocam nossa inconsciência, o que o texto nem sempre faz. Ao vermos uma história em 

quadrinhos, por exemplo, escrita em outro idioma, que desconhecemos, procuraremos, sem dúvida, 
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bnos apoiar nas imagens para tentar atribuir significado a ela, pois as imagens são excelentes 

interpretes. 

O trabalho, aqui posposto através da revista de HQ, tem como tema principal a Relatividade 

de Einstein e a concepção do Paradoxo dos Gêmeos, a mesma, traz uma discussão entre personagens 

que discutem sobre aspectos de causas, efeitos, importância e, os conhecimentos do homem sobre a 

temática da Relatividade e os paradoxos. Para atingir o objetivo dessa pesquisa, e a construção do 

conhecimento, a HQ leva em conta os aspectos geográficos, climáticos, culturais, turísticos e 

elementos literários, linguagem e ficção munida da realidade. Trazendo, assim, uma proposta 

interdisciplinar, e os pensamentos de Freire (2005, p. 98): temas geradores, onde, segundo este autor, 

“o tema gerador não se encontra nos homens isolados da realidade, nem tampouco na realidade 

separado dos homens. Só pode ser compreendido nas relações homens-mundo”. O mesmo ainda fala 

sobre a dialocidade e a problematização para a construção do conhecimento científico.  

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese 

(seja em torno de um conhecimento científico e técnico, seja de 

um conhecimento “experencial”), é a problematização do 

próprio conhecimento em sua indiscutível relação com a 

realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para 

melhor compreende-la, explicá-la, transformá-la. (FREIRE, 

2005, p. 52). 

Para que seja possível a formulação de problemas que estejam presentes no universo cultural 

dos estudantes e que se relacionem com os conteúdos a serem trabalhados é preciso que se busquem 

os Temas Geradores (FREIRE, 2005, apud, MARENGÃO). É através do mesmo, que se construirá 

um conteúdo próximo a realidade dos estudantes. 

O tema gerador, portanto, gerará um conteúdo 

programático a ser estudado e debatido; não só como conteúdo 

insípido e através do qual se pretende iniciar o aluno ao 

raciocínio científico; não um conteúdo determinado a partir da 

ordenação dos livros textos e dos programas oficiais, mas como 

um dos instrumentos que tornam possível ao aluno a 

compreensão do seu meio natural e social. (DELIZOICOV, 1982, 

p.11 - 12).

Com o objetivo de contribuir para a divulgação da ciência levando informação científica e 
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btecnológica, unindo o lúdico, o científico e a ficção em uma abordagem diferenciada dos livros 

didáticos e adaptada às necessidades dos alunos, a revista de histórias em quadrinhos se apoia, para 

tal processo, nos pressupostos do tema gerador, na transposição didática, na interdisciplinaridade e 

na contextualização, essas que são facetas inseparáveis para um processo complexo, o de construir 

um ambiente de aprendizagem eficaz. 

A revista, em uma versão digital, ofertará uma maior interatividade, envolvendo os jovens e 

adolescentes em um mundo de sonhos e desejos, contribuindo, assim, para a construção do 

conhecimento científico. Na revista, será abordado a busca do homem através dos séculos para a 

viagem pelas estrelas, pelo espaço-tempo.  A Introdução da revista começa com essa reflexão:  

“O homem na sua história pelos séculos sempre esteve em busca de 

conhecimento pelo próprio mundo, até o momento em que observou o céu e 

percebeu que havia algo além do horizonte, um universo inteiro, cheio de 

mistérios e segredos esperando para serem descobertos. Mas a grande dúvida 

era em como viajar pelo universo e explora-lo. A ciência evoluiu no decorrer 

dos séculos levando o mundo para era da ciência e tecnologia, e cada vez mais 

o sonho do homem em viajar pelo espaço-tempo. O lançamento de satélites,

sondas espaciais, a viagem a lua, a viagem a Marte, esses foram apenas 

pequenos passos para grandes conquistas da humanidade. Nos dias atuais, do 

ano de 2153, podemos olhar a importância do físico teórico Albert Einstein, 

há dois séculos atrás, quando observou e desenvolveu uma das suas principais 

obras, A teoria da Relatividade, esse que mudou a forma de ver o universo e 

sinalizou a possibilidade da viagem no espaço-tempo, mas essa mesma obra 

aponta os paradoxos de algo tão complexo e fascinante”. (ZUMBA SILVA, 

2018)  

A introdução da HQ situa o leitor no tempo em que acontece a história, além de fazer uma 

retomada de fatos importantes da história da ciência e a busca do homem pelo conhecimento. Nessa 

estória os elementos de tecnologia são expressos como elementos de evolução científica e 

tecnológica. Com foco na viagem no espaço-tempo, as primeiras descrições elementares é de como 

se dará a construção de uma nave para tal viagem e a discussão dos paradoxos, nesse primeiro caso 

em especial sobre o paradoxo dos gêmeos.  

 Uma das relações mais elevadas da mente humana em nossa compreensão do universo, é a 
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bteoria da relatividade de Einstein. Os princípios são simples, elas fazem duas suposições: 

 A velocidade da luz no vácuo é constante não importa quem estiver fazendo a medição

e não importa em qual direção você está se movendo, ou quão rápido, você sempre

terá a mesma medição da velocidade da luz.

 As leis da física, enquanto você mede são as mesmas para qualquer observador que

estiver fazendo a medição.

No entanto, fenômenos surgem a partir dessas suposições. Quanto mais rápido você viajar, ou 

se você encontra-se perto de uma alta fonte de gravidade, o tempo passa mais devagar para você, do 

que para as outras pessoas que não estão ali. Não só no relógio, mas tudo sobre você e o ambiente 

onde encontra-se fica mais devagar. Você não nota isso porque tudo está ficando mais devagar, 

incluindo seu ritmo de pensamento Neuro sinóptico. Então, acontece sem você notar, mas é 

claramente óbvio, para qualquer outra pessoa observando você, isso nos leva ao famoso Paradoxo 

dos Gêmeos. Esse paradoxo nos leva a pensar sobre um par de gêmeos onde um permanece na terra, 

e o outro faz uma viagem pelo espaço. Os gêmeos nascidos na mesma época, a mesma idade. Agora 

um deles, é enviado a uma viagem com uma velocidade de 90% da velocidade da luz, enquanto, outro 

permanece na terra. Com essa velocidade o relógio do viajante marcará 44% do tempo que passa na 

terra.  Com uma velocidade 99% da velocidade da luz o relógio do viajante marcará 14%, já com uma 

velocidade à 99,9% da velocidade da luz o relógio marcar a 4,5%. Então, o gêmeo que viajou, ao 

voltar; se ele estivesse a 99,9% da velocidade da luz, após cinco anos viajando, ele estará cinco anos 

mais velho. No entanto o gêmeo que permaneceu na terra terá 110 anos. A grande pergunta é como 

isso acontece? Como isso é possível? Como comparar os ritos de envelhecimento? Na relatividade 

isso é uma característica fundamental do que acontece onde tudo o que você faz é presumir que a 

velocidade da luz seja a mesma para todos, e que as leis da Física permanecem constantes. 

 Nesse processo de diálogo e explanação sobre os conceitos e leis que regem o paradoxo dos 

gêmeos, os quadrinhos expressam o diálogo através de imagens que exemplificam o processo para 

que o aluno possa compreender de maneira mais eficaz. Isso demostra a Física na realidade, fazendo 

uma conexão entre a ciência e o mundo real. Em outras páginas é possível observar a 

interdisciplinaridade e o diálogo com o mundo cultural do sujeito, pois a estória é desenvolvida, com 

base, em cidades reais, com seus aspectos físicos e culturais, para tornar o aprendizado mais eficaz. 

As figuras fazem uma ponte entre os conhecimentos da Física, Geografia, História e a 

realidade. Essas descrevem situações do cotidiano que são facilmente explicadas pelos estudos das 

ciências. A HQ tem como propósito criar situações que gerem curiosidade para que os sujeitos 
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bbusquem apropriação do conhecimento. Como coloca DELIZOICOV: 

[...] problemas que devem ter o potencial de gerar no 

aluno a necessidade de apropriação de um conhecimento que ele 

ainda não tem e que ainda não foi apresentado pelo professor. É 

preciso que o problema formulado tenha uma significação para 

o estudante, de modo a conscientizá-lo de que a sua solução exige

um conhecimento que, para ele, é inédito. (DELIZOICOV, 2001, 

p. 5).

Nesse contexto, as figuras trazem uma descrição afirmativa sobre a teoria da Relatividade, de 

forma teórica, suas aplicações, e paradoxos, em especial o paradoxo dos gêmeos. Isso pode causar 

uma séria de perguntas, que a priori, requer um conhecimento científico para explicar, algo que 

muitos não sabem. A grande maioria não detém esse conhecimento, e para essa realidade não é preciso 

uma pesquisa tão elaborada. No entanto, o uso dos conhecimentos da teoria da relatividade e suas 

aplicações estão presentes no dia a dia das pessoas.  

No âmbito do uso de história em quadrinhos, alguns trabalhos nós dão margens para falar 

sobre a mesclagem entre Física e Literatura, como “TEORIA DA RELATIVIDADE GERAL NO 

ENSINO MÉDIO: LINHAS RETAS E CURVAS NO CAMINHO DA FÍSICA, DA LITERATURA 

E DA HISTÓRIA E FILOSOFIA DA CIÊNCIA” (MENEZES, 2010) que nos diz:  A avaliação final 

do trabalho dos alunos, as opiniões favoráveis ao uso de textos, mesclando Física, Literatura, 

História e Filosofia da Ciência [...], nos levam a considerar a Literatura como um caminho favorável 

ao ensino de Física, contextualizado histórica e filosoficamente. Quanto ao ensino da Teoria da 

Relatividade Geral, esta pesquisa qualitativa não pôde medir o quanto os conceitos foram 

aprendidos. As respostas indicam que algumas idéias dessa teoria foram explicitadas pelos alunos, 

como do espaço curvo causado pela presença da matéria. 

Outro trabalho que propõe o uso de literatura de histórias em quadrinhos, construção de 

tirinhas, EDUHQ, que no tralho “QUADRINHOS: UMA PROPOSTA DE RELEITURA DOS 

SABERES” (CARUSO, Francisco e SILVEIRA, Cristina, 2008), destaca a atuação do aluno no 

processo ensino-aprendizado. 

[...] no que se refere ao tema deste artigo, é importante destacar nossa intenção de contribuir para 

que o aluno possa ser um ator importante na difusão do conhecimento, a partir de um processo que 

se inicia nos processos didáticos e culmina com seu ato criativo, processo esse que deverá lhe dar 
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buma nova dimensão dialógica do processo ensino-aprendizado. O aluno nunca é tratado na Oficina 

como um simples desenhista. Lá, a regra de ouro é que ele só crie, só desenhe com base em algum 

conhecimento que ele adquiriu. Não acreditamos que eles possam participar diretamente, nesta faixa 

etária, da produção do conhecimento científico. Entretanto, ele aprende a atuar como um tradutor. 

Como nos ensina (PARENTE CUNHA, 1982), “o verbo ‘traducere’ (por ‘transducere’) quer dizer 

conduzir para além, fazer ultrapassar (...)”. É exatamente neste sentido que estamos usando o termo 

“tradutor”: o aluno, pela criação artística, ultrapassa as barreiras que o mantinham afastado de um 

certo conhecimento e, ao mesmo tempo, cria instrumentos didáticos, tirinhas, os quais, nas mãos de 

um professor habilidoso, podem conduzir outros jovens a uma compreensão facilitada deste mesmo 

conhecimento, a uma leitura mais direta do mundo. Estes dois atos, traduzir e ler, estão intimamente 

relacionados no projeto pedagógico da EDUHQ. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o século XX, desenvolveram-se pedagogias calcadas na relação arte/educação. Elas 

tendem a considerar a criatividade como ponto fundamental nos processos didático-pedagógicos, 

valorizando a importância da arte para o desenvolvimento de outras realizações do homem. Por outro 

lado, é inegável o papel central da criatividade no desenvolvimento da Ciência e de outros saberes. 

Através da elaboração de um projeto pedagógico que se vale da arte, da criatividade para promover 

a formação e a alfabetização científica dos alunos (CARUSO, CARVALHO, SILVEIRA, 2002 e 

2005). Na educação, mais do que em qualquer outra atividade humana, o tempo é uma medida cruel 

do que não foi feito. Tendo está consciência e sabendo das enormes barreiras e dificuldades de se 

transformar a Instituição Escola – compreendida como um Sistema –, propomos uma pequena 

contribuição para a melhoria da educação básica, a partir de um trabalho voltado para a valorização 

do aluno e de suas habilidades, estimulando-o a ir além da memorização e da repetição de tarefas, 

incentivando-o buscar o prazer nas descobertas, nas formulações de hipóteses e nas práticas 

experimentais, pois é cada vez mais urgente pensar no aluno como pessoa inteligente, criativa, capaz 

de imaginar, de sonhar (CARUSO E SILVEIRA, 2005) de fazer hipóteses e de criar, não apenas 

como um receptor ignorante dos conhecimentos transmitidos pelos professores e pelos livros.  

A pesquisa proposta busca responder prioritariamente à questão: a aproximação da Física com 

a Literatura, por meio de histórias em quadrinhos, pode ser um caminho para se trabalhar o ensino da 

Teoria da Relatividade Geral, contextualizado histórica e filosoficamente? A Literatura apareceu no 

caminho do ensino histórico e filosófico a fim de contextualizar este ensino, através de personagens 
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bque sofrem, se alegram, erram e acertam em suas escolhas e julgamentos, enfrentam dificuldades, e 

muito mais, aproximando-os dos cientistas e do leitor. Com a empatia estabelecida entre o texto e o 

aluno-leitor, procurou-se despertar o interesse do aluno pela Física, que é um dos objetivos desta 

proposta de pesquisa. 

O mapa desenhado neste trabalho tem por finalidade de apresentar alguns conceitos básicos 

da Teoria da Relatividade Geral de Einstein ao aluno do Ensino Médio. Esta proposta de pesquisa 

pretende contribuir para a discussão de um possível caminho interdisciplinar da Literatura, História, 

Sociologia e Filosofia da Ciência, no ensino. Ele poderá ser ou não um caminho para o ensino da 

Física, aplicável a outros conceitos, tanto da Física Clássica quanto da Física Moderna e 

Contemporânea, de acordo com os objetivos do professor. 

Portanto, diante o exposto, e com trabalhos bem consolidados como o EDUHQ, podemos 

responder à questão principal da pesquisa de forma afirmativa, considerando-se alguns aspectos 

relevantes no processo, como o saber pedagógico do professor da turma e o ambiente propício à 

aplicação de novos projetos. Na esperança de contribuir para reflexões e debates sobre o ensino de 

Física em projetos interdisciplinares e a respeito do ensino de tópicos de Física moderna e 

contemporânea, no nível básico de ensino, esta proposta de pesquisa termina com as palavras do 

Paulo Freire (1921-1997): “A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do 

processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da 

alegria.” 
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Catarinense de Ensino de Física até o vol.18), v.10, n.1, p.25-37, abr.1993. 

ARRUDA, S.M.; VILLANI, A. “Sobre as Origens da Relatividade Especial: Relações entre 

Quanta e Relatividade em 1905”. CBEF, v.24, n.1, p.112-131, abr 2007. 

 BRAGA, M.; GUERRA, A.; REIS, J.C. Breve História da Ciência moderna. Vol.1: 
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Ciência – Um Estudo de Caso. Dissertação (Mestrado em Educação).Disponível em: 

http://libdigi.unicamp.br/. Acesso em: 15 jun 2018. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0351



bDELIZOICOV, D. La Educación en Ciencias y la Perspectiva de Paulo Freire. Alexandria - 

Revista de Educação em Ciência e Tecnologia, v.1, n.2, p.37-62, 2008. Disponível em: 

<http://www.ppgect.ufsc.br/alexandriarevista/index.htm> acesso em 18 jun 2018. 

DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A. P.; PERNAMBUCO, M. M. Ensino de ciências: 

Fundamentos e Métodos. São Paulo: Cortez, 2002. 

      EDUHQ, 2004. http://www.cbpf.br/eduhq, acessado em 23 de março de 2018. 

EDUHQ, 2004a <http://www.cbpf.br/~eduhq/html/projeto/objetivos/objetivos.htm>, acessado 

em 23 de março de 2018. 
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DE UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-FILOSÓFICA”. Caderno Catarinense de Ensino de 
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APERFEIÇOAMENTO DE TÉCNICAS PARA CONSTRUÇÃO E 
LANÇAMENTO DE FOGUETES DE GARRAFA PET 

ARAÚJO, J. V. O.1; SILVA, T. H. G.1 e SILVA, A. G.1
1 IFRN 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Esse trabalho tem como objetivo divulgar os 
resultados preliminares de um projeto de 
pesquisa do IFRN - campus Parnamirim - que 
busca desenvolver um foguete de garrafa PET 
e a base de lançamento, com a finalidade de 
atingir o maior alcance horizontal possível, 
com materiais de baixo custo e 
aperfeiçoamento de técnicas já estudadas na 
disciplina de Física no ensino médio. Durante 
a execução do projeto estão sendo trabalhados 
os conceitos físicos e químicos envolvidos, de 
forma que ao final, os envolvidos no projeto 
estejam aptos a explicarem o funcionamento 

dos foguetes e comparar as previsões teóricas 
com os resultados experimentais. Busca-se 
também, relacionar conteúdos físicos 
estudados com fenômenos e ferramentas 
tecnológicas no mundo vivencial. Nos 
lançamentos já executados, o combustível de 
propulsão é constituído pela associação de 
ácido acético e bicarbonato de sódio. Os 
lançamentos até a presente data, dentro das 
normas de seguranças, obtiveram alcance 
máximo de 132 metros.  

ABSTRACT 

This work aims to disseminate the preliminary 
results of a research project of the IFRN - 
Parnamirim campus - which seeks to develop a 
PET bottle rocket and launch base, in order to 
achieve the greatest possible horizontal range 
with low cost materials and improvement of 
techniques already studied in the discipline of 
Physics in high school. During the execution of 
the project the physical and chemical concepts 
involved are being worked on, so that in the 
end, those involved in the project are able to 
explain the operation of the rockets and 

compare the theoretical predictions with the 
experimental results. It also seeks to relate 
studied physical contents with phenomena and 
technological tools in the experiential world. In 
the launches already carried out, the propulsion 
fuel consists of the association of acetic acid 
and sodium bicarbonate. The launches to date, 
within the norms of security, obtained a 
maximum range of 132 meters. 

PALAVRAS-CHAVE:  Física. Aeroespacial. Alcance. Propulsão. 

KEYWORDS:  Physical. Aerospace. Reach. Propulsion. 
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1 INTRODUÇÃO 

Pesquisas tem mostrado que muitos alunos não compreendem a linguagem utilizada pelos 
professores (MENEGOTTO E FILHO, 2008). É possível atribuir também que uma das causas mais 
corriqueiras de falta de interesse pode estar relacionada à ausência de relações entre os conteúdos 
estudados em sala com as situações cotidianas do jovem, o que prejudica a construção de 
significados. Assim, parece que o raciocínio do professor geralmente se encontra fora de sintonia 
com o do aluno. Além disso, foi evidenciado por Menegotto e Filho (2008), que as avaliações, 
normalmente, são encaradas como uma obrigação que os estudantes e professores realizam sem 
compreender que elas são primordialmente um instrumento de favorecimento do processo de 
ensinar e aprender. Muitos estudantes também percebem os cálculos como um empecilho à 
aprendizagem, e não como uma linguagem própria que, quando compreendida, pode se transformar 
em um recurso poderoso para a compreensão da Física. 

Essa ausência de relação entre os conteúdos estudados com o mundo vivencial do jovem, a 
dificuldade na linguagem matemática, entre outros problemas, se tornam evidentes, principalmente 
do primeiro ano do ensino médio. A partir daí o estudante acredita que essa dificuldade é devida a 
sua incapacidade de evoluir na disciplina e perde interesse na aprendizagem, passando a apenas 
preocupar-se com notas. 

Desse modo, propõe-se aplicar conhecimento de Física para solucionar um problema (obter 
melhor desempenho de um foguete de garrafa PET) com o objetivo de fazer uma ponte/link do 
mundo vivencial do aluno com o conteúdo e contribuir para educação científica. 

A construção e o lançamento de foguetes atinge essa finalidade, uma vez que o conteúdo 
abordado está presente no dia a dia do aluno através de: lançamento de satélites; exploração 
espacial; lançamento de mísseis durante ataques e outros. 

A Agência Espacial Brasileira (AEB), o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e o 
Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE) são exemplos de instituições que organizam e financiam 
projetos de incentivo a educação científica voltada a alunos do ensino fundamental e médio 
abordando a temática aeroespacial. Uma das atividades é a prática de construção de protótipo de 
foguetes. Nesse contexto, busca-se através desse projeto, além da formação científica dos alunos 
envolvidos, um modelo ideal de base de lançamento e foguetes que servirão de ponto de partida 
para outros projetos de estudantes do campus Parnamirim (Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte). 

Desse modo, o objetivo desse trabalho é desenvolver foguetes, de fácil construção e de 
baixo custo ou reciclável, aplicando conhecimentos físicos para melhorar a performance em um 
lançamento, de uma forma barata e criativa. Além dos conceitos físicos, a construção e lançamento 
de foguetes abordam conceitos químicos, propiciando a construção de um conhecimento global. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

É grande o número de variáveis físicas e químicas envolvidas no lançamento de foguete de 
garrafa PET com propulsão através da reação de bicarbonato de sódio e ácido acético. Na área da 
física, os conteúdos trabalhados são: 

• Leis de Newton;

• Estados físicos da matéria e suas propriedades;

• Centro de massa e centro de gravidade.
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• Inércia e suas implicações no movimento de objetos;

• Forças que atuam sobre um objeto em movimento;

• Forças de ação e reação, considerando a direção, sentido e intensidade;

• Propriedades dos gases e líquidos;

• Equilíbrio e rotação de corpos rígidos em torno do centro de massa;

As dificuldades encontradas para executar um lançamento com sucesso são inúmeras, como
por exemplo: quantidade ideal de bicarbonato e ácido acético; controlar tempo e velocidade da 
reação química; adequar a aerodinâmica do foguete; escolha do material para coifa; material e 
massa ideal de contrapeso que irá a bordo; estimar centro de massa e de gravidade do foguete, pois 
existe posição relativa ideal para o lançamento; ajuste do gatilho; ajuste do foguete a base sem 
vazamento mas com atrito mínimo, e outros (Souza, 2007). 

Portanto, buscam-se estratégias para solucionar os problemas citados, mas que tenham baixo 
custo financeiro.  

Além disso, um projeto como esse, contribui para o desenvolvimento de habilidades e 
competência pessoais da equipe envolvida, uma vez que conduz os estudantes à reflexão e à 
interação durante a montagem de um experimento, como sujeitos participantes do processo, e não 
como espectadores. O processo de montagem pode ser visto como uma excelente oportunidade para 
levar os estudantes a se motivarem em realizar a aprendizagem através do aperfeiçoamento da sua 
capacidade de observar, de experimentar, de estabelecer discussões reflexivas, de trabalhar na 
elaboração de modelos (ainda que primitivos), na formulação de questões, argumentações, 
explicações consistentes logicamente e na resolução de problemas (Junior, 2011). Segundo Junior 
(2011), esse tipo de atividade gera no indivíduo: prazer da realização com as próprias mãos; reforço 
da autoconfiança; estímulo a encarar desafios; prazer da busca do entendimento e da compreensão; 
prazer em vencer o desafio da modelagem físico-matemática; prazer em superar deficiências e 
dificuldades anteriores. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa é classificada como exploratória descritiva; busca avaliar experimentos relativos 
aos lançamentos de foguetes com garrafas PET. As etapas seguidas pela equipe estão na Tabela 01. 

Após verificação de custo, benefícios e segurança, decidiu pela utilização dos seguintes 
matérias para montagem da base de lançamento e foguete: um metro e meio de cano pvc ¾, 
quarenta centímetros de cano pvc 1/2,  uma câmara de ar, quatro "t,s" de pvc 3/4 de polegada, dois 
com rosca, um plug de pvc ¾, três buchas de redução de 3/4 para 1/2 com rosca, um registro esfera 
borboleta 1/2 com rosca (válvula de segurança),  um anel de obstrução (“0-ring”), 15 abraçadeiras 
de nylon 280 x 3,5 mm, uma abraçadeira metálica rosca sem fim 9 - 13 mm, uma luva de esgoto 40 
mm , cinco metros de barbante, um rolo de fita isolante 5 m, um rolo de fita esparadrapo, uma fita 
veda rosca, um tubo pequeno de cola epóxi, uma agulha de costura, garrafas pet (duas para cada 
foguete), fita adesiva e pastas de plástico (para fazer as aletas).  

Os lançamentos são realizados no campo de futebol do IFRN-Campus Parnamirim. Imagens 
e medições métricas são utilizadas para avaliar a performance dos lançamentos 

Tabela 01 – Etapas da pesquisa. 
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Etapas 
Discutir conteúdos relacionados ao projeto 

Definir modelo e estratégias para construção do foguete e base de lançamento 
Realização de testes 

Coletas de dados 
Análise dos dados 

Replanejar modelos 
Avaliação final e divulgação de resultados 

Fonte: Autor. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A base de lançamento foi montada seguindo as normas de segurança. A válvula de 
segurança, como mostra a Figura 01, é um item indispensável para segurança das pessoas 
envolvidas e manutenção da própria base de lançamento. 

Para propulsão, foi colocado ácido acético dentro de um balão e bicarbonato dentro do 
foguete de garrada PET, como indica a Figura 01. No momento da aderência do foguete na base de 
lançamento, uma agulha presente na base irá perfurar o balão permitindo a mistura. O anel chamado 
de o-ring’s na Figura 01 tem a função de ajuntar o foguete na base de lançamentos. 

(a)  (b)  (c) 

Figura 01 – (a) tem-se a base de lançamento com destaque para a válvula de segurança. (b) A agulha 
responsável de perfurar o balão permitindo a mistura entre o ácido acético e bicarbonato. (c) Foguete de 

garrafa PET com bicarbonato e ácido acético dentro do balão. 

A primeira fase de lançamentos foi composta por quatro lançamentos. Na Tabela 02 está 
apresentado a combinação do combustível e o alcance obtido. Essa primeira fase foi importante 
para verificação da funcionalidade da base e importância de variáveis como: força de atrito no 
ajuste entre a base e o foguete (gerou o fracasso do segundo lançamento) e possíveis vazamentos. 
Fitas e lubrificantes foram testados com sucesso para esse ajuste. 

Na segunda fase de lançamentos foram testados proporções distintas de ácido acético e 
bicarbonato. Como pode ser verificada na Tabela 03, a combinação utilizada no lançamento 04 
permitiu um maior alcance. 
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Tabela 02 – Composição do combustível e alcance obtido. 

PRIMEIRA FASE DE LANÇAMENTOS 

LANÇAMENTO 
ÁCIDO ACÉTICO 

(ML) 
BICARBONATO 

(g) 
ALCANCE 

(m) 
ERRO 

1 400 50 64 x 
2 500 50 0 O gatilho não disparou. 

3 500 50 0 
A válvula de segurança 

estava aberta. 
4 500 50 87 x 

Fonte: Autor. 

Tabela 02 – Composição do combustível e alcance obtido na segunda fase. 

SEGUNDA FASE DE LANÇAMENTOS 

LANÇAMENTO 
ÁCIDO ACÉTICO 

(ML) 
BICARBONATO 

(g) 
ALCANCE (m) ERRO 

1 600 60 111 x 
2 700 60 102 x 
3 500 60 107 x 
4 600 80 132 x 

Fonte: Autor. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos testes realizados verificou-se a importância no lançamento de foguetes de 
variáveis como: quantidade ideal de bicarbonato e ácido acético; controlar tempo e velocidade da 
reação química; adequar a aerodinâmica do foguete; escolha do material para coifa; material e 
massa ideal de contrapeso que irá a bordo; estimar centro de massa e de gravidade do foguete, pois 
existe posição relativa ideal para o lançamento; ajuste do gatilho; ajuste do foguete a base sem 
vazamento mas com atrito mínimo. 

O ajuste do foguete a base de lançamento foi a principal dificuldade encontrada na primeira 
fase de lançamento. Se esse ajuste tivesse um alto valor, o foguete ficaria preso à base, o que 
requeria a abertura da válvula e desperdício do combustível, e com um baixo valor, antes de 
disparar o gatinho, o foguete apresentava vazamento. Fitas e lubrificantes foram testados com 
sucesso para esse ajuste. 

Na segunda fase de lançamento, destinada ao teste de combustível, apresentou alcance 
máximo de 132 metros com 600 ml de ácido acético e 80 g de bicarbonato de sódio. 

Nas próximas etapas serão verificadas a influência do tempo de reação das substâncias e a 
aerodinâmica do foguete. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O estudo discute uma proposta para o trabalho 

de Física através da Arte das Revistas de 

Histórias em Quadrinhos – HQs/Gibis, para 

TABLET, para pessoas com deficiência visual. 

O ensaio ressalta a importância da Física na 

construção de um diálogo com o mundo. Essa 

Física deve contemplar conteúdos históricos, 

filosóficos e culturais do sujeito, mediados 

pela literatura de HQs. Além de permitir uma 

forma alternativa de ensino, a ponte entre 

Física e HQs pode contribuir para amenizar a 

crise e as dificuldades para a efetivação da 

Interdisciplinaridade, assim como, para uma 

educação problematizadora, dialogada, até 

para a utilização dos temas geradores e 

contextualização. Essa revista passa a ser uma 

proposta de estudos e pesquisa inovadora, com 

abordagem para alunos com deficiência visual, 

utilizada de áudio-descrição.

ABSTRACT 

The study discusses a proposal for the work of 

physics through the art of comic book 

magazines – Comics, for people with visual 

disabilities. The essay emphasizes the 

importance of physics in the construction of a 

dialogue with the world. This physics should 

contemplate the subject's historical, 

philosophical and cultural contents, mediated 

by comics literature. In addition to allowing an 

alternative form of teaching, the bridge 

between physics and comics can contribute to 

mitigate the crisis and the difficulties Effective 

interdisciplinary, as well as for a 

problematizing, dialogued education, even for 

the use of generating themes and 

contextualization. This magazine becomes a 

proposal for studies and innovative research, 

with an approach for students with visual 

impairment, used audio-description

PALAVRAS-CHAVE:  ensino de ciências, ensino de Física, ciências e HQs, lúdico e ficção científica, 
deficiência visual 

KEYWORDS:  Teaching Science, teaching physics, Science and comics, Ludic and sci-fi, visual 

impairment. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo transforma o “ser ingênuo” em um “ser crítico”, e o obriga a ser capaz de 

desenvolver ferramentas para transformar o espaço em que vive, indistintamente de cor, raça, sexo, 

religião ou com alguma deficiência. A escrita desse ensaio demonstra a transformação e a experiência 

vivenciada com uma pessoa com deficiência visual. A inspiração principal vem do Mestre, Prof. Dr. 

Zanoni Tadeu, ao ensinar que ensinar é amar, é entregar-se, doar-se; ensinar é preocupar-se com o 

outro. O mesmo dizia que o problema de muitos professores é se preocupar em bater a capa do livro 

didático sem se preocupar com o que os alunos realmente aprendem. E quando se tem alunos com 

deficiência visual ou qualquer outro tipo de deficiência, será que os professores sabem como abordar 

os assuntos? Será que se preocupam com esses alunos? O Mestre dizia que para se dá uma boa aula, 

com certeza de que os alunos irão, pelo ao menos ficar mais motivados, é necessário, na hora de 

planejar a aula, fazer algumas perguntas: Como eu tenho uma visão clara sobre a Física? Para quem 

vou fazer? Por que vou fazer? O que eu quero ensinar? Como vou fazer? Como vou falar?  

Para responder tais perguntar e torna-las mais eficaz é necessário que os professores tenham 

uma visão clara sobre o movimento da inclusão, os direitos das pessoas com deficiência, e ter claro 

como preparar uma aula para pessoas com deficiência, no caso desse ensaio pessoas com deficiência 

visual, essa que pode ser parcial ou total, pois cada pessoa tem um processo de aprendizagem diferente 

e, é papel do professor utilizar ferramentas pedagógicas para tornar esse aprendizado mais eficaz.   

Esse processo não é uma tarefa fácil, e para quebrar o paradigma do ensino tradicional, método 

esse de ensino que não tinha as pessoas com deficiência como realidade nas escolas, assim, é 

necessário pensar em uma educação libertadora, problematizadora, um processo onde o aluno passa 

a ser sujeito do conhecimento, sujeito pensante capaz de buscar respostas para os problemas que o 

rodeiam. Nesse processo o professor passa a assumir o papel de mediador do conhecimento. Neste 

sentido Freire (1987, p. 38, 39), ressalta que:  

[...] se pretendemos a libertação dos homens, não podemos 

começar por Aliena-los os mantê-los alienados. A libertação 

autentica, que é a humanização em processo não é uma coisa que 

se deposita nos homens. Não é uma palavra a mais, oca, 

mistificante. É práxis, que implica na ação e na reflexão dos 

homens sobre o mundo para transforma-lo.  

Pensar no processo de ensino-aprendizagem, onde, “o aprendizado se torna mais efetivo e 

consistente quando o aprendiz pode utilizar seu conhecimento de vida, suas experiências cotidianas 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0362



bcomo referencial comparativo para internalizar novas competências” (FREIRE, 1987, p. 38), e na 

concepção desse mesmo autor a “Educação problematizadora”. Esses pensamentos motivam a busca 

por caminhos para tornar o aprendizado mais efetivo, principalmente quando o sujeito da educação 

tem algum tipo de deficiência, esses quem tem o direito, assegurado pela constituição federal, à 

educação com adaptações a suas necessidades no sistema de ensino regular. Assim surge a 

problemática desta pesquisa que nos instiga a responder: como fazer uma aula de Física que motivasse 

os alunos, principalmente para pessoas com deficiência? Começamos a observar que os alunos, de 

um modo geral no sistema regular de ensino, perguntavam “para que serve a Ciência, a Física?”. Para 

responder tal pergunta buscamos entrar no mundo dos jovens e adolescentes, principalmente aqueles 

com deficiência visual, uma vez que seu processo de aprendizagem depende de abordagens 

pedagógicas diferenciadas. Além disto, outra inquietação era relacionada a forma de divulgar a 

Ciência e levar informação científica, de maneira interessante e curiosa, para os jovens e adolescentes 

com deficiência, em especial com deficiência visual? Começamos a observar o quanto os jovens de 

uma forma em geral adoram ficção científica e revistas de histórias em quadrinhos. Assim, 

percebemos uma maneira de levar o ensino de ciência, fazendo uma ponte entre a Física e a arte das 

histórias em quadrinhos – HQs. Diante essa proposta percebemos que tínhamos um desafio: pensar 

em uma ferramenta para levar a revista para os alunos com deficiência visual. Nessa proposta 

percebemos que o material, em versão para tablet, com o recurso de áudio-descrição é uma ferramenta 

importante para o ensino aprendizado.  

O recurso, áudio-descrição-AD, surge no final dos anos de 1950, torna-se consistente na 

década de 1970 e ganha forma no Brasil no ano de 2003, e vem crescendo no país graças à 

reinvindicações das pessoas com deficiência visual, esses que lutam pelos seus direito. O recurso 

tornasse uma ferramenta para a inclusão, pois o mesmo permite que as pessoas com deficiência visual 

tenham acesso à cultura; permite que as mesmas tenham as mesmas sensações, percepções e emoções 

que as pessoas na plateia, videntes, assistindo uma peça teatral, cinema, ou um espetáculo cultural, 

de maneira simultânea, ou permite uma simples leitura de uma clássico da literatura.  

 Neste trabalho, propomos a utilização da AD por meio de uma revista já existente elaborada 

com o propósito de ensinar Física através de quadrinhos, contribuindo para a Divulgação Científica, 

com abordagem e discursão sobre ciência, com ênfase em Física, para pessoas com deficiência visual, 

essas totalmente cegas. Assim, construindo o conhecimento científico de forma lúdica unida com a 

ficção por meio de HQs. O objetivo principal desse ensaio vai ao encontro de Zanetic (2006, p.3) 

quando enfatiza que:  

O eixo deste ensaio, [...] é minha convicção de que a física deve 

participar da formação cultural do cidadão contemporâneo, 
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bindependente das eventuais diferenças de interesses individuais e 

das mais variadas motivações acadêmicas e/ou profissionais. 

Meu objetivo central é atingir aqueles alunos que, no formato 

tradicional do ensino, não se sentem motivados ao estudo da 

física. E não precisamos nos basear em nenhum sofisticado 

levantamento de opiniões para saber que esses alunos 

representarão a grande maioria de nosso alunado do ensino 

médio. (ZANETIC, 2006, p.3).  

2 A IMPORTÂNCIA DA CIÊNCIA PARA O CIDADÃO 

O mundo passa a cada dia a depender mais da ciência. O dia a dia das pessoas é munido de 

tecnologia, desde uma simples caminhada até ao ato de utilizar um telefone celular, a internet, fazer 

uma viagem até o ato de existir. No entanto, diante de tanta ciência envolvidas no dia a dia das 

pessoas, infelizmente, muitas nem sabem identificar a ciência presente na sua vida. O 

desenvolvimento tecnológico vem regendo a sociedade há séculos, e no século XXI está muito 

presente. Ter um conhecimento geral sobre ciência é muitas importância para a era do conhecimento.   

Nesse sentido, Zanetic (1991, p.9-10)   em uma de suas palestras indica várias dimensões 

presumidas, de como é importantes, a ciência, para um cidadão contemporâneo, tais como:  

I. Vivemos numa época fortemente influenciada e/ou

determinada pelas ciências da natureza, com papel de destaque 

para a física;  

II. Muitos fenômenos da natureza são basicamente explicados

através da ciência;

III. A tecnologia contemporânea é fortemente baseada na ciência;

IV. O método científico pode ser facilmente transferível para

outras atividades humanas;

V. A ciência pode favorecer o uso do discurso racional, da razão,

tão em desuso nos nossos tempos;

VI. A ciência permite um diálogo inteligente com o cotidiano;

VII. A ciência enriquece e promove a imaginação;

VIII. A ciência influencia outras áreas do conhecimento, as artes aí

incluídas;
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bIX. O processo histórico dos últimos séculos é incompreensível

sem a presença da ciência;

X. A ciência ... tem 1001 utilidades!

Cremos que muitos profissionais da educação reconhecem o papel da ciência na formação do 

cidadão. Várias outras competências poderiam ser acrescentadas, dentre aquelas citadas acima. Mais 

será que essas competências são, realmente vistas dessa forma? E quando se tem alunos com alguma 

deficiência no ensino regular, como elas são vista? Muitos professores não sabem como lhe dar com 

esses alunos com deficiência, as escolas não tem estrutura física e nem pessoal capacitado para 

atender esse público, tudo isso fere os direitos previstos por lei, conquistado pelos movimentos de 

inclusão.   

O processo do movimento da inclusão passou e passa por grandes conquistas. Quando as 

crianças com deficiência passam a serem aceitas na sociedade e começam a frequentar a escola, 

mesmo que não existisse uma preocupação das escolas em atender as necessidades dessas crianças e, 

apesar de atender, apenas, as crianças com deficiências sensoriais e motoras que fossem capazes de 

acompanhar os currículos escolares normais, essa conquista foi muito importante. A partir desse 

momento a sociedade começa a presenciar uma realidade que era escondida. O processo de aceitação 

e integração, no início, foi mais um processo de segregação, mais com o passar dos anos a luta pelos 

direitos iguais para todos, foram ganhando força com as políticas educativas, essas que foram 

profundas e globalmente marcadas por um conjunto de acontecimentos ao longo das décadas de 80 e 

90.   

Nesse âmbito, Costa (1999) destaca acontecimentos, em âmbito internacional, que vieram 

influenciar todo um conjunto de conceitos, práticas e formulação da legislação que caracteriza as 

políticas educativas. Como marco fundamental na mudança de conceitos sobre a forma de ver as 

pessoas e a educação de crianças, jovens e adolescentes com deficiência, teve em 1981, o ano 

Internacional das Pessoas com Deficiência. Esse ano, também, se tornou um ponto de partida para a 

defesa do princípio de igualdade e oportunidade para todos de forma igualitária. Em 1989 houve a 

Assembleia Geral das Nações Unidas, e após um ano ocorreu a Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos, que obteve como resultado a declaração mundial sobre educação para todos. Essa traz o 

dever de serem tomadas medidas que garantam à igualdade de acesso à educação de todas as 

categorias de pessoas com deficiência como parte integrante do sistema educacional.  No ano de 1993, 

as Nações Unidas adoptaram as Normas sobre Igualdade de Oportunidades para Pessoas com 

Deficiência, onde, nesse traz que as crianças com deficiência devem ter apoio necessário de que 

precisam dentro das estruturas regulares de educação, para um aprendizado eficaz, além de saúde, 

emprego e ação social.   
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bEm 1994, a UNESCO, juntamente com governo da Espanha, promoveu a Conferência 

Mundial de Salamanca, essa que talvez tenha sido a discussão mais importante sobre princípios e 

práticas da educação para pessoas com deficiência. A conferência sintetiza as suas discursões na 

Declaração de Salamanca, essa que tem sido utilizada como referência na reformulação de programas 

educativos de diversos governos. Na conferência foi designado o conceito de educação inclusiva 

como forma mais completa de aplicação do conceito de escola para todos. De acordo com a 

Declaração, todos os alunos devem aprender juntos, sempre que possível, independentemente das 

dificuldades e das diferenças que apresentem. As escolas inclusivas devem reconhecer e satisfazer as 

necessidades dos seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a 

garantir um aprendizado eficaz, onde se possa ter uma educação para todos, e para isso se torna 

necessário à adequação dos currículos, organização escolar, estratégias e utilização de recursos 

pedagógicos e, para tal, é fundamental um conjunto de apoios e serviços que satisfaçam a diversidade 

de necessidades especiais dentro da escola.   

O sistema educacional regular tem muitas falhas, inclusive em relação a educação inclusiva, 

e no caso de trabalho a educação para pessoas com deficiência visual, totalmente cegas. Não se faz 

necessário pesquisa bem elaborada para perceber essa deficiência no ensino. Segundo Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 199) todo o cidadão tem direito a 

educação. A mesma assegura o direito à educação dentro das necessidades do sujeito:  

-Lei 9.394, de 20/12/1996, determina em seu art. 58 é que a

educação especial seja oferecida “dentro das classes de ensino 

regular”, na forma de apoio especializado; somente no caso de 

não ser possível a integração do aluno é que seus atendimentos 

educacionais se farão em classes, escolas ou serviços 

especializados.  

No caso dos sujeitos com deficiência visual, que é o foco desta pesquisa, o Plano Nacional da 

Educação assegura direitos específicos pela Lei 10.172, de 9/1/2001, que traz:  

[...] aos portadores de deficiência visual, o Plano prevê os 

seguintes objetivos e metas a serem adotados pelas unidades da 

Federação, com a ajuda da União (item 8.3):   

 tornar disponíveis no ensino fundamental, até 2006,

livros didáticos falados, em braile e em caracteres ampliados; 

 estabelecer, em parceria com as áreas de assistência

social e cultura e com organizações não governamentais, até 
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b2006, redes municipais ou intermunicipais para tornar 

disponíveis aos alunos cegos e aos de visão subnormal livros 

de literatura falados, em braile e em caracteres ampliados; e  

 estabelecer programas para equipar, até 2006, as escolas

de educação básica e, até 2011, as de educação superior que 

atendam educandos surdos e de visão subnormal, com 

aparelhos de amplificação sonora e outros equipamentos que 

facilitem a aprendizagem. (GUIA LEGAL, 2004, p.74-75)  

Para atender essa população assegura para lei, é imprescindível que as escolas estejam 

preparadas, com infraestrutura física adequada, corpo docente e professores capacitados. O governo 

brasileiro assegura o material didático em braile para que os alunos possam acesso ao escolar 

equivalente ao ano letivo que estejam cursando.   

Ao pensar no ensino de ciência, com ênfase em Física, é perceptível o despreparo dos 

professores para lhe dar com alunos com deficiência. Muitos professores utilizam métodos de aulas 

tradicionais e isso torna mais difícil o ensino e a aprendizagem de alunos com deficiência. Lembro-

me do Mestre Dr. Zanoni, que defendia a importância da história e filosofia da ciência, e a ligação 

com outras áreas do conhecimento, como elementos importantes do processo do ensino e 

aprendizagem, esse que é um passo para uma educação eficaz. Neste sentido Zanetic (2006, p. 6, grifo 

do autor), a respeito do ensino da Física afirma que:  

[...] continuo convencido de que o ensino da física não pode 

prescindir da presença da história da física, da filosofia da 

ciência e de sua ligação com outras áreas da cultura, como a 

literatura, letras de música, cinema, teatro, etc. Que história da 

física utilizaria? Opto por uma história que contemple tanto a 

evolução conceitual e metodológica da física quanto sua relação 

com outras áreas do conhecimento e com a sociedade de uma 

maneira geral, enfim a física inserida no processo histórico. Que 

filosofia da ciência? Sugiro a filosofia da ciência contemporânea, 

principalmente a que é baseada fortemente na história, que 

apresenta elementos de análise que enriquecem nossa visão da 

ciência como instrumento de “diálogo com a natureza”. 

(ZANETIC, 2006, p. 6)  
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b3 A CIÊNCIA E A INTERDISCIPLINARIDADE

O trabalho posposto através da revista de HQ, essa produzida pelo autor desse artigo, 

juntamente com o Prof. Dr. Zanoni Tadeu, que propomos uma versão para pessoas com deficiência 

visual, tem como tema principal a Gravidade, a mesma, traz uma discussão entre dois personagens: 

um vilão e um super-herói, esses que discutem sobre aspectos de causas, efeitos, importância e, os 

conhecimentos do homem sobre a temática da Gravidade. A utilização da áudio-descrição, ferramenta 

primordial, contribuirá significativamente para tornar a aprendizagem significativa, dos alunos com 

deficiência visual, cegueira total.  

 O recurso A.D surge dentre tantas que objetivavam a inserção social das pessoas com 

deficiência visual. A áudio-descrição começou suas primeiras experimentações no final dos anos de 

1950, mais se tornou consistentes nos anos de 1970. No Brasil esse recurso teve seu marco inicial em 

2003, quando ocorreu o festival “Assim Vivemos”, cuja temática é voltada às pessoas com deficiência 

(MOTTA; ROMEU FILHO, 2006, p 25). No país esse recurso está em expansão, essa que começou 

no ano de 2011 com Decreto nº 5296 que determina sua obrigatoriedade na televisão brasileira, graças 

à reinvindicações por parte das pessoas com deficiência visual. O recurso proporciona o acesso à 

cultura, tornando-o efetivo por causar as sensações, percepções e emoções que os demais 

espectadores da plateia e, acima de tudo, simultaneamente - assistindo junto com os videntes ao 

mesmo filme, à mesma peça ou espetáculo cultural.   

Dessa forma, a áudio-descrição contribuirá significativamente para atingir o objetivo dessa 

pesquisa, a construção do conhecimento, levando em conta os aspectos geográficos, climáticos, 

culturais, turísticos e elementos literários, linguagem e ficção munida da realidade. Trazendo, assim, 

uma proposta interdisciplinar, e os pensamentos de Freire (2005, p. 98): temas geradores, onde, 

segundo este autor, “o tema gerador não se encontra nos homens isolados da realidade, nem 

tampouco na realidade separado dos homens. Só pode ser compreendido nas relações homens-

mundo”. A mesmo ainda fala sobre a dialocidade e a problematização para a construção do 

conhecimento científico.   

O que se pretende com o diálogo, em qualquer hipótese (seja em 

torno de um conhecimento científico e técnico, seja de um 

conhecimento “experiencial”), é a problematização do próprio 

conhecimento em sua indiscutível relação com a realidade 

concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor 

compreende-la, explicá-la, transformá-la. (FREIRE, 2005, p. 

52).  

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0368



bPara que seja possível a formulação de problemas que estejam presentes no universo cultural 

dos estudantes e que se relacionem com os conteúdos a serem trabalhados é preciso que se busquem 

os Temas Geradores (FREIRE, 2005, apud, MARENGÃO). É através do mesmo, que se construirá 

um conteúdo próximo a realidade dos estudantes.  

O tema gerador, portanto, gerará um conteúdo programático a 

ser estudado e debatido; não só como conteúdo insípido e através 

do qual se pretende iniciar o aluno ao raciocínio científico; não 

um conteúdo determinado a partir da ordenação dos livros textos 

e dos programas oficiais, mas como um dos instrumentos que 

tornam possível ao aluno a compreensão do seu meio natural e 

social. (DELIZOICOV, 1982, p.11 - 12).  

Com o objetivo de contribuir para a divulgação da ciência levando informação científica e 

tecnológica, unindo o lúdico, o científico e a ficção em uma abordagem diferenciada dos livros 

didáticos e adaptada às necessidades dos alunos com deficiência, a revista de histórias em quadrinhos 

se apoia, para tal processo, nos pressupostos do tema gerador, na transposição didática, na 

interdisciplinaridade e na contextualização, essas que são facetas inseparáveis para um processo 

complexo, o de construir um ambiente de aprendizagem eficaz, além de apoiar-se no pensamento de 

Paulo Freire sobre a educação problematizadora. Nessa proposta, algumas páginas ilustram com 

clareza esses pensamentos.  
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b

Figura 1 – Uma viagem ao espaço, imagem, com áudio descrição, descrevendo o comportamento de 

objetos em gravidade quase zero, e experimentos que comprovam o que a Física diz.  

A revista em uma versão para pessoas com deficiência visual, totalmente cega, com áudio 

descrição, ofertará uma maior interatividade, envolvendo os jovens e adolescentes em um mundo de 

sonhos e desejos, contribuindo, assim, para a construção do conhecimento científico. Na figura 1, 
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bserá colocado um áudio com a descrição dos quadrinhos. Que poderá ser da seguinte forma: Nessa 

página temos seis quadrinhos que relatam a ida do homem ao espaço e os efeitos da gravidade quase 

zero que atua sobre o homem e os objetos. No quadrinho um e dois tem uma nave no espaço, ao fundo 

uma imensa escuridão onde o brilho das estrelas reina. No terceiro é observável quadro cientistas, 

onde tem um relato de um desses cientistas que diz: “Quando saímos da atmosfera era possível dizer, 

pela sensação de flutuar, que a gravidade era quase zero”. No quarto quadrinho ao fundo é possível 

observar o planeta terra, nesse mesmo quadrinho ainda tem um cientistas tentado comer confeitos que 

flutuam dentro da nave, o mesmo diz para seus colegas: “Isso é incrível vejam”. No quinto quadro 

objetos flutuam, movendo-se de um lado para o outro, nesse momentos um dos cientistas relata: 

“Podemos realizar experimentos! E vermos na prática o que a Física nós diz sobre a Gravidade”. No 

sexto o cientista resolve realizar um experimento com um balão cheio de água e diz: “Como será o 

comportamento d`água? Vamos ver?”. No sétimo o cientista estoura o balão cheio de água. No oitavo 

quadrinho a água está flutuando toda juntinha no interior na nave.  

Depois desse momento será colocado um áudio vídeo relatando um experimento que foi 

realizado pelo projeto do avião ZERO G. Isso demostra a Física na realidade, fazendo uma conexão 

entre a ciência e o mundo real. Em outras páginas é possível observar a interdisciplinaridade e o 

diálogo com o mundo cultural do sujeito para tornar o aprendizado mais eficaz. 
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b

Figura 2 – Imagem, com áudio descrição, descrevendo o efeito da Lua no mar, causando as marés, e a 

atuação da gravidade sobre os objetos na terra.  
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Figura 3 – Imagem com áudio descrição, descrevendo os efeitos de um terremoto na cidade de João 

Câmara-RN. 

As figuras 2 e 3 fazem uma ponte entre os conhecimentos da Física, Geografia, Geologia, 

História e a realidade. Essas descrevem situações do cotidiano que são facilmente explicadas pelos 

estudos das ciências. Nessas páginas da revista há sempre um propósito de criar situações que gerem 

dúvidas e, assim, foçam os sujeitos buscarem apropriação do conhecimento. Como coloca 

DELIZOICOV:  

[...] problemas que devem ter o potencial de gerar no aluno a 

necessidade de apropriação de um conhecimento que ele ainda 

não tem e que ainda não foi apresentado pelo professor. É preciso 

que o problema formulado tenha uma significação para o 

estudante, de modo a conscientizá-lo de que a sua solução exige 

um conhecimento que, para ele, é inédito. (DELIZOICOV, 2001, 

p. 5).

Nesse contexto, a figura 2 traz uma descrição afirmativa de que o efeito das marés é causado 

pelo efeito da gravidade da lua. Isso pode causar uma séria de perguntas, que a priori, requer um 

conhecimento científico para explicar, algo que muitos não sabem arisco até em dizer que a grande 
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bmaioria não detém esse conhecimento e para essa realidade não é preciso uma pesquisa tão elaborada. 

No entanto, essa realidade é conhecida por muitos, principalmente para quem vivem em comunidade 

de pescadores, os próprios pescadores e ribeirinhos. Os mesmo detém esse conhecimento através da 

observação e da convivência, e utiliza o conhecimento para sobreviver, seja para pesca ou até mesmo 

para construir suas moradias. Nessa figura o áudio descrição ira utilizar-se do som do mar, além da 

descrição dos quadrinhos e do diálogo estabelecido.   

Na figura 3, um terremoto causa um grande estrago em uma cidade do interior do Rio Grande 

do Norte, conhecida como João Câmara. Nessa, que é uma página da revista, será colocado, além do 

áudio descrição, um vídeo descrição de uma reportagem que traz em sua pauta o terremoto que 

aconteceu no ano de 1986 que atingiu um índice de 5.3 na escala Richter, destruindo milhares de 

casas e deixando centenas de pessoas feridas. Depois de 25 anos, a cidade volta a registrar abalos 

sísmicos que chegou a atingir 2.8 escala Richter, o maior índice desde os abalos do ano de 1986, isso 

foi o suficiente para a população ficar em alerta, já que no ano de 1986, houve uma grande perca 

material. Os tremores sempre preocupa muito a população, pois não é possível detectar quando vai 

ter outros abalos sísmicos muito menos sua intensidade, além disso, a cidade, o estado como um todo 

não tem estrutura nem preparo para lhe dar com a situação. No que foi exposto, essa figura faz uma 

ponte entre a ciência, a história e a realidade, um trabalho interdisciplinar, que estabelece uma 

comunicação entre as disciplinas e à cultura do sujeito.  

A interdisciplinaridade é atualmente uma palavra-chave para a organização escolar. O que se busca 

com isso é, de modo geral, o estabelecimento de uma comunicação efetiva entre as disciplinas, por 

meio do enriquecimento da relação entre elas. Almeja-se, no limite, a composição de um objeto 

comum, por meio dos objetos comuns particulares de cada uma das disciplinas componentes... as 

unidades disciplinares são, portanto, mantidas, tanto no que se refere aos métodos quanto aos 

objetos, sendo a horizontalidade a características básicas das relações estabelecidas. (Nilson José 

Machado)  

A educação ainda precisa passar por grandes transformações, e o ensino de ciências por 

grandes adaptações, principalmente para o atendimento as pessoas com deficiência. Esse processo 

precisa começar na formação dos professores para a formação do cidadão. Para esse processo, é 

indispensável à Transposição Didática, a Contextualização, os pensamentos de FREIRE: Temas 

Geradores, Educação Problematizadora, o diálogo e a cultura do sujeito. Todo esse processo 

dialogando através da interdisciplinaridade, como coloca Zanetic (2006, p. 55):  

Para levarmos adiante essas experiências interdisciplinares 

necessitamos sofisticar cada vez mais a formação de nossos 

professores do ensino médio. Não podemos aceitar a presença de 
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bprofessores polivalentes.  Na formação dos professores de física 

temos importantes experiências em curso no País. Com esses 

professores poderemos ousar percorrer a ponte entre ciência e 

arte [...]  

Torna-se indispensável às universidades e instituições de ensino superior, rever o sistema 

disciplinar dos cursos de licenciatura e colocar em suas matrizes disciplinas que possam preparar os 

estudantes das licenciaturas para atender e lhe dá com alunos com deficiência, desde o âmbito de 

detectar as necessidades dos alunos até a tarefa de prepara aulas que sejam eficazes para a 

aprendizagem, dentro das necessidades dos alunos. O primeiro passo é incentivar os alunos de 

Licenciatura em Física e Ciências a buscar métodos e formas alternativas e inovadoras para o ensina 

de ciências, principalmente voltada para pessoas com deficiência, fazendo com que os sujeitos criem 

um maior interesse pelas ciências. Essa revista de história em quadrinhos entra nesses parâmetros, 

buscando conquistar os jovens e adolescentes através da ficção, do desenho, dos sonhos e desejos, 

sempre fazendo um paralelo com a realidade e experiências vividas e comprovadas, asseguradas pelos 

grandes pensadores de suas áreas de estudos e pesquisas.   

Propomos a utilização da revista, com áudio descrição, para aguçar a curiosidade dos alunos, 

com deficiência visual, para que os mesmo possam ir à busca de conhecimentos específicos, ou até 

mesmo entender a importância da gravidade para a existência da vida e do universo.  O processo para 

uma educação problematizadora requer tempo e muita dedicação do educador, no entanto, para 

muitos esse é o grande problema, pois não há tempo para perder com os processos para uma educação 

eficaz, é preciso cumprir o planejado, aquilo que foi consensuado e em muitas vezes o aluno com 

deficiência não é lembrado, não existe um planejamento de aula pensado nesse aluno. Em outros 

casos há um planejamento, mais os professores não estão capacitados para lhe com os alunos com 

algum tipo de deficiência.  

Paulo Freire costumava rebater os argumentos de muitos críticos das suas ideias educacionais, 

os mesmo argumentos de muitos professores. Esses críticos costumavam argumentar que não tem 

muito tempo a perder para tratar dos temas geradores, ou para permitir muito diálogo em sala de aula; 

diziam que temos que ser práticos objetivos e competentes. Paulo Freire argumentava dizendo que 

não podemos encarar todo tempo como tempo de calendário (FREIRE, apud, ZANETIC, 2006.p. 

55).  

Nos primeiros parágrafos aludimos aos ideais de um grande mestre, e voltamos a afirmar que 

para melhorar a educação é preciso pensar no sujeito do ensino, o aluno, e para isso se torna necessário 

fazer algumas perguntas, tais como: Como eu tenho uma visão clara sobre a Física? Para quem vou 

fazer? Por que vou fazer? O que eu quero ensinar? Como vou fazer? Como vou falar?  

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0375



bDiante tais perguntas, desejamos que muitos educadores possam pensar em respondê-las antes 

de cada aula, e que possa esquecer o tempo de calendário e tornar suas aulas mais eficazes, desejo 

também que os coordenadores dos cursos de Licenciaturas possam pensar na necessidade de preparar 

os alunos das Licenciaturas para trabalhar com alunos com deficiência, pois só assim será possível 

caminhar para uma educação mais democrática. Fechamos essa pesquisa com uma frase sobre o que 

é ciência, fazendo ao mesmo tempo uma homenagem ao saudoso e eterno Mestre Dr. Zanoni Tadeu 

Saraiva dos Santos, falecido em 2013, e ainda agradecendo pelo legado que o mesmo deixou:  

Se o olho humano pode trair o homem de tal forma que tantas 

gerações haviam sido levadas a crer que o sol girava em torno 

da Terra, então a metáfora dos olhos da mente já não podia ser 

verdadeira; baseava-se, embora implicitamente e mesmo quando 

usada em oposição aos sentidos, numa fé ulterior na visão 

corporal. Se o Ser e a Aparência estão definitivamente separados 

– e este, como observou Marx certa vez, é realmente o

pressuposto básico de toda a ciência moderna, então nada resta 

que possa ser aceito de boa fé; tudo deve ser posto em dúvida. A 

antiga predição de Demócrito, de que a vitória da mente sobre os 

sentidos só podia terminar com a derrota da mente, parece haver-

se realizado – exceto que, agora, a leitura de um instrumento 

havia aparentemente derrotado a mente e os sentidos. (ARENDT, 

apud, ZANETIC 2006, p. 56).  
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     ESTUDO DE ADSORÇÃO DE AZUL DE METILENO 

EM REJEITO DE CAULIM DO MUNICÍPIO DE EQUADOR-RN 

CABRAL, S.S.1; FERREIRA, P.S.O.2; XAVIER, A.L.3 

1,2,3IFRN- CAMPUS PARELHAS 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

 RESUMO 

A adsorção é bastante utilizada na remoção de corantes em efluentes industrias, mas 

adsorventes convencionais apresentam um elevado custo. E uma alternativa viável é avaliar o 

uso de rejeitos durante esse processo. O objetivo deste será avaliar a adsorção do corante azul 

de metileno (C16H18ClN3S), através dos rejeitos de caulim, um mineral argiloso, proveniente 

da região de Equador RN.  Esse é um processo importante na redução da poluição, visto que 

diminuirá os rejeitos que são encontrados ao ar livre, acumulando-se e formando enormes 

pilhas. Além do aproveitamento dos recursos hídricos, o que contribui para uma possível 

utilização nas indústrias têxteis. Além disso, os experimentos de adsorção foram feitos de 

forma padronizada, para que houvesse um resultado válido, foi utilizado uma granulometria 

padrão, em que contribuiu para uma maior superfície de contato e posteriormente uma maior 

absorbância. Consequentemente, conclui-se que o rejeito de caulim é uma boa solução para 

uma diminuição de gastos e posteriormente, da poluição, dessa forma, essa pode ser uma 

forma possível para o tratamento de efluentes à base de corantes. 

PALAVRAS-CHAVES: Adsorção. Azul de metileno. Caulim. 

 ABSTRACT 

The adsorption is widely used in the removal of dyes in industrial effluents, but conventional 

adsorbents have a high cost. A viable alternative is to evaluate the use of tailings during this 

process. The objective of this work is to evaluate the adsorption of the methylene blue dye 

(C16H18ClN3S) through the tailings of kaolin, a clay mineral, from the region of Ecuador RN. 

This is an important process in reducing pollution, as it will reduce tailings that are found 

outdoors, accumulating and forming huge piles. In addition to the use of water resources, 

which contributes to a possible use in the textile industries. In addition, the adsorption 

experiments were done in a standardized way, in order to obtain a valid result, a standard 

granulometry was used, which contributed to a larger contact surface and later a higher 

absorbance. Consequently, it is concluded that kaolin waste is a good solution for a reduction 

of costs and subsequently of pollution, so that this may be a possible way for the treatment of 

dye-based effluents. 

KEYWORDS: Adsorption. Methylene blue. Kaolin. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos tempos a preocupação com o meio ambiente e em especial com a 

qualidade da água é crescente. Atualmente, os processos de tratamento de efluentes são feitos 

com adsorção de carvão ativo ou por processos oxidativos avançados, porém esses 

tratamentos implicam em danos ambientais e altos custos (O’Neill et al 1999). Esses fatores 

têm influenciado várias pesquisas a buscarem formas simples, eficazes e com baixos custos 

para a construção de filtros úteis no processo de remoção de corantes em efluentes industriais, 

em especial a indústria têxtil, uma vez que esse tipo de atividade requer um grande consumo 

de água (Forgacs et al. 2004). Na região Nordeste alguns polos têxteis importantes, como 

Toritama e Santa Cruz do Capibaribe em Pernambuco, Caicó e cidades adjacentes no estado 

do Rio Grande do Norte, sofrem com longos períodos de estiagem, e com isso surge a 

importância das empresas em investirem em tratamentos adequados da água consumida nos 

processos. Além do mais, a região do Seridó, em especial a cidade de Equador/RN contém 

uma grande extração de caulim, logo, isso implica em uma grande produção de rejeitos, que 

são descartados de maneira inadequada, causando danos ao meio ambiente, como o acúmulo 

de rejeito a céu aberto, em que a ação do intemperismo espalham parte desse rejeito pela 

região. Pensando nesses rejeitos gerados pelas indústrias têxtil e de cerâmica, o trabalho visa 

o uso destes no processo de adsorção, sendo o rejeito de caulim como um potencial adsortivo

do azul de metileno, visto que este é um rejeito da indústria têxtil e a partir desse processo a 

água pode ser purificada. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Caulim 

O caulim é um tipo de argila que contém um tipo de rocha denominada caulinita, é 

um material argiloso de granulometria fina e no geral possuí baixo teor de ferro, apresentando 

assim o aspecto branco. (Gardolinski. 2001). A região do Seridó possuí grande exploração 

desse mineral, em especial as cidades de Juazeirinho e Juncó do Seridó na PB e Equador no 

RN, sendo a principal fonte financeira nessas cidades. 

2.2 Adsorção 

O processo de adsorção em um sistema sólido/líquido explora a capacidade que 

certos sólidos têm de concentrar na sua superfície, substâncias específicas presentes em 

soluções aquosas. A adsorção ocorre quando um sólido (adsorvente) é colocado em contato 

com a espécie a ser adsorvida (adsorbato). Esse fenômeno é resultado das interações químicas 
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entre adsorvente-adsorbato. Como mencionado as argilas são empregadas como agentes de 

adsorção, em diversos processos químicos, em especial na indústria alimentícia e têxtil 

(Adamson & Gast (1997). 

2.3 Azul de metileno 

O azul de metileno é um corante orgânico, catiônico ou básico, suas aplicações 

incluem utilização na indústria têxtil (tingimento de algodão e seda), na medicina, como 

indicador redox, em tinturas de cabelo, tingimento de madeira (Vadivelan & Kumar 2005). O 

azul de metileno é um reagente padrão em estudo de cinética de adsorção. 

3 METODOLOGIA 

Primeiramente foram utilizados rejeitos de caulim (borra fina) in natura e 

pulverizado manualmente em faixa granulométrica de 200 mm. A partir disso, para o ensaio 

de adsorção foram feitas diferentes quantidades de rejeito de caulim, de 0,25 g; 0,5 g; 1 g; 2 g; 

4 g; 6 g; 8 g, afim de escolher a menor quantidade e com grande eficiência de remoção do 

azul de metileno. Dessa forma, utilizou-se um béquer de 400 ml para colocar 200 ml da 

solução de azul de metileno com concentração de 50 mg. L-1 e o rejeito de caulim. O processo 

de adsorção foi mantido sob agitação constante de 400 rpm e em agitador magnético à 

temperatura ambiente durante 60 minutos. Em seguida, a mistura foi filtrada e em sequência, 

foram removidas alíquotas de aproximadamente 2 ml afim de monitorar a adsorção por meio 

da espectrofotometria de UV-Vis no comprimento de onda 665 nm. Por seguinte, com os 

valores de absorção, foi calculado a taxa de remoção do azul de metileno, utilizando-se a 

seguinte fórmula: 
(𝑎𝑏𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜−𝑎𝑏𝑠 𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟çã𝑜)

𝑎𝑏𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜
× 100. Depois, foi plotado um gráfico onde foi 

visualizado a menor quantidade de rejeito de caulim e com maior eficiência de remoção, e 

assim, foi realizado um novo teste com esse valor durante 30 e 60 min, para observar o 

comportamento da taxa de remoção, e também foi realizado uma comparação com o caulim 

puro, para esse mesmo valor. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Um estudo foi feito para saber qual a quantidade mínima de rejeito de caulim. Iniciou 

com 8g de material in natura e essa quantidade foi sendo reduzida, conforme o gráfico 

apresentado na figura 1. O gráfico abaixo demonstra a quantidade de pigmentação removida 

por quantidade de rejeito de caulim, em 200 ml de solução por 1 hora. Os resultados 

demonstram que 2g de rejeito é a quantidade mínima de rejeito testada com boa taxa de 

eficiência de remoção do corante com percentual de 97,78%.  
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Figura 1- Ensaios do rejeito de caulim não pulverizado com o comprimento de onda 665 nm. 

Depois desses ensaios foram realizados novos testes utilizando o rejeito pulverizado 

com faixa granulométrica de 200 mesh. A figura 2 mostra os ensaios realizados. 

Figura 2-Ensaio com o rejeito pulverizado com faixa granulométrica de 200 mesh. 

Na figura 2 os dois ensaios realizados tiveram taxa de remoção do azul de metileno 

de quase 100%, sendo 99,10% no intervalo de 30 minutos e 99,61% no intervalo de 60 

minutos. Verificou-se também que o rejeito de caulim teve uma taxa de remoção de azul de 

metileno de 99,10% superior ao caulim puro com apenas 10,40% de remoção do corante, na 

figura 3 mostra o gráfico contendo os dois experimentos. 

Figura 3- Rejeito de caulim versus caulim puro. 
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O trabalho de Vadivelan e Kumar (2005), trata da adsorção utilizando a casca de 

arroz, no qual eles conseguiram remover o azul de metileno em 88,7% usando 0,12 g de casca 

de arroz, porém, nosso trabalho apresentou uma maior eficiência na remoção, mesmo que 

usando um pouco mais de rejeito, porém, o caulim depois de usados na adsorção pode-se ser 

reutilizado, como por exemplo, na mistura de cerâmicas.     

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo mostrou que o rejeito de caulim (borra fina) extraído do munícipio 

de Equador/RN, apresentou boa remoção de azul de metileno em água. O material quando 

pulverizado e peneirado a 200 mm, apresentou um pequeno acréscimo na taxa de remoção e o 

mesmo quando comparado com o caulim puro, 99,10% contra 10,40%. Outros estudos com 

esse rejeito serão realizados, afim de melhorar sua capacidade adsorção, além de testar a 

eficiência desse material com outros pigmentos. Um estudo sobre aproveitamento do rejeito 

gerado nesse processo será realizado, uma vez que temos um duplo rejeito (argila-corante). 
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SUPERANDO A DICOTOMIA ENTRE TEORIA E PRÁTICA: 

FORMAÇÃO DOCENTE NA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

LIMA, C. R.O.1; SILVA, J. M.A.2; OLIVEIRA, J. R. D.3; SIlVA, R.C.4; SILVA, L.C.5

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS EXATAS DA TERRA- Matemática 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo o 

acompanhamento e avaliação dos Projetos 

Integradores do Curso de Licenciatura em 

Matemática do IFRN Campus Mossoró na 

verificação de práticas pedagógicas 

interdisciplinares. Nesse processo de 

construção de uma prática pedagógica 

interdisciplinar e contextualizada, partimos do 

pressuposto da pesquisa qualitativa e 

utilizamos os seguintes procedimentos 

metodológicos: observação em sala; 

entrevistas com os licenciandos do curso e os 

alunos participantes da prática pedagógica; e 

análise de registros. O PI tem contribuído para 

a iniciação à docência do licenciando em 

matemática, superando a dicotomia entre a 

teoria e a prática. Além disso, pretende-se 

contribuir para a disseminação de práticas 

pedagógicas significativas e contextualizadas 

no âmbito das ciências exatas.

ABSTRACT 

This work has the objective of monitoring 

and evaluating the Integrative Projects of 

the Degree in Mathematics of the IFRN 

Campus Mossoró in the verification of 

interdisciplinary pedagogical practices. In 

this process of constructing an 

interdisciplinary and contextualized 

pedagogical practice, we start from the 

presupposition of qualitative research and 

use the following methodological 

procedures: observation in the classroom; 

interviews with the graduates of the course 

and the students participating in the 

pedagogical practice; and records analysis. 

The PI has contributed to the initiation to 

the teaching of the licentiate in 

mathematics, overcoming the dichotomy 

between theory and practice. In addition, it 

is intended to contribute to the 

dissemination of meaningful and 

contextualized pedagogical practices within 

the realm of exact sciences. 

PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinaridade. Projeto integrador. Matemática. 

KEYWORDS:  Interdisciplinarity. Integrator project. Mathematics. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino superior brasileiro vivencia um cenário de intensas transformações no que 

concerne à formação de professores. Nesse contexto, ganha centralidade a discussão de práticas 

formativas contextualizadas, que fomentem no educando o potencial para o seu 

desenvolvimento cognitivo, inter-relacional e transformador, com vistas ao desenvolvimento 

de habilidades e competências para o ensino e, ao mesmo tempo, com objetivo de atender às 

demandas da sociedade contemporânea. 

Nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais (2001) estabelecem que os 

currículos dos cursos de Bacharelado/Licenciatura em Matemática devem ser elaborados de 

maneira a desenvolver, entre outras, as seguintes competências e habilidades: capacidade de 

aprendizagem continuada, sendo sua prática profissional também fonte de produção de 

conhecimento; estabelecer relações entre a Matemática e outras áreas do conhecimento; 

conhecimento de questões contemporâneas; participar de programas de formação continuada; 

trabalhar na interface da Matemática com outros campos de saber. 

Reiterando essas habilidades, o documento sugere que os conteúdos caracterizadores de 

sua matriz profissional devem possibilitar ao educador matemático tomar decisões, refletir 

sobre sua prática e ser criativo na ação pedagógica, reconhecendo a realidade em que se insere 

e, para além disto, estimular a compreensão da prática pedagógica como geradora de 

conhecimentos.  (MEC/CNE, 2001). 

As experiências vivenciadas no curso de licenciatura plena em matemática demonstram 

que, apesar das Diretrizes Curriculares (MEC/CNE, 2001) apresentarem uma proposta de 

atuação pedagógica transversal, com utilização de estratégias interdisciplinares, o que se 

observa na prática é uma dificuldade para que esta interdisciplinaridade se operacionalize, 

especialmente nos primeiros períodos do curso, a partir dos conhecimentos trabalhados em 

diferentes unidades curriculares (disciplinas) de uma matriz. Nesse sentido, a presença dos 

Projetos Integradores nas matrizes curriculares desses cursos vem minimizar essas lacunas na 

formação do professor de matemática. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A matemática, além de estar presente no dia-a-dia das pessoas, atravessa todos os níveis 

e etapas da educação escolar, repercutindo diretamente na aprendizagem de outras áreas do 

conhecimento. É sabido que integrar, interagir, relacionar e contextualizar esses conhecimentos 
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– interdisciplinaridade – é uma importante estratégia de estímulo ao desenvolvimento

individual e coletivo, que reverbera na apropriação de diferentes saberes pelo educando 

(COIMBRA, 2000; TARDIF & RAYMOND, 2000; FURLANETTO, 2014; ASSUMPÇÃO, 

2011; LUCK, 1994).  

Para entender esse tipo de abordagem é importante considerar que "[a 

interdisciplinaridade] respeita a especificidade de cada área do conhecimento, isso é, a 

fragmentação necessária no diálogo inteligente com o mundo e cuja gênese encontra-se na 

evolução histórica do desenvolvimento do conhecimento” (DELIZOICOV & ZANETIC, 1993, 

p. 13). Portanto, não se rompe com a ideia de organização curricular disciplinar, mas parte-se

do entendimento de que é necessária uma integração maior entre os conteúdos da matemática 

e as demais áreas do saber no ensino dessa disciplina. 

Além da interdisciplinaridade, é importante ressaltar como a modelagem matemática 

pode contribuir para a formação dos professores de matemática, tendo em vista que consiste 

numa ferramenta para se integrar a matemática e a realidade. É a área do conhecimento que 

estuda a simulação de sistemas reais, a fim de prever o comportamento desses sistemas, sendo 

empregada em diversos campos de estudo, tais como física, química, biologia, economia e 

engenharia. 

A adoção da Modelagem Matemática como uma alternativa metodológica para o ensino 

de Matemática pretende superar o tratamento estanque e fragmentado que tem caracterizado as 

práticas pedagógicas dessa disciplina, pois pode contribuir de forma significativa para a 

percepção da importância da Matemática no cotidiano das pessoas (D'AMBROSIO, 2000; 

BARBOSA, 2003; BARBOSA, 2009; BARASOL, 2006; BASSANEZI, 2004). 

Portanto, considerando as contribuições dos conceitos de interdisciplinaridade e 

modelagem matemática, o trabalho docente é visto de maneira global. Nesse contexto, os 

Projetos Integradores assumem um papel fundamental na intermediação do processo integrado 

de ensinar e de aprender.   

3 METODOLOGIA 

Nesse processo de construção de uma prática pedagógica interdisciplinar e 

contextualizada, partimos do pressuposto da pesquisa qualitativa (MINAYO, 2000) e utilizando 

os seguintes procedimentos metodológicos: observação em sala de aula; questionário com os 

licenciandos do curso e os alunos participantes da prática pedagógica; tabulação e análise de 

registros. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 É possível constatar como a aprendizagem é facilitada quando utilizamos uma 

abordagem interdisciplinar, impelindo-nos a pensar numa metamorfose na educação 

matemática, abandonando uma abordagem extremamente fragmentada e reducionista do 

conhecimento.  Além da interdisciplinaridade, é importante ressaltar como a modelagem 

matemática pode contribuir para a formação dos professores de matemática, tendo em vista que 

consiste numa ferramenta para se integrar a matemática e a realidade. 

O gráfico a seguir representa a avaliação dos alunos 5° período do curso de licenciatura 

em matemática do IFRN (campus - Mossoró), sobre a importância do desenvolvimento dos 

projetos integradores para sua formação docente, onde eles responderam questionários sobre a 

importância do PI para sua vida acadêmica e futura vida profissional como professor, tendo em 

vista que esse projeto é o primeiro contato do aluno com a sala de aula. 

Figura 1 – Avaliação dos alunos do 5° período de licenciatura em matemática do IFRN (campus-

Mossoró) 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se, pois, a ênfase na elaboração de projetos interdisciplinares como 

componente integrador que favorece e valoriza a formação para docência. Assim, a instituição 

se utiliza, em suas práticas, desse recurso pedagógico para dinamizar o currículo e fortalecer a 

formação dos educandos. Esse currículo deve ser concebido numa perspectiva de ação mais 

dinâmica e potencializadora das competências e habilidades profissionais necessárias ao 

exercício da profissão docente. 
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Nesse sentido, defende-se a importância de uma abordagem interdisciplinar no processo 

de ensino-aprendizagem (FAZENDA, 2000), explorando as aplicações dos conteúdos 

veiculados pela matemática em outras ciências. 

REFERÊNCIAS 

ASSUMPÇÂO, Ismael. Interdisciplinaridade: uma tentativa de compreensão do fenômeno. In: 

FAZENDA, Ivani Catarina Arantes (org.). Práticas interdisciplinares na escola. São Paulo: 

Cortez, 2011, pp. 23-25. 

BARASOL,Fabiana    Fernandes.    Modelagem    Matemática:    uma    metodologia  alterna

tiva para o ensino da Matemática, Unirevista, v.1, n.2, abr.2006. 

BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com modelagem Matemática. 2 ed. 

São Paulo: Contexto, 2004. 

BRASIL, Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura Plena em Matemática. 

Brasilia: Ministério da Educação, 2012. Disponível em: 

http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos/cursos-de-graduacao/licenciatura/licenciatura-plena-em-

matematica/view. 

D'AMBROSIO, U. Etnomatemática e modelagem. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ETNOMATEMÁTICA, 1., 2000, São Paulo. Anais... São Paulo: USP/Faculdade de Educação, 

2000. 

DOLIZOICOV, D., ZANETIC, J. A proposta de interdisciplinaridade e o seu impacto no ensino 

municipal de 1° grau. In: PONTUSCHKA, N.N. Ousadia no diálogo: interdisciplinaridade na 

escola pública. São Paulo: Loyola, 1993. 

FAZENDA, Ivani C. A. (Org.) Didática e Interdisciplinaridade. Campinas, SP: Papirus, 

1998. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0388



FURLANETTO, Ecleide Cunico. Interdisciplinaridade: uma Epistemologia de Fronteiras. In: 

BERKENBROCK-ROSITO, Margarete May; HAAS, Célia Maria.Interdisciplinaridade e 

Transdisciplinaridade. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2014. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa em 

saúde. 7.ed. São Paulo: Hucitec, 2000. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0389



VMWareBackuper: Um Módulo Python para Auxiliar no Backup de 

Máquinas Virtuais 

AZEVEDO, L. E. S.¹ e ARAUJO, M. A. S.² 
1,2 IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO

Hoje em dia todas as grandes instituições 

produzem arquivos eletrônicos. Sabendo-se 

as fragilidades que eles possuem, isto é, que 

estão sujeitos à má administração ou serem 

vítimas de algum malware, é que o backup 

desses arquivos vem se tornando uma opção 

de solução para esta problemática. O IFRN, 

assim como essas outras instituições, possui 

um servidor físico, no qual existem 

servidores virtuais, cada um concedendo 

algum tipo de serviço. Dentre eles, existe o 

de armazenamento de arquivos. Porém, no 

Campus Parelhas não existe uma solução 

efetiva para backup, deixando a instituição 

vulnerável à sinistros que possam pôr em 

risco seus arquivos armazenados. Assim, 

decidiu-se desenvolver uma ferramenta em 

Python capaz de salvar uma cópia dos 

servidores virtuais do IFRN de forma 

automatizada. Neste trabalho são 

apresentados uma introdução à 

problemática, um embasamento teórico 

necessário ao entendimento do artigo, a 

estrutura do módulo, o algoritmo utilizado 

para backups além de uma discussão sobre 

os testes executados com a ferramenta, seu 

bom funcionamento e as dificuldades 

encontradas.

ABSTRACT 

Nowadays all the great institutions produce 

electronic files. Having knowledge about 

the weaknesses they have, which is that they 

are subject to a bad administration or that 

they might become victims of some 

malware, that the backups of these files 

have become a viable option. The IFRN as 

well as these other institutions has a 

physical server, inside it there are entities 

called virtual servers, each providing some 

kind of service. Among them, there is the 

storage of files. But at the Parelhas Campus 

there is no effective solution for backup, 

leaving the institution vulnerable to any 

errors that may put at risk their stored files. 

Therefore, it was decided to develop a tool 

in Python capable of saving copies of 

PALAVRAS-CHAVE: Backup. Arquivos. Malware. Python. VMware. 
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IFRN’s virtual servers in an automated way. 

On this paper we present an introduction to 

the problem’s context, a theorical 

background, the structure of the solution, 

the backup algorithm, as well as a 

discussion about the results found, the 

advantages and the issues encountered.

1 INTRODUÇÃO 

Em qualquer instituição, onde haja a existência de arquivos eletrônicos, é essencial a 

presença de backups para auxiliar na manutenção do servidor. 

“Como os sistemas computadorizados vem aumentando em 

popularidade, também veio a necessidade de armazenar e realizar os backups 

dos arquivos eletrônicos e outras comunicações feitas pelos usuários e 

aplicações associados a eles. (...) muitos desses documentos podem conter 

valiosos produtos, ou informações sensíveis que devem ser protegidas. Pode-

se apreciar, portanto, que há várias razões pelas quais uma organização vai 

querer fazer backups de arquivos (...)” (SEN et al., 2012, Tradução nossa).  

Sabendo-se que o IFRN – Campus Avançado Parelhas não possui meios de realização 

de backups de maneira autônoma, decidiu-se então criar um módulo em linguagem Python 

capaz de auxiliar nesta importante tarefa, este consegue compactar uma ou mais cópias das 

máquinas virtuais presente no servidor e as envia para um servidor FTP (File Transfer 

Protocol). Foi tido como foco de desenvolvimento o IFRN – Campus Parelhas e, através do 

método de compartilhamento de código fornecido pela plataforma Github, mantivemos como 

um opensource. Permitindo que cada usuário faça as suas modificações de encontro as suas 

necessidades. 

A seguir veremos como o Python foi uma poderosa ferramenta para a criação deste 

módulo, o suporte que um repositório Github nos cedeu e como a criação de um ambiente de 

testes nos permitiu criar este modulo sem prejudicar seu alvo real. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Python 

Entre as razões pelas quais selecionamos esta linguagem foi esta já estar presente no 

sistema operacional do servidor do IFRN – Campus Parelhas, VMware ESXi. Além disso, trata-

se de uma linguagem de programação de alto nível cuja versão, presente no sistema operacional 

do Campus, possuía todas as bibliotecas necessárias para a criação do modulo de backups. 

KEYWORDS: Backup. Files. Malware. Python. VMWare. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0391



“Python é uma linguagem de programação de propósitos gerais e de alto nível. 

(...) Python suporta múltiplos paradigmas de programação incluindo orientação a objetos (...)” 

(ROSSUM, 2007, Tradução nossa). 

2.2 VMware ESXi 

 “O VMware ESXi é um hypervisor bare-metal gratuito que virtualiza servidores para 

que você possa consolidar seus aplicativos utilizando menos hardware.” (VMWARE, 2018). 

O VMWare permite que diversos servidores virtuais sejam criados em um servidor físico, de 

forma que cada um desses servidores virtuais atenda a um serviço eletrônico na instituição. 

2.3 Github 

O Github é utilizado para o compartilhamento e desenvolvimento das diversas versões 

que o código de um programa pode ter, além de permitir a codificação em equipe. 

“A codificação social permite uma experiencia diferente de 

desenvolvimento de software como as atividades e interesses de um 

desenvolvedor são facilmente lançados para outros desenvolvedores. (...) 

Plataformas de hospedagem de projetos que promovem este paradigma de 

desenvolvimento vêm prosperando, dentre elas o Github indiscutivelmente 

ganhou o maior destaque”. (THUNG, 2013, Tradução nossa). 

3 METODOLOGIA 

3.1 Método 

Como mencionado antes, o modulo foi desenvolvido em Python, para organizar o 

desenvolvimento foi utilizado a plataforma Github e o programa Git para fazer o controle de 

versionamento do código, assim que terminada uma nova iteração de desenvolvimento era feito 

um teste em uma estrutura de maquinas virtuais no computador do principal programador e em 

seguida no servidor do Campus Parelhas. 

3.2 Estrutura do Módulo 

Começamos o projeto através do planejamento da estrutura do código, na Figura 1 é 

possível ver a diagramação do módulo, o qual nomeamos “vmwarebackuper”.  

Figura 1 - Estrutura de Classes 
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3.3 Algoritmo de Backup 

A classe do “vmwarebackuper” se responsabiliza pelo reconhecimento das máquinas 

virtuais do servidor VMware ESXi, ou seja, ela procura os servidores virtuais ali presentes, 

forma uma lista com seus nomes e aguarda que seu usuário informe o nome de um destes 

servidores virtuais para a realização do backup. Ou ele pode optar pela realização do backup de 

todos que foram encontrados. 

Em busca de realizar a opção feita pelo usuário, seja a realização do backup de um ou 

mais servidores virtuais, a próxima classe a trabalhar é a “virtualmachine”, esta tentará desligar 

o servidor virtual (caso esteja ativo), e informará ao usuário qualquer erro que encontre caso a

máquina virtual não possa ser desligada. 

Após o desligamento do servidor virtual, o “vmwarebackuper” chama a classe 

“packager” para compactar a máquina virtual já desligada em formato “tar.gz”. Ela também é 

responsável por, com o auxílio da classe “progressbar”, exibir o progresso de compactação do 

servidor virtual. No final tem-se uma cópia compactada da máquina virtual, cujo nome é 

composto pelo título do módulo, “vmware_backuper”, junto com a data de sua compactação. 

Por fim, a cópia compactada feita pela classe “packager” será enviada para o servidor 

FTP através da classe “ftpserver”. Tal como a classe anterior, o “ftpserver” conta com o auxílio 

da classe “progressbar” para exibir o processo de upload da máquina virtual. 

3.4 Ambiente de Testes 

Para os fins deste projeto, no computador pessoal de um dos integrantes, foi formado 

um ambiente com o intuito de simular o existente no Campus Parelhas. O ambiente simulado 

era composto por duas máquinas virtuais, uma com o sistema operacional do servidor do 

Campus, o VMware ESXi, e a outra máquina virtual atuando como um servidor FTP. O objetivo 

era enviar cópias compactadas dos servidores virtualizados dentro do VMware ESXi para a 

máquina virtual que está servindo de servidor FTP. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nas últimas versões que tiveram atuação no servidor do IFRN – Campus Avançado 

Parelhas, o código se demonstrou funcionar conforme esperado, os servidores virtuais presentes 

no VMware ESXi eram compactados e salvos em um servidor FTP. No entanto, houve 

dificuldades que se relacionaram a detalhes do sistema operacional do servidor e da própria 

codificação do módulo. 

O VMware ESXi do ambiente virtual e o do servidor do ambiente real possuíam versões 

diferentes do Python, sendo elas Python 3 e Python 2, respectivamente. Isso contribuiu muito 
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para inconsistências de algumas versões produzidas pelo código gerando alguns atrasos no 

desenvolvimento. 

A classe “progressbar” também trouxe atrasos no código. Como o módulo foi feito para 

trabalhar com arquivos de grande extensão e, por consequência, o backup acaba sendo uma 

tarefa demorada, é natural que o seu usuário necessite de um retorno de como o backup está 

progredindo. Entre os problemas foi tanto o desenhar da barra de progresso como sua interação 

com as outras classes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A ausência de backups no IFRN – Campus Avançado Parelhas poderia gerar futuras 

situações perigosas em relação à perda de arquivos. Porém agora há o desenvolvimento de um 

módulo capaz de automatizar o processo de backup. Mesmo que ele ainda não esteja concluído, 

já está em fase de testes e em breve poderá entrar em fase de produção. Ele é uma alternativa 

opensource de módulo de backup nomeado de “VMwareBackuper”.  Neste trabalho 

apresentamos sua estrutura, funcionamento e ambiente de testes, além de suas vantagens e 

dificuldades encontradas durante o desenvolvimento. Destaca-se que esta não é uma solução de 

backups definitiva. Mas que é uma alternativa que pode ser utilizada como uma ajuda na 

solução desta problemática. 
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RESUMO 

A atividade de exploração mineral, como 

as pedreiras de beneficiamento do pegmatito, 

embora sejam de extrema importância para o 

desenvolvimento econômico e social de uma 

nação, vem sendo marcada pela geração de 

impactos ambientais deletérios ao ambiente 

natural em que está inserida. Dessa forma, é de 

suma importância a realização de levantamentos 

dos impactos ambientais causados seguindo 

modelos de estudo simplificados e precisos.  Em 

vista disso, este estudo teve por objetivo realizar 

o levantamento dos impactos ambientais

ocasionados por uma pedreira de extração do

pegmatito localizada na cidade de Parelhas/RN.

Para que a identificação desses impactos fosse

possível, fez-se uso de métodos quantitativos e

qualitativos, intercalando conhecimentos

teóricos – adquiridos em bases de pesquisa

como o Google acadêmico, SciElo e Scopus –, e 

práticos – através da avaliação em campo da 

área objeto do estudo. No processo de 

sondagem dos dados na área, foi possível 

perceber que a pedreira pegmatítica em questão 

é responsável por gerar uma miríade de 

impactos ambientais que colocam o meio 

socioambiental em risco de colapso permanente. 

Com isso, pode-se concluir que a realização de 

estudos acadêmicos científicos que retratem a 

situação ambiental da exploração mineral é 

demasiadamente importante, à medida que 

expõe a sociedade à problemática obscura que 

circunda a relação mineração/meio ambiente e 

facilita a tomada de decisões coletivas em prol 

de resolver essa série de adversidades e 

fomentar o desenvolvimento sustentável na 

indústria minerária.  

ABSTRACT 

The activity of mineral exploration, such as 

pegmatite beneficiation quarries, although of 

extreme importance for the economic and social 

development of a nation, has been marked by 

the generation of deleterious environmental 

impacts to the natural environment in which it is 

inserted. The objective of this study was to 

evaluate the environmental impacts caused by a 

pegmatite extraction quarry located in the city 

of Parelhas / RN. In order to identify these 

impacts, quantitative and qualitative methods 

were used, interleaving theoretical knowledge - 

acquired in research bases such as Google 

academic, SciElo and Scorpus -, and practical - 

through field evaluation of the subject area of 

the study. study. In the process of performing 

the data survey in the area, it was possible to 

perceive that the pegmatitic quarry in question 

is responsible for generating a myriad of 

environmental impacts that put the  

PALAVRAS-CHAVE: Mineração. Impactos ambientais. Pegmatito. Sustentabilidade. 
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socioenvironmental environment in imminent 

risk of permanent collapse. Thus, it can be 

concluded that scientific academic studies that 

portray the environmental situation of mineral 

exploration are too important as it exposes  

society to the obscure problem surrounding the 

mining / environment relationship and facilitates 

collective decision making in order to solve this 

series of adversities and foster sustainable 

development in the mining industry.  

1 INTRODUÇÃO 

É irrefutável que, desde os primórdios civilizacionais, a mineração assume um caráter 

de grande relevância para o desenvolvimento territorial, pois observa-se que os compostos 

minerais extraídos da natureza estão presentes em quase todos os bens consumíveis essenciais 

para a sobrevivência do homem. Entretanto, esta dependência em demasia gera consequências 

nocivas para a sociedade, pois, Apesar da notória importância para o desenvolvimento 

econômico e social de muitos países, a atividade de exploração mineral tem acarretado uma 

série preocupante de impactos ambientais que se apresentam como um risco em potencial para 

a garantia de uma ambiência natural saudável (LANGE et al., 2018).  

Dessa forma, a indústria da mineração, quando comparadas a outros segmentos 

industriais, ainda possui um baixo índice de desenvolvimento sustentável, o que demonstra a 

grande necessidade de avaliação das suas relações com o meio ambiente e a adoção de 

medidas de atenuação dos impactos causados – fazendo-se necessários estudos de viabilidade 

de ordem técnica, econômica e ambiental (SOUZA et al., 2018).  

À vista disso, a busca pela promoção do equilíbrio entre as esferas que sustentam o 

conceito de sustentabilidade – necessária para a manutenção dos ecossistemas afetados – 

demanda um agrupamento de estratégias e políticas de gerenciamento e manejo dos recursos 

naturais que estabeleçam uma relação de harmonia com os preceitos da sustentabilidade, 

exigindo não somente uma avaliação consistente acerca das limitações da região a ser 

explorada, mas também a implantação de um conjunto de alternativas ambientais pertinentes 

que possibilitem, de maneira integrada e participativa, a utilização sustentável dos recursos 

minerais (JESWIET, 2017). 

Nesse sentido, os depósitos de pegmatito da província de Parelhas/ RN são lavrados de 

maneira rudimentar e predatória, sem um estudo prévio das jazidas e das condições 

KEYWORDS:  Mining.  Environmental impacts.  Pegmatite.  Sustainability. 
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geológicas de formação dos depósitos, bem como das particularidades ambientais da área de 

exploração através de um estudo de impactos ambientais.  

Em vista disso, a pesquisa em evidência tem por objetivo avaliar os impactos 

ambientais em uma pedreira de exploração do pegmatito localizada em Parelhas, no Seridó 

norte-rio-grandense com vistas a contribuir com a divulgação da problemática que circunda a 

atividade minerária no âmbito acadêmico, científico e social.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Conforme Mancine (2018), o EIA é a atividade central da avaliação de impactos 

ambientais, devendo ser fruto de pesquisas realizadas por uma equipe multidisciplinar de 

profissionais dispostos a estabelecer o embasamento para a análise da viabilidade ambiental 

do empreendimento proposto. Esse, ainda segundo o autor, objetiva determinar a extensão e a 

intensidade dos impactos ambientais, propondo, caso necessário, modificações no projeto que 

reduzam ou eliminem, se possível, os efeitos adversos causados sobre o meio ambiente. Vale 

salientar que as informações contidas no EIA são comumente expostas em linguagem técnica, 

sendo sugerida também a escrita do RIMA: resumo simplificado capaz de comunicar à 

população interessada as características do empreendimento e seus impactos, tanto positivos 

quanto negativos. 

3 METODOLOGIA 

A área objeto de estudo é a pedreira de exploração do pegmatito situada na cidade de 

Parelhas – pertencente ao grupo IMARF mineração Ltda. –, localizada na região do seridó do 

Rio Grande do Norte, mais precisamente no centro da província pegmatítica de Borborema, 

que é marcada por uma extração com um alto percentual de geração e descarte inadequado de 

resíduos minerais, que podem chegar até 90 % do total extraído.  

Para o levantamento dos impactos da mineração nas pedreiras de exploração do pegmatito, 

foi necessária uma análise prévia das etapas que compõem a atividade extrativa, como ela 

influência o ambiente e qual a sua representatividade socioeconômica, o que demandou pesquisa 

bibliográfica, documental e vistoria em campo. Desta forma, a pesquisa em questão consistiu 

basicamente em levantamentos e coletas de dados em bases de pesquisa como o Google 

acadêmico, SciElo e Scopus, com a devida validação dos aspectos teóricos aplicados em trabalhos 

de campo na área, por meio de questionários aos trabalhadores da pedreira e a devida 

mensuração/identificação dos impactos por meio do observância dos aspectos da área objeto de 
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estudo, seguindo o método “Chek list”, onde foram avaliados seguindo o modelo proposto por 

BACCI (2006). Assim sendo, o procedimento metodológico desse estudo sintetizam-se nas 

seguintes etapas:  

 Levantamento teórico inerente as principais obras, referências, periódicos, monografias e

trabalhos técnicos sobre o tema.

 Pesquisa de campo: aferição dos problemas, entrevistas e registro fotográfico.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A área de influência dos empreendimentos minerários onde ocorre todo o processo de 

beneficiamento do minério pegmatito, ou seja, a área de maior interesse para os cientistas 

ambientais, é o local onde os impactos se fazem sentir mais direta e nocivamente, seja pela 

concorrência e ocupação desordenada do espaço geográfico e ecológico – bem como a 

utilização da infra-estrutura local e de recursos naturais –, seja pelas características da área, 

que é altamente passível da dispersão de poluentes, uma vez que está inserida em corpos 

geológicos de elevada extensão – o que por vezes facilita o transporte de material particulado 

altamente nocivo ao ambiente natural e a sociedade, por meio do ar, corrimento de águas 

pluviais, entre outros fenômenos.  

Neste viés, os impactos ambientais analisados, foram considerados potencialmente 

deletérios ao meio ambiente, haja vista que, segundo os próprios trabalhadores da área 

estudada, a gestão do local de extração não possui a mínima preocupação com as causas 

ambientais, visando somente, ao final do ciclo produtivo, a maximização do acúmulo de 

capital, como afirma Bacci (2006). A partir do levantamento de dados, tanto por meio dos 

questionamentos, quanto pela avaliação do local, foi possível constatar que a mineradora 

responsável por uma das maiores extrações de pegmatito na região do Seridó norte-rio-

grandense não possui quesitos operacionais básicos para garantir a proteção dos seus 

trabalhadores e do meio ambiente, como campanhas de conscientização dos riscos no 

ambiente de trabalho, planos de emergência, acompanhamento técnico ambiental, plano de 

fechamento de minas, gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, tratamento das águas 

residuais – produzidas a partir do resfriamento do fio diamantado no processo de serragem 

dos blocos pegmatíticos –, entre outras variáveis essenciais para uma gestão eficiente da área, 

que alie o desenvolvimento com as causas ambientais.  

Neste ínterim, alguns dos principais impactos identificados na região da pedreira 

foram: geração de impostos, geração de empregos, interferência no tráfego, problemas de 

saúde e medicina ocupacional, geração de renda ao superficiário, alteração no uso e ocupação 
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do solo, geração de matéria-prima, abertura de estradas, assoreamento de rios, compactação 

do solo, modificação na topografia do terreno, possível contaminação do lençol freático, 

poluição atmosférica, poluição sonora, processo erosivo, mudança da paisagem natural, 

geração de resíduos sólidos, drenagem superficial de direcionamento das águas, retirada da 

camada fértil do solo, supressão de vegetação, degradação de ecossistemas, deslocamento e 

alteração comportamental da fauna e alteração da flora (Figura 1,2 e 3).  

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que a realização de estudos acadêmicos científicos que retratem a 

situação ambiental da exploração mineral é demasiadamente importante, à medida que expõe 

a sociedade à problemática obscura que circunda a relação mineração/meio ambiente e facilita 

a tomada de decisões coletivas em prol de resolver essa série de adversidades e fomentar o 

desenvolvimento sustentável na indústria minerária. Desse modo, o estudo em questão possui 

uma relevância inquestionável, haja vista que, a partir de métodos simplificados e precisos, 

realizou-se o levantamento dos impactos ambientais dessa área intensamente afetada pela 

atividade minerária.  
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CARACTERIZAÇÃO DE AMOSTRA DE ESPODUMÊNIO RETIRADA 

DO REJEITO DA MINERADORA BRAZIL PARAIBA MINE, EM 

PARELHAS-RN  

OLIVEIRA A.L1; COSTA D.S2; SANTOS M.G.V3; OLIVEIRA R.R4; ARAÚJO P.V.L5

1,2,3,4,5IFRN - Campus Avançado Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

No processo de extração de recursos naturais da 

crosta terrestre é de suma importância o 

conhecimento sobre as fases minerais que 

constituem um depósito mineral. Essas 

avaliações permitem melhor compreender a 

gênese de tais depósitos e possibilitam um 

melhor manejo na extração e beneficiamento de 

minerais valiosos. Este trabalho visa caracterizar 

algumas fases minerais de um corpo pegmatítico 

mineralizado em gemas preciosas, dando ênfase 

para minerais litiníferos, tais como o 

espodumênio. A amostra foi retirada da pilha de 

rejeito da mineradora Brazil Paraíba Mine 

(BPM), a qual situa-se no município de 

Parelhas/RN. Inicialmente, a amostra foi 

caracterizada macroscopicamente a partir de suas 

propriedades físicas. Para os ensaios de 

caracterização química, foi necessário, 

inicialmente, fragmentar o material em britador, 

pulverizar em almofariz e passar em peneira com 

abertura de 0,074mm. As alíquotas foram 

analisadas em difratômetro de raios x e os 

difratogramas interpretados com ajuda de 

softwares específicos. Como resultado foram 

identificadas as fases espodumênio, albita e 

silicato de manganês.  

PALAVRAS-CHAVE:  Caracterização mineral. Espodumênio. Minerais de pegmatito. 

ABSTRACT 

In the process of extracting natural resources 

from the earth's crust, knowledge about the 

mineral phases constituting a mineral deposit is 

of utmost importance. These evaluations allow a 

better understanding of the genesis of such 

deposits and enable better management in the 

extraction and processing of valuable minerals. 

This work aims to characterize some mineral 

phases of a pegmatitic body mineralized in 

precious gemstones, giving emphasis to 

litiniferous minerals, such as espodumênio. The 

sample was taken from the Brazil Paraíba Mine 

(BPM) mine tailings stack, which is located in 

the municipality of Parelhas/RN. Initially, the 

sample was characterized macroscopically from 

its physical properties. For the chemical 

characterization tests, it was necessary to initially 

break the material into a crusher, spray in a 

mortar and pass through a 0.074 mm aperture 

sieve. The aliquots were analyzed in x-ray 

diffractometers and the diffractograms 

interpreted with the help of specific software. As 

a result, the phases spodumene, albite and 

manganese silicate were identified.

KEYWORDS: Mineral Characterization. Spodumene. Pegmatite Minerals. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0400



b1 INTRODUÇÃO 

O município de Parelhas está localizado na mesorregião Central Potiguar, microrregião do 

Seridó Oriental, no estado do Rio Grande do Norte.  Geologicamente, situa-se na Província 

Borborema, tendo como principais litotipos os xistos da Formação Seridó, os quartzitos e 

metaconglomerados da Formação Equador e os corpos pegmatitícos. Estes últimos, fazem parte da 

Província pegmatítica do Nordeste, a qual abrange os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e 

Ceará.  

Os pegmatitos são rochas ígneas de granulometria muito grossa e que são formados no final 

da cristalização de grandes câmaras magmáticas. Essas rochas são importantes fontes de minerais 

gemas (berilos, turmalinas, ambligonita), minerais industriais (quartzo, feldspato, caulim, muscovita) 

e minerais metálicos (tantalita, columbita, espodumênio, petalita). Tomando por base modelos 

clássicos de pegmatitos, o estudo de sua assembleia mineral ajuda a compreender a sua gênese e 

permite prever possíveis ocorrências minerais. 

Os corpos pegmatíticos de Parelhas são do tipo litiníferos heterogêneos. Atualmente, a 

empresa detentora dos direitos minerários – Brazil Paraiba Mine - possui como foco exploratório as 

turmalinas coradas do tipo elbaítas, porém, devido seu alto potencial litinífero, os minerais de lítio 

poderão ser tratados como subprodutos, haja vista as projeções otimistas da demanda de lítio para a 

fabricação de baterias de veículos elétricos no futuro. 

Diante desse panorama, esse estudo visa identificar e descrever algumas fases minerais de um 

dos corpos de pegmatito que ocorre em Parelhas. Tais informações poderão servir como base para 

investigações mais aprofundadas no futuro.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Caracterização de minérios 

A caracterização mineralógica de um minério determina e quantifica toda a assembleia 

mineralógica, define quais são os minerais de interesse, bem como quantifica a distribuição dos 

elementos úteis entre os minerais de minério, se mais de um. Além disso, estuda as texturas da rocha, 

definindo o tamanho de partícula necessário para liberação dos minerais de interesse e dos minerais 

de ganga, e ainda define diversas propriedades físicas e químicas destes minerais. Essas informações 

ajudam a compreender o material mineral a ser extraído e potencializa o planejamento do seu 

beneficiamento (NEUMANN et al., 2004, p. 55). 
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b2.2 Pegmatitos 

Luz et al. (2003) define pegmatitos como sendo rochas ígneas com granulometria grossa 

formadas pela cristalização de líquidos pós-magmáticos. Os pegmatitos estão associados, 

geneticamente, com seus vizinhos intrusivos. Mineralogicamente, os pegmatitos graníticos contêm 

feldspato, quartzo e mica, como os componentes principais, e uma variedade de elementos acessórios, 

como o lítio, o berílio, o tântalo, o estanho e o césio, que podem ocorrer ou não em concentrações 

economicamente significativas. 

2.3 Espodumênio 

Ao contrário de muitas gemas coradas, o espodumênio é mais comumente extraído de suas 

fontes primárias, os pegmatitos graníticos. (SILVEIRA, 2004).  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos - IBGM, 2009: 

O espodumênio é um silicato de lítio e alumínio do grupo dos piroxênios, incolor em 

seu estado puro. Sua fórmula química é LiAlSi2O6, e pode apresentar-se nas cores: 

cinza, rosa a roxo azulado, verde, amarelo, incolor, azul (muito raro); as variedades 

coloridas tipicamente possuem tonalidades mais claras dessas cores. 

3   METODOLOGIA 

Os procedimentos efetuados estão representados no fluxograma da Figura 01. Inicialmente, a 

amostra analisada foi obtida da pilha de rejeito da mineradora BPM. No Laboratório de Mineralogia 

do IFRN-Campus Parelhas foi efetuada a descrição das principais fases minerais da amostra. Essa 

descrição se deu através das observações macroscópicas das propriedades físicas hábito, cor, brilho, 

cor do traço, dureza, clivagem, efervescência ao ácido clorídrico e magnetismo. Os dados obtidos 

foram registrados em tabelas. Após essa descrição, reservou-se um fragmento da amostra com todas 

as fases identificadas e procedeu-se com o preparo das alíquotas para análises químicas.  

As etapas de cominuição da amostra foram realizadas no Laboratório de Tratamento de 

Minérios do IFRN-Campus Parelhas. Para a primeira redução granulométrica foi utilizado o britador 

de mandíbulas (Figura 2A). Posteriormente, o material fragmentado foi homogeneizado e quarteado 

através do método de pilha cônica (Figura 2B), no qual dispõe-se a amostra em formato cônico, 

achata-se o pico até formar um círculo, segmenta-se esta figura circular em quatro setores e escolhe-

se os setores opostos. Desta forma garante-se a homogeneidade da amostra.  
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bPara a segunda redução granulométrica foi utilizado o almofariz até o material transforma-se

em um pó passante na peneira de abertura 0,074. As alíquotas foram empacotadas em sacos plásticos, 

etiquetadas e encaminhadas para análise de DRX. 

As análises de DRX foram realizadas no Departamento de Física da UFRN com o aparelho 

da marca RIGAKU, modelo Miniflex II. Quanto aos parâmetros para a difração, utilizou-se radiação 

com comprimento de onda de 1,540598 (CuKα1), velocidade de 5,0°/min, passo de 0,02°, ângulo 

inicial e final de 0,0° e 85,0° respectivamente. Os resultados foram analisados no software Match! da 

empresa Crystal Impact. Nessa análise, foram comparados picos característicos de substâncias do 

banco de dados do software com os picos identificados no difratograma da amostra. As fases que 

mais possuíam picos sobrepostos foram consideradas como possibilidades de resultados.  

No fim, as informações obtidas através da difratometria de raios x foi confrontada com as 

informações obtidas na caracterização macroscópica.  

Figura 1. Fluxograma do processamento da amostra estudada. 

Figura 2 – A) Primeira redução granulométrica em britador de mandíbulas. B) Quarteamento do material 

fragmentado através do método de pilha cônica. 
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b4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na descrição mineralógica foram identificadas quatro fases minerais (Quadro 1). Uma das 

fases não apresentava tamanho suficiente e aparentava ser resultado de alteração de uma das fases, 

por isso optou-se por registrar apenas as três fases predominantes. Através da interpretação do 

difratograma foi possível reconhecer as substâncias Espodumênio, Albita e Tantalita-columbita. 

Resultado este que corrobora para com os resultados da descrição macroscópica.  

Quadro 1 – Características mineralógicas da fases minerais da amostra. 

PROPRIEDADES Mineral A Mineral B Mineral C 

HÁBITO Granular Tabular Tabular 

BRILHO Nacarado, Vítreo Nacarado, Vítreo Submetálico Vítreo 

COR Branco Rosa Preto 

COR DO TRAÇO Branco Branco Branco amarelado 

DUREZA 6,0 - 6,5 6,5 - 7,0 6,0-6,5 

CLIVAGEM Boa em duas direções Boa em duas direções Boa em uma direção 

TENACIDADE Quebradiço Quebradiço Quebradiço 

MAGNETISMO Não magnético Não magnético Não magnético 

EFERVECÊNCIA Não efervesce Não efervesce Não efervesce 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos para a amostra em questão apontam para minerais típicos de pegmatitos 

litiníferos. Pretende-se no futuro ou sugere-se coleta de novas amostras dos corpos pegmatíticos. 

Dessa forma, será possível identificar outras fases minerais, além de caracterizar as possíveis faixas 

do pegmatito heterogêneo. Os dados poderão ainda serem complementados com dados químicos 

quantitativos ou semiquantitativos (MEV-EDS, ICP, EFRX).  
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UM NOVO PROTOCOLO DE APLICAÇÃO SEGURO PARA A INTERNET 

DAS COISAS 

SILVA, D. P.1; COSME, I. C. S. 2 e BARROS FILHO, I. E. 3 

IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra/Ciências da Computação 

RESUMO 

Esta pesquisa busca propor um novo protocolo 

para Internet das Coisas (IoT – do inglês, Internet 

of Things), tendo como principal foco a 

segurança. Para o desenvolvimento do protocolo, 

foram realizadas pesquisas bibliográficas a 

respeito de outros protocolos para Internet das 

Coisas, com foco no MQTT (do inglês, message 

queuing telemetry transport protocol), por ser o 

protocolo mais utilizado, hoje em dia, para IoT e 

também por conter algumas falhas de segurança. 

Também foram realizadas pesquisas a respeito 

dos principais tipos de ataques que a Internet das 

Coisas está sujeita a sofrer e maneiras de como 

mitigar estes ataques. Sendo assim, é proposta 

uma arquitetura para um novo protocolo seguro e 

a definição de alguns tipos de comunicações e 

processos que acontecerão.

ABSTRACT 

This research has as main objective, to propose a 

new protocol for the Internet of Things (IoT), 

with a focus on security. For the development of 

the protocol, were realized bibliographical 

research on other internet of things protocols, 

with a focus on MQTT (Message Queuing 

Telemetry Transport Protocol), since it is the 

protocol most used today for IoT, and also for 

contain some security failures. Research has also 

been conducted on the main types of attacks that 

the Internet of Things is likely to suffer and ways 

to mitigate these attacks. Therefore, it is 

proposed on architecture for a new secure 

protocol, and definition of some types of 

communications and processes that will happen

1 INTRODUÇÃO 

 Avanços tecnológicos na área de sensores, microeletrônica e comunicação de dados têm 

possibilitado o desenvolvimento de dispositivos menores, mais baratos e com melhores desempenhos.  

Desta forma, o modelo do “sempre conectado” tem sido cada vez mais incorporado por objetos como 

lâmpadas, equipamentos médicos, semáforos e geladeiras, para citar alguns. Essa revolução faz com 

PALAVRAS-CHAVE: Internet das Coisas. MQTT. Segurança. Protocolos. 

KEYWORDS: Internet of Things. MQTT. Security. Protocols. 
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que cada dispositivo se comunique e construa um novo conceito conhecido como Internet das Coisas 

– IoT (SONAR & UPADHYAY, 2014).

Sendo assim, com esse vasto crescimento da IoT em vários cenários no mundo todo, foram 

desenvolvidos múltiplos protocolos com o objetivo de prover a comunicação entre os seus diversos 

dispositivos. Dentre os vários os protocolos existentes, o Message Queuing Telemetry Transport 

Protocol (MQTT) se tornou o mais utilizado para estes cenários. Porém, existe um problema ao 

utilizar este protocolo, assim como em vários outros, que é a falta de um sistema de segurança robusto. 

Dentre os problemas de segurança que o MQTT possui, encontra-se a falta de criptografia 

nativa no protocolo, falta de um sistema de autenticação mais robusto, pois ele se resume somente a 

nome de usuário e senha e, mais recentemente, o uso de um ID (Identificador) para o dispositivo que 

for se autenticar. Além disso, é um protocolo que não oferece tantas restrições para os usuários 

(MICHAEL, 2017).  

Por estes motivos, realizou-se esta pesquisa com o objetivo de desenvolver um protocolo 

seguro que não apresente estes problemas e que possa atender as demais necessidades que uma rede 

de Internet das Coisas precisa ter como, por exemplo, facilidade de implementação, baixo consumo 

de hardware, escalabilidade, possibilitar comunicações entre os diferentes dispositivos e o 

gerenciamento de dados. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Internet das Coisas (IoT) é um termo que se refere à infraestrutura de rede onde vários 

dispositivos, “coisas”, estão conectados à Internet. Hoje, essa tecnologia permitiu que vários 

componentes fossem capazes de se interligarem em uma rede como, por exemplo, lâmpadas, 

fechaduras, geladeiras, TVs, relógios etc. As “coisas” físicas e virtuais, em uma IoT, têm identidades 

e atributos e são capazes de usar interfaces inteligentes e serem integradas como uma rede de 

informações (LI et al., 2015). 

De acordo com Balte, Kashid e Patil (2015), a IoT depende de três blocos principais para ser 

construída, são eles: (i) ser identificável, alguma coisa se auto identifica, (ii) comunicar, alguma coisa 

se comunica, (iii) interagir, alguma coisa interage. Os principais desafios que uma rede de internet 

das coisas enfrenta são, a interoperabilidade, escalabilidade, heterogeneidade, segurança, 

privacidade, problemas de confiança, a nomeação, endereçamento, restrições de recursos e ambiente 

não controlado (HARIT et al., 2017). 
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Dentre esses desafios, a segurança tem se tornado um dos maiores problemas, trazendo vários 

riscos à rede IoT. De acordo com o Open Web Application Security Project (OWASP), foram 

detectados 10 problemas de segurança em Internet das Coisas (MAGALHÃES, 2016), são eles: 

interfaces web inseguras, autenticação e autorização insuficientes, serviços de rede inseguros, falta 

de criptografia no transporte de informações, privacidade, interfaces de nuvens inseguras, interfaces 

móveis inseguras, confiabilidade de segurança insuficiente, softwares e firmwares inseguros e 

segurança física fraca. 

Para poder permitir a comunicação entre os vários dispositivos em uma rede deste tipo, são 

criados protocolos para este propósito. Dentre os protocolos utilizados em Internet das Coisas, o 

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport Protocol), é o mais utilizado hoje em dia. O MQTT, 

é um protocolo de mensagens de publicação/assinatura leve e aberto, que foi desenvolvido 

especificamente para dispositivos com hardware limitado em uma rede sem fio (SONI & 

MAKWANA, 2017). Porém, é um protocolo que apresenta alguns problemas de segurança como, 

falta de um cabeçalho próprio para autenticação, nome de usuário e senha, trafegam na rede de 

maneira legível, e caso use criptografia, exigirá muito processamento do hardware, o que não é 

agradável, e além disso, não impõe um controle de acesso aos usuários (LUIS et al., 2018). 

3 METODOLOGIA 

Para chegar aos resultados, foram realizadas pesquisas sobre os protocolos utilizados em IoT, 

com um foco maior no MQTT a fim de conhecer as vulnerabilidades de cada um, e assim, poder 

propor maneiras de como mitigar estas vulnerabilidades em um novo protocolo. Foi analisada a 

arquitetura do MQTT para que pudesse ser usada como base para o desenvolvimento da arquitetura 

do novo protocolo. Está sendo estudada a linguagem de programação C, para poder implementar as 

funções do protocolo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa ainda se encontra em estágios iniciais. Contudo, como resultados preliminares, 

obteve-se uma arquitetura inicial do protocolo. Por meio de análises na arquitetura do MQTT e de 

outros protocolos, foi definida uma arquitetura que seja capaz de permitir a comunicação entre todos 

os dispositivos da rede, não exigir tanto consumo de hardware, e como principal objetivo, possuir um 

sistema de segurança robusto. A figura 1 apresenta a arquitetura do protocolo proposto. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0407



Figura 1 – Arquitetura do Protocolo Proposto 

Esta arquitetura foi proposta com o objetivo de desenvolver um protocolo seguro, que não 

exija tanto processamento dos equipamentos e que permita uma participação maior do administrador 

na rede. A arquitetura apresenta como clientes, assinantes e publicadores. Neste caso, os assinantes 

são os tipos de clientes que recebem publicações dos publicadores, ou seja, as mensagens; e os 

publicadores são os tipos de clientes que enviam as publicações para os assinantes.  

Para poder realizar as comunicações entre estes clientes, foram definidas duas entidades, o 

criptografador e o concentrador. Especificamente, o criptografador é a entidade que realizará os 

processos de criptografar e descriptografar as mensagens, onde o protocolo de criptografia que 

pretende ser usado é o TLS (Transport Layer Security) (RESCORLA, 2018). Por sua vez, o 

concentrador é a entidade que irá decidir para onde as mensagens serão enviadas, irá gerar tokens de 

acesso para os clientes durante os processos de autenticação, realizar verificações de segurança e 

gerar mensagens de controle.  

Finalmente, o administrador será o elemento responsável por realizar ações como, por 

exemplo, definição de nome de usuário e senha para os clientes no momento da autenticação, saber 

quais clientes estão conectados em sua rede IoT e gerar mensagens de controle em conjunto com o 

concentrador. Dessa maneira, o administrador consegue controlar melhor a sua rede, podendo 

restringir acesso aos usuários e prover uma segurança maior à rede. 

Foram definidos 3 tipos de autenticação: autenticação comum, na qual há apenas o registro de 

clientes na rede; autenticação de publicador, onde um cliente já registrado se torna um publicador e 

autenticação de assinante, onde um cliente já registrado se torna um assinante. Em relação aos demais 

eventos, o registro de tópicos, ocorre quando um publicador quer registrar um tópico na rede; a 

assinatura, ocorre quando um assinante quer assinar em um tópico e na publicação, o publicador 

publica uma mensagem em um determinado tópico e os assinantes deste tópico receberão esta 

mensagem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para se ter vários dispositivos diferentes se comunicando em uma rede IoT, é necessário o uso 

de protocolos que permitam isso. O MQTT é o protocolo mais usado em redes desse tipo, mas não 

oferece uma segurança tão robusta, o que acaba sendo um grande problema. Tendo em vista essa 

falha, está sendo proposto um novo protocolo que ofereça um sistema de segurança robusto, tendo 

como principais características a privacidade dos dados, uso de criptografia, restrição de acesso aos 

clientes, autenticação robusta e que ainda atenda aos demais requisitos de uma rede IoT. Como 

trabalhos futuros, serão realizadas as implementações do protocolo usando a linguagem C. 
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VERIFICAÇÃO DO PROCESSO OXIDATIVO DE BIODIESEL: ANÁLISE 

DA AÇÃO ANTIOXIDANTE DO BIODIESEL DE MORINGA (Moringa 

Oleífera lam.) 

MEDEIROS, R. R. O.1; TAVARES, P. A.2 e SOUZA, M. C. M.3 

1,2,3 IFRN – Campus Apodi. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A oxidação do biodiesel, se tornou uma das 

grandes questões que se infere em sua produção 

e armazenamento. Nesse sentido, este trabalho 

propõe um estudo acerca da análise dos efeitos 

que influenciam o grau de oxidação do biodiesel, 

comum em sua produção, e objetiva a utilização 

do óleo de moringa como antioxidante do 

biodiesel de soja. Com os resultados, avaliou-se 

o armazenamento de 3 amostras de biodieseis

produzidas (Moringa, Soja e uma Mistura) e a 

verificação da eficácia da metodologia deste 

projeto; o que garante uma baixa estabilidade no 

óleo, sem diminuir seus aspectos qualitativos. 

Promove-se assim, um incentivo de pesquisas em 

novas formas de amenizar esse processo de 

oxidação recorrente do biodiesel, dentro do 

mercado brasileiro.

ABSTRACT 

The oxidation of biodiesel has become one of the 

great issues that infers in its production and 

storage. In this sense, this paper proposes a study 

about the effects of biodiesel oxidation, common 

in its production, and aims at the use of moringa 

oil as an antioxidant of soybean biodiesel. With 

the results, it was evaluated the storage of 3 

samples of biodiesel produced (Moringa, 

Soybean and a Mixture) and the verification of 

the effectiveness of the methodology of this 

project; which guarantees a low stability in the 

oil, without diminishing its qualitative aspects. It 

is then promoted, an incentive for research into 

new ways of mitigating this recurrent oxidation 

process of biodiesel within the Brazilian market 

is promoted.

1 INTRODUÇÃO 

O biodiesel, surgiu como um biocombustível alternativo, obtido através de origem 

animal/vegetal, em virtude das novas buscas por novas fontes de energia renováveis, ganhando uma 

grande demanda – mundialmente e nacionalmente, expandindo sua produção. Todavia, existem ainda 

muitas questões relacionadas à sua produção e ao seu uso que precisam ser debatidos, entre questões 

técnicas e ambientais (SANTOS, 2007, p. 76).  Um dos grandes problemas do biodiesel no mercado 

PALAVRAS-CHAVE: Biocombustível. Biodiesel. Moringa. Soja. Oxidação. 

KEYWORDS:  Biofuel. Biodiesel. Moringa. Soy. Oxidation. 
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brasileiro, por conseguinte, é a sua estabilidade e suscetibilidade ao processo oxidativo degradante, 

decorrente de sua composição, que se oxida em temperatura ambiente. 

Desse modo, o proposito deste projeto é analisar os efeitos de armazenamento e o estudo dos 

efeitos que influenciam a oxidação do biodiesel, procurando assim, novas formas de minimizar esse 

problema. Para este fim, utiliza-se o biodiesel de soja residual para elencar uma das maiores matérias-

primas nacionais e, produção do biodiesel de moringa (Moringa Oleifera lam.) para realizar a 

atividade antioxidante, que pode inibir esse processo recorrente. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Almeida (2007, p. 3) afirma que a estabilidade oxidativa do biodiesel, parâmetro para 

avaliação da qualidade do óleo, é originado pelas condições de armazenamento e de processamento 

– não dependendo apenas da composição química. A crescente preocupação com o grau de oxidação

de biodiesel então, torna-se inevitável, à medida que esse processo compromete a qualidade do 

biodiesel diante de muitos fatores.  Uma alternativa viável é a utilização dos antioxidantes, que ao 

capturarem os radicais livres, interrompem a degradação do biodiesel e sua oxidação. 

Uma fonte natural para atuar como antioxidante, é a semente de Moringa (Moringa Oleifera 

lam.). Além do óleo extraído dessa planta possuir alta estabilidade oxidativa devido ao ácido graxo 

behênico em sua composição, sua atuação como biodiesel antioxidante desponta como uma das 

principais alternativas no mercado atual. Ele possui um excelente potencial como antioxidante, pois 

apresenta entre seus constituintes químicos os ácidos fenólicos (ácido gálico, ácido clorogênico, ácido 

elágico e ácido ferúlico), além dos flavonoides (campferol, quercetina e rutina), substâncias com 

atividade antioxidante relevante atribuída à capacidade de sequestrarem radicais, além de serem 

excelentes quelantes de metais. (BATISTA, 2013, p. 20 apud. VERMA et al, 2009). 

Esse estudo é comprovado por Andrade et al (2016, p. 8), que observa que, o biodiesel obtido 

a partir da Moringa oleifera Lam. usado como antioxidante natural adicionado ao biodiesel de soja, 

apresenta grande eficiência, no sentido de aumentar a estabilidade oxidativa de biodiesel com baixa 

estabilidade. 

3 METODOLOGIA 

Para a elaboração da proposta de pesquisa (Etapa 1), primeiro foi identificado a problemática 

da oxidação do biodiesel, surgindo a ideia de trabalhar com o armazenamento e oxidação, visto que, 
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não há muitos trabalhos nesse sentido de diminuir o processo de oxidação, na região. Em seguida, foi 

escolhido várias bibliografias (Artigos, monografias, etc.) para embasar a elaboração do projeto. 

As sementes de moringa foram coletadas no centro urbano de Felipe Guerra/RN. O óleo de 

soja escolhido foi o residual de fritura. Para a extração do óleo de moringa (Etapa 2), realizada no 

laboratório de química do IFRN – Campus Apodi, foi escolhido como método o de solventes 

orgânicos, utilizando o Soxhlet e o hexano como solvente. 

No processo de produção de biodiesel (Etapa 3), foi adotado então, uma razão molar 

(óleo/álcool) de 1:3, a partir de cálculos realizados. O mesmo procedimento foi realizado três vezes, 

para mamona e soja, e modificado para a mistura (soja/moringa). Misturou-se em um balão de fundo 

chato, 25g de óleo de moringa e depois de soja, e para a mistura foi pesado 12,5 do óleo de moringa 

mais 12,5 do óleo de soja; logo depois se acrescentou 8,5 g de álcool metanoico (CH3OH) e 0,5 g 

Hidróxido de potássio (KOH). Em seguida, colocou-se a mistura em uma chapa aquecedora de 

rotação magnética, com um sistema de refluxo (para garantir a permanência do álcool ao longo de 

toda a reação), variando a faixa de temperatura de 60 a 70°C, durante 2 horas. Após isso, os biodieseis 

foram transferidos para um funil de decantação, por um período de 24 horas em repouso, e 

posteriormente, lavado com água morna. 

Na análise físico-química dos óleos, foram utilizados os seguintes experimentos: Rendimento, 

Índice de Acidez, Índice de Saponificação, Índice de Peróxido e Densidade.  Para analisar os efeitos 

que influenciam o armazenamento (Etapa 4), foi utilizado como métodos: armazenou-se os três 

biodieseis, em temperatura ambiente, no dia 29 de maio de 2018, após calcular o rendimento inicial, 

e em seguida, o índice de acidez, de peróxido e a densidade. A ideia é que a cada 30 dias, realizar-se-

ia a os índices de acidez, peróxido e a densidade – o de peróxido, só será calculado no último período 

de análises. 

Dessa forma, no segundo período de análises (29 de junho de 2018), foi calculado o índice de 

acidez e a densidade dos biodieseis, para estudar alguma possível diferença. Foi se expandido o 

período de 30 dias, para 90 dias – o que não interfere diretamente nas análises, visto que, se é possível 

ainda analisar a oxidação em função do tempo. A data final de realização dos últimos experimentos, 

ocorreu no dia 29 de setembro de 2018, na qual verificou-se como ocorreu a atividade antioxidante 

do biodiesel de moringa misturado com o de soja, o processo de oxidação dos biodieseis de moringa 

e soja, e os fatores que influenciaram o armazenamento. 
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Tais etapas desenvolvem-se de forma a executar a elaboração, o desenvolvimento e análise 

das condições de armazenamento utilizando-se da atividade antioxidante de moringa para garantir 

estabilidade oxidativa do biodiesel de soja evidenciando atingir o objetivo geral deste projeto. 

4 RESULTADOS ENCONTRADOS/ ESPERADOS 

Os resultados das análises, da extração dos óleos e da produção dos biodieseis, podem ser 

vistos na Tabela 1 abaixo: 

Tabela 1 - Resultado das Análises do Projeto. Fonte: Autoria Própria (2018). 

AMOSTRA 
IA (mg 
KOH/g) 

IP 
(meq/1000g) 

IR 
DENS. 
(g/cm³) 

ÓLEO DE 
MORINGA 

1,6 0,6 - 0,861 

ÓLEO DE SOJA - 0,2 - 0,928 

B-MORINGA (1°P) 0,4 0,76 1,3882 0,844 

B-SOJA (1°P) 0,4 1,2 
  1,456

0,884 

B-MISTURA (1°P) 0,4 0,8 
  1,3737

0,863 

B-MORINGA (2°P) 1,122 1,53 1,3866 0,842 

B-SOJA (2°P) 1,683 43,6 1,4562 0,878 

B-MISTURA (2°P) 1,122 8,8 1,3412 0,857 

ANP* 0,5 10 - 0,850-0,900

*Valores estabelecidos para o biodiesel.

Conforme dito no referencial teórico, o óleo de moringa tem alto poder antioxidante. Essa 

grande capacidade é devida, sobretudo, à sua estrutura química composta por ácidos fenólicos e 

flavonoides, que são substâncias com grande atividade antioxidante, consoante ao que foi citado.  

O processo de obtenção de biodiesel ocorreu conforme previsto pela metodologia, e um dos 

fatores que se pode observar é que o Índice de Acidez (IA) e Peróxido (IP) aumentou no segundo 

período de análises, principalmente para o óleo residual, enquanto que a densidade permaneceu quase 

que instável. No que se refere ao índice de acidez dos biodieseis produzidos, está em consonância 

com a literatura e a ANP, que é de 0,4 e limite máximo de 0,5, respectivamente, segundo Oliveira et 

al (2012, p. 55), durante o primeiro período (assim que os biodieseis foram produzidos); assim como 

os resultados obtidos para o Índice de Peróxido. No segundo período de análises, esses resultados 
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aumentaram, principalmente no IP do Biodiesel de Soja, o que mostra que o processo de oxidação de 

fato aconteceu. 

Nesse sentido discute-se que devido ao aumento do tempo de armazenamento, o óleo de soja 

aumentou para 1,2 em seu índice de acidez e 43,6 em seu índice de peróxido – ultrapassando os 

limites estabelecidos pela ANP; enquanto que, e a mistura realizada de soja com moringa, diminuiu 

o IA para 0,8 e IP para 8,8 – revelando assim o poder da atividade antioxidante do óleo de Moringa,

que pode ser percebido. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o resultado final do trabalho, evidencia-se relativamente a viabilidade do uso de Moringa 

como antioxidante, a partir dos efeitos de armazenamento mediante os aspectos qualitativos do óleo, 

que foi comparado nos resultados obtidos nas fases executadas do projeto. Nesse sentido, além da 

aplicação de um antioxidante para estabilizar o grau oxidativo de um biodiesel composto de soja, 

obteve-se com esse estudo, análises que permitiram avaliar os efeitos que atuam no armazenamento 

de biodiesel, indicando a tendência do processo oxidativo e, maneiras de ameniza-lo. 
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MONITORAMENTO VIA UV-vis E INVESTIGAÇÃO DE ESPÉCIES 

ÁCIDAS EM REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO 

JULIÃO, R. S. 1, GALVÃO, J. V. S.1,  FREIRE, M. S. 1, CRUZ, R. L.1, SOUSA, S. C. O.1 

1 IFRN – Campus Nova Cruz 
ÁREA TEMÁTICA: Ciência Exatas e da terra 

RESUMO 

Processos catalíticos são alternativas viáveis     

a muitas transformações químicas na     

indústria. Desta forma, este trabalho consiste      

na investigação de materiais heterogêneos     

com propriedades catalíticas frente a reações      

de esterificação. O ácido sulfúrico (H2SO4)      

foi utilizado como padrão catalítico     

homogêneo, e comparado com outros     

compostos, a exemplo do biopolímero     

quitosana como suporte sólido para o metal       

Cu (II), argilas bentonita e dolomita e as        

resinas ácidas KSF e K10. Tais reações       

foram acompanhadas através da    

determinação do decaimento da absorbância     

do reagente ácido benzoico sob     

espectroscopia de UV-vis indicando seu     

consumo. A esterificação de Fischer obteve      

rendimento de 72%. O material produzido      

com a quitosana tratada com Cu2+ não       

demonstrou atividade catalítica considerável.    

As argilas bentonita e dolomita apresentaram      

formação de produto em 1,5 hora pela       

observação em cromatografia em camada     

delgada (CCD). As resinas ácidas KSF e K10        

apresentaram a melhor atividade catalítica     

entre os materiais heterogêneos, também     

observadas por CCD. No trabalho,     

verificou-se que a catálise homogênea ainda      

permanece como uma valorosa metodologia     

sintética para esterificações visto que os      

metais suportados não obtiveram    

rendimentos superiores. 

PALAVRAS-CHAVE: Catalise. Esterificação. Argilas, Resinas Ácidas. Quitosana. 
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ABSTRACT 

Cataylic processes are viable alternatives to      

many chemical transformations in the     

industry. In this way, this work consists of        

the investigation of heterogeneous materials     

with catalytic properties against esterification     

reactions. Sulfuric acid (H2SO4) was used as       

a homogeneous catalytic standard, and     

compared with other compounds, for     

example the chitosan biopolymer as a solid       

support for the Cu(II) metal, bentonite end       

dolomite clays and the acidic resins KDF and        

K10. Such reactions were monitored by      

determining the absorbance decay of the      

benzoic acid reagent under UV-vis     

spectroscopy indicating its consumption.    

Fischer esterification gave 72% yield. The      

material produced with the Cu2+ treated      

chitosan did not demonstrate considerable     

catalytic activity. The bentonite and dolomite      

clays showed product formation in 1,5 hours       

by observation in thin layer chromatography      

(TLC). The KSF and K10 acid resins       

presented the best catalytic activity among      

the heterogeneous materials, also observed     

by TLC. In the work, it was found        

homogeneous catalises still remains as a      

valuable synthetic methodology since the     

supported metals did not obtain superior      

yields. 

KEYWORDS:  Catalysis. Esterification. Clays, Acid resins, Chitosan. 

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, muitos pesquisadores concentram esforços na busca do          

melhoramento sintético de muitas substâncias com importâncias e utilidades crescentes na           

sociedade. Neste ramo a catálise se destaca como uma das estratégias mais promissoras             

devido tanto à diminuição energética das conversões como por razões ambientais sendo, estas,             

indispensáveis para a maioria dos processos industriais e para a manutenção da            

sustentabilidade.  
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O presente trabalho impacto, não apenas na aplicação de catalisadores como forma            

de melhorar ambientalmente e economicamente algum processo químico industrial, mas no           

desenho de materiais alternativos biodegradáveis e com um grande potencial de reutilização.            

Ressalta, também, a comparação entre catalisadores homogêneos e heterogêneos bem como           

uma metodologia viável de monitoramento de uma reação de esterificação via espectroscopia            

de ultravioleta visível.  

Em se tratando da catálise heterogênea, um dos grandes desafios do trabalho            

encontra-se na busca de uma matriz de sustentação sólida do catalisador que seja resistente e               

de fácil recuperação tornando o processo viável quando comparado à catálise homogênea que,             

apesar de não possuir a vantagem de sua recuperação ainda apresenta rendimentos muito             

satisfatórios. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

O uso de catalisadores tornou-se uma prática bastante difundida entre os químicos            

desde a segunda metade do século XX e a aplicação de ácidos de Bronsted-Lowry ou de                

Lewis como espécies catalíticas vem se solidificando cada vez mais como estratégia atraente             

na busca de procedimentos viáveis na síntese orgânica (DIAS et. al., 2012, p. 841). Tais               

espécies possuem sítios receptores de elétrons capazes de ativar grupos com disponibilidade            

de elétrons livres como carbonilas ou carboxilas aumentando, assim, a afinidade frente a             

ataques nuclefílicos. Muitos estudos destacam os bons resultados sintéticos envolvendo ácidos           

de Lewis como suportes ativos de processos catalíticos ressaltando a importância de            

aluminosilicatos, resinas ácidas, derivados do boro e complexos ácido/base como materiais           

eficientes no alcance de bons rendimentos nas reações (da Silva, 2005, p. 104).  

No tocante a catálise heterogênea, é crescente o uso de matrizes sólidas úteis no              

ancoramento de espécies químicas ativas em alguma reação. O uso de sílica, alumina,             

fulerenos, argilas, compostos mesopororos, peneiras moleculares e biopolímero a exemplo da           

quitosana são exemplos clássicos de matrizes de sustentação ou mesmo de materiais propícios             

para tratamentos ácidos para uso direto como catalisadores. Esta estratégia sintética que tem             

como principal vantagem o aspecto ambientalmente correto em virtude da alta capacidade de             

recuperação destas matrizes (Busacca, 2011, p. 1826).  
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Neste sentido, a aplicação da quitosana, um biopolímero obtido a partir da            

desacetilação da quitina, assim como argilas tratadas e sílica vem contribuindo como suportes             

sólidos valorosos devido à propriedades como a facilidade de formação de complexos com             

metais, capacidade adsortiva e baixa solubilidade em meios neutros ou básicos, o que             

favorece um sistema bifásico (Beppu, 2004, p. 228), além de possuir características            

biodegradáveis, atóxicas e antialérgicas (Vadivel, 2016, p. 45).  

3. METODOLOGIA

3.1 Produção de quitosana reticulada como suporte sólido dos metais 

Inicialmente, realizou-se o entrecruzamento da quitosana imergindo-se, em uma         

solução de glutaraldeido 5% V/V, 2,5g de quitosana com grau de desacetilação (GD) em              

torno de 85%, de acordo com a metodologia expressa por Debrassi e colaboradores (2011),              

em um erlenmeyer e sob agitação por 4 horas. Em seguida filtrou-se e lavou-se até que o odor                  

característico não fosse mais identificado e secou-se o material em uma estufa, a 50° C.  

3.2 Impregnação dos metais no suporte sólido de quitosana 

Ralizou-se o processo de impregnação usando 0,5 g desta quitosana, usando uma            

solução de Cu (II) 0,1 M, contendo metanol como solvente. Em um balão de fundo redondo                

acrescentou-se a mistura, o qual foi acoplado a um evaporador rotativo para a retirada do               

solvente obtendo-se ao final o material de cobre suportado em quitosana.  

3.3 Investigação da catálise  

Antes da aplicação de qualquer catalisador heterogêneo foi realizado um          

acompanhamento de uma reação de esterificação entre o ácido benzoico e o butanol onde              

foram adicionados 0,5 mmol do ácido juntamente com 3 equivalentes do butanol na presença              

de H2SO4 como catalisador homogêneo. Esta e as demais reações foram realizadas utilizando             

cinco balões de reação onde foram pesados 244,8 g de Ácido Benzoico e 444,4g de Álcool                

n-butílico. Posteriormente foram adicionados os catalisadores ácido sulfúrico e quitosana         

tratada com Cu2+ na proporção de 1% em massa com relação a massa de Ácido Benzóico e                
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deixou-se as reações sob agitação com uma temperatura de 120 °C. Em seguida as reações               

foram acompanhadas no espectrofotômetro em tempo de 10, 20, 30, 45, 60, 75 e 90. 

Em seguida realizou-se testes com reações de esterificação utilizando sílica gel como            

suporte do metal Cu2+, as argilas Dolomita e Bentonita e as resinas ácidas K10 e KSF para                 

observar o poder catalítico de cada material anteriormente citado, a análise foi realizada             

durante 2 horas de reação, onde a cada 30 minutos realizou-se acompanhamentos por             

cromatografia de camada delgada utilizando o ácido benzóico como padrão cromatográfico. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A princípio a reação de esterificação foi realizada utilizando ácido sulfúrico como            

catalisador homogêneo segundo o esquema apresentado na figura 1.  

Figura 1. Esquema da reação de esterificação de Fischer. 

Tal reação apresentou um resultado satisfatório no decaimento da absorbância ao           

longo do tempo de análise. De início observou-se que a amostra possuía uma absorção em               

torno de 0,635 e após 1h de análise foi possível verificar que a reação tendia ao equilíbrio,                 

logo após com 1h e 20min obteve-se a confirmação do equilíbrio da reação a qual apresentava                

absorção de 0,605, como mostra o gráfico 1 a seguir, o que significa que ao longo do trajeto                  

reacional, o reagente ácido benzóico foi consumido com eficiência gerando rendimento de            

72% do produto isolado (não caracterizado). 

Gráfico 1. Decaimento da absorbância do ácido benzóico. 
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Entretanto, ao analisar-se as amostras contendo a quitosana tratada com Cu2+ não foi             

possível observar tal diminuição. Em 1h e 30min de reação a absorbância variou apenas              

dentro da faixa de erro do equipamento. Vale ressaltar que a própria quitosana já possui um                

poder catalítico, com tudo, ao final da análise os resultados obtidos indicaram que a              

quitosana/Cu2+ não obteve um rendimento significativo. 

Um resultado interessante ocorreu quando foram utilizadas as resinas ácidas para a            

mesma reação. O acompanhamento por CCD analítica demonstrou qualitativamente que as           

resinas KSF e K10 favoreceram a formação do éster enquanto que as argilas bentonita e               

dolomita apresentaram uma atividade catalítica com rendimento menor que as resinas           

comerciais e, ainda, que a sílica gel na mesma reação e no mesmo tempo de análise não                 

apresentou poder catalítico, como pode-se observar na figura 2. 

Figura 2. Placa cromatográfica das reações com Sílica, bentonita, dolomita, KSF e K10 como 
catalisadores. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante as análises espectrométricas pode-se averiguar que a reação de esterificação           

foi bastante eficiente utilizando como catalisador o ácido sulfúrico onde obteve-se um            

rendimento de 72%, já o complexo metal/quitosana não foi muito útil quando comparado ao              

catalisador homogêneo, uma vez que o decaimento da reação foi abaixo do esperado. As              

resinas ácidas KSF e K10 apresentaram qualitativamente um bom comportamento catalítico           

frente a reação de esterificação utilizada. Estas resinas e as argilas deverão ser investigadas              

por meio de acompanhamento espectro analítico em momentos posteriores.  
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Este projeto investigou o funcionamento do sistema de coleta de 
resíduos sólidos urbanos na Zona Administrativa Norte de Natal (RN) 
e, a partir disso, desenvolveu um protótipo que disponibiliza 
informações acerca dos horários dos itinerários por meio do CEP, 
esperando contribuir para com o planejamento da população e a 
atenuação no índice de descartes do lixo em horários inapropriados.  

PALAVRAS-CHAVE: Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, Itinerários, 
Horário, Aplicativo. 

Em Andrade (2018), entende-se que o eixo do sistema de limpeza 
urbana está na estruturação da coleta domiciliar, na limpeza de 
logradouros públicos e na destinação adequada dos resíduos 
coletados. No entanto, a precariedade dos sistemas de limpeza 
urbana na maioria dos municípios brasileiros é notável.  Elemento 
que, segundo  Cacho (2016), que torna indispensável o processo de 
desenvolvimento sustentável e inteligente. Esse canal, por sua vez, 
tende a ser construído num universo digital, pois, como se vê em 
(FGV 2018).  

Cada vez mais as Cidades Sustentáveis e Inteligentes, estão sendo 
adotadas, de acordo com Bonilla (2011), através do uso das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), para melhorar a 
qualidade de vida e a eficiência da operação urbana, assegurando as 
gerações em relação aos aspectos sociais, econômicos e ambientais. 

Com a utilização do Clean Green City, espera-se facilitar e dar 
comodidade à população no acesso aos dados de coleta do lixo. 
Espera-se futuramente a implementação de rastreamento do veículo 
de coleta por meio de GPS.  
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Nesse contexto, é apresentada uma proposta a fim nortear a 
população no descarte dos resíduos sólidos urbanos em horário e 
locais adequados.  

A solução proposta teve como 
resultado o primeiro protótipo 
funcional de uma aplicação   móvel 
(software) responsável pela 
exibição de informações de 
horários e dias que o veículo 
coletor passará no bairro através do 
CEP que o usuário irá digitar. 
(Figura 3) Para isso foi analisado o 
mapa e horários de coleta da 
URBANA, onde por meio do CEP o 
usuário poderá ter ciência de 
quando o veiculo de coleta passará 
em seu bairro (figura 4). 

Figura 3 - Principais telas do Clean Green City: 

(a) tela Inicial; (b) tela de consulta às

informações de coleta em seu bairro a partir do

CEP; (c) tela onde aparecerão as informações

de coleta de Lixo, referentes ao CEP digitado.

Entre estas, estão os dias da semana que o

veículo coletor passará.

(a)        (b)   (c) 

• O lixo produzido pela população da
Zona Norte representa 28% desse
total, com cerca de 209 toneladas
(Figura 2).

• Com isso vem a necessidade
de esmiuçar uma proposta
voltada para Zona Norte de
Natal em que sua produção de
lixo anual teve um
considerável aumento de 750
para 978 toneladas no
intervalo de um ano (Figura 1).

Figura 4 - (a) Mapa com rotas de coleta domiciliar da Zona Norte do Natal (RN). (b) Legenda 

com sistematização da frequência de limpeza e delimitação dos bairros por horário de coleta. 

 (a)        (b) 

Figura 2 – Produção de lixo por bairro de Natal (RN) 

Figura 1 – Produção de Resíduos Sólidos por tonelada 

0422



USO DO QGIS PARA MAPEAMENTO DO SOLO NO CAMPUS NOVA 

CRUZ/IFRN 

ALMEIDA, C.A.B.1; OLIVEIRA, I. A.2; GOMES, E. G. F.3; BEZERRA, A. V.4 e SANTOS, J. A. G.5 

1,3,4,5 IFRN – Campus Nova Cruz; 2 UniFBV/WYDEN 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo utilizar um 

programa de geoprocessamento para realizar o 

mapeamento do tipo de solo do Campus Nova 

Cruz/RN, que fica localizado na Microrregião do 

Agreste Potiguar. Esse estudo fez parte de um 

Projeto de Pesquisa, que foi contemplado pelo 

Edital 11/2017 - PROPI/RE/IFRN - PIBIC-

EM/CNPq, e intitulado “Analise Granulométrica 

e Mapeamento do Solo do Município de Nova 

Cruz/RN”. Para a sua realização foi necessário a 

coleta de amostras de solo e seu tratamento em 

laboratório, para que houvesse a classificação do 

solo. Com os resultados obtidos tem-se que o uso 

do software QGIS apresenta uma excelente 

qualidade na elaboração de mapas de 

classificação de solo. 

ABSTRACT 

Among the environmental environments, climate 

represents one of the most relevant elements for 

human activities, mainly through planning and 

spatial and temporal distribution of agriculture. 

The popularity of the climate study becomes 

more important in certain activities that are a 

basis of the local economy, an example of the 

city of Nova Cruz / RN. This is a control of 

change in the climate and its impact in  

Agriculture and no. Environment of the region of 

Nova Cruz / RN. In order to analyze the sampling 

rate and precipitation laws, we verified how they 

behaved over the years and how they impacted 

the region. This Climatological balance for the 

Municipality of Nova Cruz / RN was published 

in Notice 01/2018 (1st Call) - PROPI / RE / 

IFRN. 

PALAVRAS-CHAVE: Geoprocessamento, Análise textural, Nova Cruz/RN. 

KEYWORDS:  Geoprocessing, Textural analysis, Nova Cruz/RN. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0423



1 INTRODUÇÃO 

As ferramentas computacionais para geoprocessamento, chamadas de Sistemas de Informação 

Geográfica GIS (sigla em Inglês para SIG), permitem realizar análises complexas, ao integrar dados 

de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados. Tornam ainda possível automatizar 

a produção de documentos cartográficos. 

As metodologias que utilizam geoprocessamento como ferramenta principal vêm se 

destacando, sendo a alternativa mais viável para se reduzir significativamente o tempo gasto com o 

mapeamento. A geotecnologia adequa-se perfeitamente à abordagem territorial na medida em que 

permite a distribuição espacial dos dados, a visualização das relações espaciais, a detecção de 

processos de concentração e de dispersão de fluxos e contra fluxos, bem como a identificação dos 

processos históricos de comportamento dos dados (OLIVEIRA, 2002). 

Atualmente, o emprego do geoprocessamento consolidou-se como alternativa para a 

representação e a análise de dados geográficos; o mapeamento de atributos ambientais e predição dos 

efeitos de determinados usos da terra para a qualidade ambiental são tarefas que também podem ser 

executadas com o uso do geoprocessamento e suas geotecnologias. Entretanto, o uso dessas 

tecnologias ainda apresenta alto custo, principalmente os softwares que, muitas vezes, inviabilizam 

seu uso. Nesse contexto, atualmente a utilização de Softwares Livres constitui-se ainda em uma 

alternativa viável e recomendada para aplicações em pesquisas e na administração municipal 

(SANTOS et al., 2015). 

O presente estudo teve como objetivo utilizar um programa de geoprocessamento para realizar 

o mapeamento do tipo de solo do Campus Nova Cruz/RN, que fica localizado na Microrregião do

Agreste Potiguar. Para que esse estudo fosse realizado, um estudo anterior foi realizado com a análise

textural do solo desse mesmo local, esses estudos fizeram parte do Projeto de Pesquisa, que foi

contemplado pelo Edital 11/2017 - PROPI/RE/IFRN - PIBIC-EM/CNPq, e intitulado “Analise

Granulométrica e Mapeamento do Solo do Município de Nova Cruz/RN”.

2 METODOLOGIA 

2.1. Região de Estudo 

Nova Cruz é um município brasileiro localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte, 

na mesorregião e microrregião do Agreste Potiguar. De acordo com a estimativa realizada pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2013, sua população era de 37 079 

habitantes. Nova Cruz possui uma área de 277,658 km² e está localiza a 98 km da capital estadual 

Natal. 

Figura 1 - Localização do município de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte

O clima de Nova Cruz é caracterizado como semiárido quente (do tipo Bsh na classificação 

climática de Köppen-Geiger). A temperatura média anual é de 25,5 ºC, sendo janeiro o mês mais 
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quente (27 ºC) e julho o mais frio (23,3 ºC). A umidade relativa do ar é de 77 %, e o tempo de 

insolação chega a 2 700 horas anuais. 

2.2. Aquisição de Dados 

Foram adotados os mesmos procedimentos utilizados por Melo (2014) no levantamento e 

mapeamento pedológico da área experimental da Embrapa em Teresina. 

Primeiramente, foram coletadas amostras de solo, essas foram tratadas e classificadas de 

acordo com a classificação textural de acordo com a EMBRAPA. 

2.3. Processamento dos Dados 

Nesse estudo foi utilizada uma imagem de satélite do dia 17 de agosto de 2017, de domínio 

público, sobre o Campus Nova Cruz/IFRN (Figura 1). E a partir dessa imagem foram aplicados as 

metodologias do software de geoprocessamento QGIS. 

Figura 1 – Foto de satélite obtida no Google Earth, disponível no dia 17 de agosto de 2017, com a 

localização do Campus Nova Cruz

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos de campo e de laboratório utilizou-se QGIS para a obtenção do do mapa 

de solo, apresentado na figura 2, nela tem-se a legenda de identificação, constituída de classes simples 

de solo e as respectivas áreas ocupadas por cada classe, as cores identificam as classes de solos. Ainda 

verifica-se a orientação geográfica, através da Rosa-dos-Ventos, e a localização dos pontos de coleta 

das amostras de solo, contando de 1 até 18. 
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Figura 2 – Mapeamento do solo do Campus Nova Cruz/IFRN, realizado através do uso do QGIS

Uma vez que essas amostras foram analisadas, foi possível realizar a classificação textural 

dessas amostras. Com isso, tem-se no mapa apresentado na figura o mapeamento do solo na região 

de estudo. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Grande parte do campus é constituída do solo Franco Arenoso, essa região não possui 

instalações prediais construídas ainda. Esse tipo de solo apresenta como característica boa para 

drenagem, porém com susceptibilidade a erosão. 

Esse estudo fez parte do Projeto de Pesquisa, Edital 11/2017 - PROPI/RE/IFRN - PIBIC-

EM/CNPq, e intitulado “Analise Granulométrica e Mapeamento do Solo do Município de Nova 

Cruz/RN”, sendo de extrema importância para o desenvolvimento dessa pesquisa. Uma que vez que 

temos o ineditismo dessa metodologia aplicada na Microrregião do Agreste Potiguar. 
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ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO SOLO DO CAMPUS NOVA CRUZ/RN 

ALMEIDA, C.A.B.1; OLIVEIRA, I. A.2; SILVA JUNIOR, J. R.3; BEZERRA, A. V.4 e SANTOS, J. A. G.5 

1,3,4,5 IFRN – Campus Nova Cruz; 2 UniFBV/WYDEN 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Os componentes da textura do solo (areia, silte e 

argila) são considerados fatores de extrema 

importância na agricultura, estando relacionados 

com o manejo do sistema agrícola. Atualmente, 

existem vários métodos de granulometria 

capazes de determinar essas frações. Esse 

trabalho teve como objetivo levantar dados e 

informações físicas texturais a respeito do solo 

onde está localizado o Campus Nova Cruz/ 

IFRN. Esse estudo fez parte do 

desenvolvimento do Projeto de Pesquisa 

intitulado “Analise Granulométrica e 

Mapeamento do Solo do Município de Nova 

Cruz/RN” que foi aprovado no Edital 11/2017 - 

PROPI/RE/IFRN - PIBIC-EM/CNPq. 

ABSTRACT 

A The soil texture components (sand, silt and 

clay) are considered to be extremely important 

factors in agriculture, being related to the 

management of the agricultural system. 

Currently, there are several granulometry 

methods capable of determining these fractions. 

The objective of this work was to obtain textual  

data and physical information about the soil 

where the Campus Nova Cruz / IFRN is located. 

This study was part of the development of the 

Research Project titled "Soil Analysis and Soil 

Mapping of the Municipality of Nova Cruz / 

RN", which was approved in Notice 11/2017 - 

PROPI / RE / IFRN - PIBIC-EM / CNPq. 

. 

PALAVRAS-CHAVE: Analise textural, método do densímetro, Nova Cruz/RN. 

KEYWORDS:  Textural analysis, Densimeter method, Nova Cruz/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

O solo compreende a primeira camada da crosta terrestre, a camada superficial, é 

componente fundamental do ecossistema da terra. É dele que se retiram os alimentos necessários 

para sobrevivência dos seres vivos, que se extrai matéria prima para utilizar em diversas áreas das 

construções, além de servir como fonte de armazenamento, escoamentos e filtração da água que são 

de base para a proliferação de vários biossistemas. 

A estrutura do solo é considerada como uma de suas mais importantes propriedades a ela 

estão relacionadas outras propriedades fundamentais nas relações solo-planta. A análise física do 

solo é de grande importância para levantamentos pedológicos, bem como para o manejo físico uma 

vez que várias propriedades estão associadas com a textura. Isso porque a granulometria, ou 

distribuição do tamanho das partículas do solo, interfere diretamente na susceptibilidade à 

compactação, na disponibilidade hídrica (KLEIN et al., 2013). 

Sendo de grande importância o levantamento detalhado das unidades de solos, pois 

proporciona elementos para a escolha de áreas mais homogêneas para definir talhões experimentais, 

bem como possibilita a extrapolação dos resultados experimentais para solos semelhantes, desde 

que também situados em regiões de tipo climático semelhante. 

 As descrições e coletas de perfis de solos devem ser realizadas em trincheiras, conforme 

Lemos e Santos (1996), em locais previamente escolhidos por meio de sondagens com o trado, de 

acordo com as classes de solos que se pretendia definir. A textura do solo refere-se à distribuição 

das partículas sólidas minerais quanto ao seu tamanho. Tradicionalmente as partículas do solo são 

divididas em três frações de tamanho, chamadas frações texturais: areia, silte e argila 

(REICHARDT & TIMM, 2012). Segundo Gee & Dani (2002) diversos métodos de classificação 

podem ser usados para definir limites arbitrários e analisar tamanho de partículas. 

Esse trabalho tem como objetivo conhecer as características físicas textural do solo do IFRN 

Campus Nova Cruz, para indicação de diversas formas de manejo. Uma vez que o conhecimento 

dessas servirá para indicação de diversas formas de manejo e ser útil, tanto a Gestão do campus 

como aos demais grupos de pesquisa, pois esses necessitam construir edificações para utilização em 

aulas, que devem ser construídos nas dependências do Campus, e na realização de experimentos. 

Esse estudo fez parte de um Projeto de Pesquisa, que foi comtemplado no Edital 11/2017 - 

PROPI/RE/IFRN - PIBIC-EM/CNPq, e intitulado “Analise Granulométrica e Mapeamento do Solo 

do Município de Nova Cruz/RN”. 

2 METODOLOGIA 

2.1. Região de Estudo 

Nova Cruz é um município brasileiro localizado no estado do Rio Grande do Norte, na 

mesorregião e microrregião do Agreste Potiguar. De acordo com a estimativa realizada pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2013, sua população era de 37 079 

habitantes. Nova Cruz possui uma área de 277,658 km² e está localiza a 98 km da capital estadual 

Natal. O clima é caracterizado como semiárido quente (do tipo Bsh na classificação climática de 

Köppen-Geiger). A temperatura média anual é de 25,5 ºC, sendo janeiro o mês mais quente (27 ºC) 

e julho o mais frio (23,3 ºC). A umidade relativa do ar é de 77 %, o tempo de insolação chega a 

2700 horas anuais (ALMEIDA & OLIVEIRA, 2017). 
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2.2. A Coleta das Amostras 

As coletas foram realizadas em diversos pontos. Inicialmente, foram criadas trilhas cortando 

a vegetação que dificultava a passagem até os pontos de coleta. As coletas realizadas com o uso de 

chibancas, enchadecos e enxadas, foram realizadas pequenas trincheiras com profundidades de 0 a 

20 cm, como mostra a Figura 3. 

Figura 3 – Momento de coleta de uma das amostras de solo no Campus Nova Cruz/IFRN 

Os pontos de coletas foram escolhidos pensando na melhor forma de aproveitamento da área 

de estudo (Figura 4). Foram coletadas as amostras de solo do 01 a 18.  

Figura 4 – Mapa do campus, criado com o programa QGIS, mostrando a localização dos pontos de coleta 

das amostras de solo coletadas no Campus Nova Cruz/IFRN 

Na maioria destes, foi notado dificuldades durante a coleta das amostras, pois o solo possuía 

detritos de pedregulhos, apresentando grande compactação. As amostras foram armazenadas no 

laboratório de Física do IFRN-Campus Nova Cruz. 
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2.3. Análise das Amostras 

A análise granulométrica pelo método da sedimentação foi realizada no laboratório de Física 

dos Solos no Departamento de Energia Nuclear (DEN) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE).  As amostras de solo, foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneiras de 2 

mm para obtenção da terra fina seca ao ar (TFSA). O método do densímetro foi utilizado 

para determinar a granulometria do solo, conforme Embrapa (1997), que apresenta como 

princípio uma combinação de sedimentação e peneiramento do material analisado. 

A média das frações de argila, silte e areia foram plotadas no triangulo de classificação 

textural baseado no sistema Norte Americano de classificação, adotado pela Sociedade Brasileira de 

Ciência dos Solos (ABCS) segundo apresentado por Almeida et al. (2015). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na figura 7 é apresentada a tabela com a classificação granulométrica das amostras 

coletadas analisadas no Campus Nova Cruz. Para as camadas de 0-20 cm, portanto, verificou-se o 

predomínio de solos franco-arenosos, onde a teor de argila foi de 20%, o valor limite para a 

transição entre a classificação. 

Figura 7 – A tabela apresenta os resultados encontrados para os valores médios das porcentagens de 

areia-silte-argila das amostras coletadas no Campus Nova Cruz/IFRN 

Também foi observada uma pequena variação na textura dos solos analisados, com textura 

chegando a Argilosa para o ponto 12, essa classificação se deve ao valor de argila, que chegou a 

50% sendo a maior entre todas as amostras. 

Na análise textural que tem como base a classificação dos componentes sólidos, pode-se 

estabelecer a quantidade de areia, silte e argila contida na amostra. Os solos Franco arenoso 

encontrados nos pontos 1,3, 6, 7,10, 11, 13, 14 e 18, precisam ter no mínimo 45% e no máximo 

70% de areia. Solos considerados arenosos são aqueles que apresentam menos de 20% de argila em 

sua composição, encontrados nos pontos 4, 8, 9, 15, 16 e 17. E, o  franco argilo-arenoso os pontos 2 

e 5  possuem o teor de argila superior a 20%. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os solos dos pontos analisados apresentaram textura, franca arenosa, com 50% das amostras 

possuindo essa classificação. 

A área de estudo possui solos com características arenosas, sendo bons para drenagem, 

porém com susceptibilidade a erosão. 

O ponto 12 com textura mais argilosa apresenta menor densidade de partícula e uma boa 

capacidade de retenção de água no solo, em relação aos demais. 

A pesquisa foi importante para trazer informações que contribuam no manejo 

conservacionista deste solo de maneira a minimizar impactos em obras de engenharia e geotecnia. 
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O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS NA VIDA DOS JOVENS E 

ADOLESCENTES 
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1,2 IFRN – Campus Nova Cruz 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

No contexto atual, as mídias sociais 

fazem parte da vida dos jovens. No entanto, 

estes as utilizam frequentemente sem 

consciência dos seus riscos. O uso descuidado e 

exagerado das mídias sociais podem pôr em 

risco a segurança e prejudicar a integridade 

física e psicológica dos jovens. Cabe as 

instituições de ensino, aos familiares e a 

sociedade em geral sensibilizar os jovens dos 

riscos e conduzi-los a uma utilização mais 

segura das mídias sociais. 

Diante disso, o presente artigo, analisa 

trabalhos e destacas 6 dos principais problemas 

causados por esse uso excessivo.

ABSTRACT 

In the current context, social media is 

part of the lives of young people. However, they 

often use them without awareness of their risks. 

The careless and overused use of social media 

can jeopardize security and harm the physical 

and psychological integrity of young people. It 

is the responsibility of educational institutions, 

family members and society at large to make 

young people aware of the risks and to make 

them safer use of social media. 

Therefore, the present article analyzes work and 

highlights 6 of the main problems caused by this 

excessive use. 

1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia com o passar dos tempos, aprimora-se cada vez mais. Tanto que hoje, boa 

parte da população pode ter acesso à internet. Diante desse fato, existem as redes sociais onde 

qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer tipo de informação e expor suas ideias. 

De acordo com Pew Research (2018), o poder das redes sociais é de tal tamanho que é 

PALAVRAS-CHAVE:  Uso Excessivo.  Redes Sociais.  Impacto.  Jovens. 

KEYWORDS: Excessive use. Social networks. Impact. Young. 
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esperado que o número de usuários ativos nesses ambientes em todo o mundo alcance cerca de 3,02 

bilhões por mês até 2021, cerca de um terço da população total da Terra. 

24% dos adolescentes norte-americanos (entre 13 e 17 anos) afirmam achar que as redes 

sociais têm um efeito majoritariamente negativo em sua geração, enquanto 31% consideram que o 

efeito é positivo (Pew Research 2018). 

O adolescente, através das mídias sociais, pode realizar seus ideais, pode ser visto, pode ver 

e até se passar por outra pessoa. Pode-se dizer que através das mídias sociais é fácil não só de expor 

os conteúdos desejados como também de participar deles e pelo tempo que almejar. (MEDEIROS 

2008). 

Não obstante, o uso de mídias sociais tem evidenciado o expressivo número de usuários na 

internet, o que levou ao questionamento dessa pesquisa e a levantar os problemas do uso excessivo 

da internet.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Descrevemos neste capítulo os principais trabalhos encontrados em estudos realizados, 

acerca do tema estudado. Logo depois, apresentamos uma sinopse das principais conclusões deste 

estudo, a partir da qual definimos as questões a serem investigadas sobre o impacto das mídias 

sociais na vida dos jovens e adolescentes. 

Pew Research (2018), apresenta um estudo sobre o poder das redes sociais no mundo, onde 

revela que cerca de 70% da população têm pelo menos uma conta em uma plataforma de interação e 

Com base nos dados da pesquisa, a estatística levantou razões para o ceticismo crescente dos 

adolescentes em relação às redes sociais. Apesar de os motivos serem múltiplos, o bullying e os 

boatos (hoax) que se disseminam rapidamente são os maiores incômodos para os jovens norte-

americanos. 

Medeiros (2008), verificou-se que os adolescentes buscam responder aos apelos dessa 

hipermodernidade, mas não deixam de ter prazer em suas atividades corriqueiras do mundo jovem. 

Culto à aparência, ao hedonismo, à glamourização da autoimagem, reconhecimento social, fama, 

popularidade, amizade, vício são temas discutidos neste trabalho e coexistem no Orkut com o 

interesse de comunicação, reafirmando que, mesmo incentivado o hiper-individualismo e a criação 

de narcisos digitais, somos seres sociais. 

3 METODOLOGIA 

A fim de analisar o impacto do uso exagerado das mídias sociais na vida dos jovens foi 

realizada uma pesquisa exploratória e qualitativa, desenvolvida por meio dos estudos teóricos e 

empíricos. 

Para chegarmos aos objetivos, realizamos uma busca sobre a temática do artigo, onde essas 

buscas revelaram a falta de trabalhos relacionados ao tema no Brasil, sendo a maioria de trabalhos 

como esse, realizados no exterior. 

Analisamos os dados dos trabalhos estudados e encontramos diversos problemas causados 

por essas mídias sociais na vida dos jovens e adolescentes. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Um levantamento do estado da arte sobre o impacto das mídias sociais foi realizado. 
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Conforme as revisões bibliográficas realizadas ate o momento, foi possível observar o crescimento 

excessivo das TIC’s. As facilidades de conexão com a internet por meio de smartphones é outro 

fator que impulsiona as práticas sociais na web. 

A partir dessas análises, destacamos neste trabalho, 6 problemas causados por esse impacto 

na vida dos jovens. O primeiro dele é o Bullying e boatos disseminados, onde destacamos ser o 

maior problema. 

O segundo problema são as brigas e discussões, onde contatos pessoais e relacionamentos 

são prejudicados, é outro impacto negativo dessas mídias sociais. O terceiro problema é a distorção 

da realidade, onde existe a visão alterada sobre a vida “vendida” nas redes sociais. 

O quarto problema é a distração e o vício, que podem provocar acidentes além de reduzir 

produtividade. O quinto são problemas na saúde, onde há a maior possibilidade de desenvolver 

problemas relacionados à saúde mental. 

O sexto problema é a intensidade, as redes sociais deixam tudo mais intenso, ou com a 

intensidade com que os jovens se conectam a internet diariamente podem gerar um grande 

problema. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do estudo realizado, constatou-se que as mídias sociais pelas suas características de 

interação com o mundo virtual e dinâmico às informações; tornam-se, muitas vezes, objeto de 

dependência entre os jovens. As mídias sociais são vistas como meio de informação e 

possibilidades de informação, na qual podem ser encontrados conteúdos como no mundo real, 

sejam eles positivos ou negativos.  

Os problemas relativos ao uso exagerado das mídias sociais se manifestam na falta de 

interação com o outro no mundo real, pois o perfil em uma rede social traz segurança aos jovens, e 

assim evitando sentimentos que encontrariam na vida real e teriam que enfrentar. Desta forma, 

pode-se dizer que as mídias sociais servem como fuga da realidade muitas vezes, e, dependendo do 

nível de fuga, essa dependência precisa tratamento. 

É de extrema importância a participação da família nestes casos, o diálogo com a família faz 

com que ele enxergue questões futuras e norteadoras para sua segurança. Sendo que para isso os 

familiares também precisam estar conscientes do funcionamento das mídias sociais.  
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PETROLOGIA E GEOQUÍMICA DO PLÚTON SÃO JOSÉ DA 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O presente trabalho visa realizar uma 

caracterização petrológica e geoquímica do 

Plúton São José da Passagem, localizado 

na porção leste do município de Santana do 

Matos/RN. O mesmo possui forma de gota 

invertida com direção NNE-SSW com 

aproximadamente 6,5 km de comprimento 

e 1,5 Km de largura. Durante o decorrer do 

trabalho será realizado um mapeamento 

geológico e coleta de amostras para 

petrografia e geoquímica, com intuito de 

realizar a caracterização petrogenética do 

corpo e classificá-lo dentro das suítes 

magmáticas conhecidas no Domínio Rio 

Grande do Norte.

ABSTRACT 

The present work aims to accomplish 

petrological and geochemical 

characterization of the Plúton São José da 

Passagem, located in the eastern portion of 

Santana do Matos/RN. It has an inverted 

drop shape with NNE-SSW direction, and 

approximately 6.5 km height and 1.5 km 

width.                                                   During 

the work, a geological mapping and sample 

collection will be fulfilled for petrography 

and geochemistry, with the purpose of 

performing the petrogenetic 

characterization of the body and 

classifying it within the magmatic suites 

known in the Rio Grande do Norte domain. 

1 INTRODUÇÃO 

  O Plúton São José da Passagem localiza-se na porção leste do município de Santana 

do Matos/RN, mais precisamente a oeste do distrito de São José da Passagem, com forma de 

gota invertida alongada na direção NNE-SSW com aproximadamente 6,5 Km de comprimento 

e 1,5 Km de largura (Figura 01).  

PALAVRAS-CHAVE: Geoquímica. Plúton São José da Passagem. Suítes Magmáticas. 

KEYWORDS:  Geochemical.  Plúton São José da Passagem.  Magmatic Suites. 
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Figura 1: Mapa de localização do Plúton São José da Passagem. Fonte: Autoria própria. 

Este corpo ígneo não constava em mapas geológicos até meados de 2011, quando parte 

do grupo geólogos desse trabalho o mapearam pela empresa de pesquisa L&L 

Empreendimentos Minerais. Após trocas de informações com geólogos da CPRM o mesmo já 

figurou no mapa geológico da folha Lajes SB.24-X-D-VI (Costa e Dantas, 2014) lançado em 

2014. 

O que foi analisado de material deste plúton faz com que se gere uma dúvida em relação 

a sua classificação dentro das suítes magmáticas do Domínio Rio Grande do Norte. O mesmo 

é composto por uma rocha rica em piroxênio que, por vezes, se assemelha a Suíte Umarizal de 

afinidade Charnoquítica Alcalina, ou se classificaria como parte da Suíte São João do Sabugi 

de afinidade Shoshonítica. 

Neste sentido o trabalho vai tentar sanar as dúvidas relativas a este corpo, buscando uma 

melhor classificação dentro das suítes magmáticas que permeiam o Domínio Rio Grande do 

Norte. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Charnoquito é um termo geral que pode ser utilizado para descrever rochas ígneas ou 

ortognaisses graníticos com ortopiroxênio (Frost & Frost, 2008). É aplicado a rochas ígneas 

compostas principalmente por quartzo, ortoclásio, plagioclásio, pertita ou antipertita, 
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bortopiroxênio (geralmente hiperstênio), clinopiroxênio, biotita, olivina, granada, anfibólio e 

minerais opacos.  

Geralmente, charnoquitos estão associados aos noritos e anortositos e estão, 

intimamente, ligados a terrenos Pré-Cambrianos. Embora muitos charnockitos apresentem 

evidências de metamorfismo, deformação e recristalização, o termo é utilizado na classificação 

de rochas ígneas (Frost & Frost, 2008) 

2.1 Geologia Regional: 

  O Plúton São José da Passagem encontra-se localizado na Província Borborema, 

definida por Almeida et al. (1977), situada no nordeste brasileiro e sendo limitada no oeste pela 

Bacia do Parnaíba e a sul pelo Cráton do São Francisco, e norte e leste pelas Bacias Costeiras 

Fanerozóicas.  

Segundo Santos (2000), a Província Borborema é dividida em cinco grandes domínios 

tectônicos, subdividos em vários terrenos distintos, que são denominados de Domínio Médio 

Coreaú, Domínio Cearense, Domínio Rio Grande do Norte, Domínio da Zona Transversal e 

Domínio Externo.  

No caso da área de estudo, a mesma se encontra na porção central do Domínio Rio 

Grande do Norte (Figura 02). 

Figura 02: Divisão da Província Borborema em domínios e terrenos tectono-estratigráficos, 

com localização da área de estudo. Fonte: Modificado de Santos (2000), 
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b2.1.1 Granitóides Neoproterozóicos: 

O plutonismo brasiliano presente no Domínio São José do 

Campestre é de idade neoproterozoica, formado por corpos de diversas afinidades. De acordo 

com a classificação proposta por Angelim et al. (2006) e Nascimento et al. (2015), estes são 

divididos em: São João do Sabugi de natureza Shoshonítica; Itaporanga de natureza Cálcio-

alcalina de Alto K porfirítica; Dona Inês de natureza Cálcio-alcalina de Alto K equigranular; 

Catingueira de natureza Alcalina; Umarizal de natureza Charnoquítica alcalina e Conceição de 

natureza Cálcio-alcalina. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia do projeto encontra-se em excursão em fase de execução onde as duas 

primeiras e parte da terceira parte já foram realizadas, ou seja, efetuou-se um levantamento 

bibliográfico e cartográfico preexistente com imagens de sensoriamento remoto que resultou 

em mapas e imagens de gamaespectrometria, as atividades de campo com as coletas de 

amostras, e finalizou com as análises petrográficas e a preparação das amostras para análise 

geoquímica.  

Com a finalização da preparação das amostras para análise geoquímica realizada no 

laboratório de caracterização minerais e materiais do IFRN, onde as mesmas passarão pelo 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) que contará com o auxílio do espectrômetro de 

energia dispersiva de raios-X (EDS) e pelo difratômetro de raios-X (DRX) no mesmo 

laboratório. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da pesquisa estão em fase de execução, onde as duas primeiras etapas e 

parte da última foram realizadas até o presente momento. Com a saída de campo até a área de 

estudo, foram feitas as seguintes observações/descrições:  

O corpo estudado é composto de essencialmente piroxênio, com plagioclásio e quartzo 

em análise macroscópica, onde perto da borda do corpo ele se enriquece de hornblenda, biotita, 

clorita, sericita e outros minerais pontuais resultantes da série de alteração do piroxênio, 

principalmente junto a zona de cisalhamento dextral na porção leste da área que condicionou a 

colocação do mesmo, isto é verificado através da trama da rocha, onde o centro do corpo é mais 

isotrópico e a borda possui uma foliação decorrente do forte cisalhamento, que atinge tanto o 
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bPlúton e a encaixante. Ocorre intrudindo o Plúton São José da Passagem (PSJP), pegmatitos e 

diques graníticos cambrianos. Vale salientar, que por se tratar de uma rocha máfica/ultramáfica, 

a região é muito arrasada e com poucos afloramentos. Os resultados esperados do projeto são 

um mapa geológico da região junto com nota explicativa e a confecção de um artigo cientifico 

do trabalho realizado. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se propôs por resolver as questões levantadas relativas ao corpo 

ultrabásico de São José da Passagem, com o intuito de buscar uma melhor classificação 

dentro das suítes magmáticas que permeiam o Domínio Rio Grande do Norte.  

Caso a hipótese de que esse corpo pertença a suíte charnokítica se lograr 

promissora, será uma grande contribuição para a geologia do Rio Grande do Norte, 

sugere-se também ao término desse trabalho, um estudo sobre a possível viabilidade 

dessas rochas para fins ornamentais  
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USO DA ACIDEZ TITULÁVEL EM DIFERENTES TEMPERATURAS E DA 

DENSIDADE NO CONTROLE DE QUALIDADE DOS LEITES BOVINOS IN 

NATURA E INDUSTRIALIZADO 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A legislação brasileira considera fraudado, 

adulterado ou falsificado o leite com adição de 

água; subtração de um dos componentes; adição 

de substâncias conservadoras ou de substâncias 

não permitidas; rotulado como categoria 

superior; estiver cru e for vendido como 

pasteurizado. Diante disso, é de suma 

importância a detecção da ocorrência das fraudes 

para assegurar a qualidade do leite que chega ao 

consumidor. Este trabalho teve como objetivo 

avaliar a qualidade do leite com base nas análises 

de acidez titulável sob o efeito da temperatura à 

25, 45 e 65 °C, densidade, análise estatística e 

pH. Nos resultados verificaram-se que a acidez 

titulável das amostras B e C estavam fora dos 

padrões da normativa nº 62. A variação da 

temperatura não influenciou de forma 

significativa na acidez titulável. Quanto à 

densidade, nenhuma das amostras atingiu valores 

dentro dos padrões, que pode estar relacionada 

aos fatores fraudulentos como adição de água ou 

excesso de aditivos químicos; e aos fatores 

naturais como a dieta e a saúde do animal. 

ABSTRACT 

Brazilian legislation considers milk with added 

water to be fraudulent, adulterated or falsified; 

subtraction of one of the components; addition of 

preservative or non-permissible substances; 

labeled as top category; is raw and is sold as 

pasteurized. Given this, it is extremely important 

to detect the occurrence of fraud to ensure the 

quality of the milk that reaches the consumer. 

The objective of this work was to evaluate the 

quality of the milk based on the titratable acidity 

analyzes under the effect of temperature at 25, 45 

and 65 ° C, density, statistical analysis and pH. 

In the results it was verified that the titratable 

acidity of samples B and C were outside the 

standards of regulation nº 62. The variation of the 

temperature did not influence significantly in the 

titratable acidity. As for density, none of the 

samples reached values within the standards, 

which may be related to fraudulent factors such 

as addition of water or excess of chemical 

additives; and to natural factors such as diet and 

animal health. 

PALAVRAS-CHAVE:  Acidez titulável. Densidade. pH. Qualidade do leite. 

KEYWORDS:  Titratable acidity. Density. pH. Quality of milk. 
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1 INTRODUÇÃO 

O leite é considerado um alimento de grande relevância na alimentação, devido ao seu alto 

valor nutritivo. Possui em sua composição carboidratos, proteínas vitaminas e minerais os quais estão 

envolvidos no processo de nutrição e prevenção de doenças de diversas faixas etárias e estados 

fisiológicos (SOUZA et al., 1995). A legislação brasileira considera fraudado, adulterado ou 

falsificado o leite com adição de água; subtração de um dos componentes; adição de substâncias 

conservadoras ou de substâncias não permitidas; rotulado como categoria superior; estiver cru e for 

vendido como pasteurizado; e, for exposto ao consumo sem as devidas garantias de inviolabilidade 

(BRASIL, 2008). 

As fraudes mais decorrentes no leite são o aumento do volume, neutralizantes da acidez, 

reconstituintes da densidade e substâncias conservantes. Em 2007, no Brasil, foi descoberto uma 

adulteração do leite em indústrias de Minas Gerais. Uma fórmula calculada por químicos contendo 

substâncias, neutralizantes, reconstituintes, e conservantes, soro de queijo e água era adicionada ao 

leite (SPIGLIATTI, 2007). Diante disso, é de suma importância a detecção da ocorrência das fraudes 

para assegurar a qualidade do leite que chega ao consumidor, como alimento saudável e nutritivo, e 

para garantir o correto rendimento e as boas condições dos produtos derivados.  

Para o processo de determinação de adulteração foi realizado técnicas de análises analítica e 

físico-químicas para avaliação das amostras, onde foram baseadas na Instrução Normativa nº 62 

(BRASIL, 2011), sendo: acidez titulável, pH e densidade. Estes fatores constitui uma ferramenta 

importantes para o controle de qualidade do leite. Uma vez que são capazes de detectar a adulteração 

de forma eficiente em um período curto.  

O objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade do leite distribuído pelo do governo (A), do 

leite in natura (B) e do leite industrializado (C), através do pH, da densidade, da análise estatística e 

da acidez titulável variando a temperatura do meio. A partir disso, foi possível verificar sua 

autenticidade comparando os dados obtidos aos padrões da legislação. Nos resultados verificaram-se 

que a acidez titulável das amostras B e C estavam fora dos padrões da normativa nº 62, enquanto a 

amostra A apresentou-se dentro dos padrões. A variação da temperatura não influenciou de forma 

significativa na acidez titulável. Quanto à densidade, nenhuma das amostras atingiu valores dentro 

dos padrões. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Behmer (1987), definiu o leite quimicamente como sendo uma emulsão de glóbulos de 

gordura, de cor branca, ligeiramente amarelada, de odor suave, gosto adocicado e de grande valor 

nutritivo, produzido e secretado pelas glândulas mamárias sob controle hormonal. Segundo a 

Instrução Normativa nº 62 (BRASIL, 2011) o leite é denominado como produto proveniente da 

ordenha completa, onde se deve ter vacas bem alimentadas e sadias, sobre total higiene. Além disso, 

estabelece a qualidade do leite, sendo eles, requisitos microbiológicos, físico – químicos de contagem 

de células somáticas e de resíduos químicos. 

Inicialmente, as adulterações do leite tinham como intuito o aumento do volume, por meio da 

adição de água, tendo a tendência de alterar a densidade, a acidez titulável e a crioscopia do leite. 

Posteriormente, a adição de água passou a ser controlada através do ponto de congelamento do leite. 

Com isso, novas formas de adulterações foram surgindo, como a adição de neutralizantes (hidróxido 

de sódio e bicarbonato de sódio), açúcar, amido e sal para que o ponto de congelamento, acidez 

titulável e densidade fosse restabelecido.  (SOMMERFELD, 1901; ALMEIDA, 2013; FAGNANI, 

2016). De acordo com a Instrução Normativa nº 62 (BRASIL, 2011) não é permitido a utilização de 

aditivos e coadjuvantes de tecnologia no processo de elaboração do leite. Mesmo que algumas adições 
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não causem problemas a saúde humana, a legislação não permite sua adição ao leite (ROSA et al., 

2011) 

A multiplicação dos microrganismos no leite faz com que ocorra a deterioração. A grande 

quantidade de microrganismos presente no leite altera o pH e, consequentemente, a acidez titulável 

tende a ser elevada. Substâncias conservadoras como o formol, peróxido de hidrogênio, bicromato de 

potássio, ácido salicílico, hipoclorito de sódio, bicarbonatos e ácido bórico são comumente utilizadas 

para destruir ou paralisar suas multiplicações. (BEHMER ,1987; ABRANTES et al., 2014).  O leite 

que apresenta contaminação por resíduos de antibióticos é classificado como impróprio para o 

consumo e industrialização (BRASIL, 2011). 

3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada foi realizada durante o mês de julho de 2018. Utilizou-se técnicas de 

análises analítica e físico-químicas para avaliação das amostras, onde foram baseadas na Instrução 

Normativa nº 62 (BRASIL, 2011), sendo: acidez titulável, pH e densidade. Foram utilizadas para as 

análises quantitativas três amostras de leite integral: o leite distribuído pelo governo do estado (A), o 

leite in natura (B), e o leite industrializado (C) nas quais foram analisadas em duplicadas em três 

temperaturas: 25, 45 e 65 °C.  

Foram realizadas algumas análises, tais como: acidez titulável, pH, densidade e análise 

estatística.  Acidez Titulável: Método por titulação - Para a realização dessa análise foi coletado uma 

amostra de 10 mL de leite com adição de 3 gotas de fenolftaleína (2%). A está solução foi 

acrescentando hidróxido de sódio (NaOH 0,1 molar) em gotas controladas por uma bureta de 25 mL 

até a observação da mudança de cor, do branco para um rósea persistente. A leitura do pH foi realizada 

com o pHmetro (Luca-210), o qual após um curto espaço de tempo apresentava em seu painel digital 

o resultado do pH e temperatura. Para a obtenção da densidade dos leites, utilizou-se um picnômetro,

tendo como padrão a água para correção do volume. Para a análise estatística dos resultados, foi

utilizado o sofTware Origin versão 6.0. O objetivo primordial era averiguar a existência de correlação,

ou seja, verificar se as variáveis estão relacionadas, se a mudança de uma provoca determinada

mudança da outra.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados das análises dos leites estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Análises de leites 

Amostras 
Vol. Gasto de 

NaOH (mL) 
T (°C) pH/ °C 

Acidez 

Titulável % 

ácido láctico 

d (g/cm3) 

A 

1,65 

1,70 

1,80 

25 

45 

65 

8,78/ 20 

9,09/ 21 

8,17/ 27 

0,148 

0,153 

0,162 

1,021 

B 

2,85 

3,05 

3,15 

25 

45 

65 

9,32/ 23 

9,25/ 30 

9,33/ 29 

0,256 

0,274 

0,284 

1,170 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0443



C 

2,65 

3,10 

3,05 

25 

45 

65 

8,97/ 26 

8,94/ 38 

8,60/ 58 

0,238 

0,279 

0,274 

1,040 

Leite distribuído pelo governo – A, leite in natura – B, leite industrializado – C 

Segundo a instrução normativa nº 62 (BRASIL, 2011), a acidez titulável (g de ácido 

láctico/100g de leite) deve ser na faixa de 0,14% - 0,18%. De acordo com os resultados obtidos, o 

único leite que apresentou dentro da legislação foi a amostra A, estando na faixa de 0,148% - 0,162%, 

os demais leites apresentaram valores acima do permitido, indicando a provável multiplicação dos 

microrganismos e posteriormente a deterioração, acusando uma baixa aptidão no seu processamento. 

A amostra B apresentou uma acidez alterada, pois depende muito dos fatores físicos do 

animal, na amostra C a alteração pode ser decorrente das substâncias química utilizada para conservar 

seu potencial até chegar ao consumidor; já a amostra A existe a questão da utilização das substâncias 

conservadoras. O pH foi medido após a titulação e observamos similaridade entre os valores 

apresentados para todas amostras. Durante a variação de temperatura não houve alterações 

significativas da acidez titulável. 

A densidade do leite normalmente é entre 1,028 - 1,034 g/cm3 segundo a instrução normativa 

nº 62 (BRASIL, 2011). Ao se adicionar água no leite, cuja densidade é 1,000 g/cm3 provoca a 

diminuição da sua densidade, aproximando seu valor para um. Já as substâncias químicas têm 

tendência de aumentar a densidade do leite. De acordo com a Tabela 1, a densidade da amostra A foi 

inferior ao padrão esperado, logo apresentou uma hipótese de adição de água.  A amostra B apresentou 

uma densidade acima do padrão, isso pode estar relacionado ao percentual de lipídio por ser um leite 

in natura; já a amostra C obteve um valor superior ao permitido, que pode estar correlacionado aos 

aditivos utilizados no processo de conservação. 

Os resultados referentes a correlação estão apresentados a seguir: 

Figura 1 – Acidez titulável x pH do leite A, B e C, respectivamente

A partir dos gráficos é possivel notar que as variáveis (pH e acidez titulável) estão 

relacionadas, pois no decorrer do aumento do pH a acidez titulável tende a aumentar. O aumento da 

acidez titulável em função do pH demosntra a multiplicação dos microrganismos no leite. Além disso, 

os valores de R mostraram-se próximos de 1, onde tal fator demonstra uma confiabilidade dos valores 

(ABRANTES et al., 2014). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A acidez titulável das amostras B e C estavam fora dos padrões da normativa nº 62, enquanto 

a amostra A apresentou-se dentro dos padrões. A variação da temperatura não influenciou de forma 

significativa na acidez titulável. Quanto à densidade, nenhuma das amostras atingiu valores dentro 

dos padrões, que pode estar relacionada aos fatores fraudulentos como adição de água ou excesso de 

aditivos químicos; e aos fatores naturais como a dieta e a saúde do animal, que alteram os níveis de 

lipídios e de outras substâncias presentes no sangue, e consequentemente no leite. 
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ÁREA TEMÁTICA: (Ciências exatas e da Terra). 

RESUMO 

O município de Parelhas/RN tem boa parte de 

sua economia voltada para a atividade 

ceramista, isto é, muitas cerâmicas da região 

Seridó estão concentradas no município. 

Utilizando-se de levantamentos na forma de 

pesquisa/questionários e atividades de campo, 

além de formulários de caráter histórico, 

pretendeu-se entender aspectos da atividade 

ceramista no município de Parelhas/RN, com o 

objetivo de originar uma espacialização das 

indústrias na forma de mapa, e mostrar que 

quinze empresas estão ativas e grande parte de 

sua produção é para o Nordeste.

ABSTRACT 

Township of Parelhas/RN has a large part of its 

economy focused on ceramist activity, so, the 

largest number of ceramics in the region is 

concentrated in that township. Using 

surveys/questionnaires and field activities and 

historical forms, it was intended to understand 

aspects of the ceramist activity in the township 

of Parelhas/RN, with the objective of generating 

a spatialization of the industries in the form of 

map, and show that fifteen companies are active 

and much of their production is for the 

Northeast. 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Morais (2005), a região Seridó se destaca pelo número de indústrias de 

cerâmica vermelha. O município de Parelhas/RN, localizado na microrregião do Seridó 

Oriental, com uma população de 20.354 habitantes, é a terceira maior cidade da região do 

Seridó, sendo o município com a maior quantidade de cerâmicas da bacia hidrográfica do rio 

Seridó e do Rio Grande do Norte.  

A cerâmica surgiu no município como uma alternativa em face à decaída da pecuária e 

cotonicultura, além da agricultura de subsistência. Em detrimento a isso, considera-se que a 

atividade agrava potencialmente o quadro ambiental local, devido à retirada da vegetação, já 

PALAVRAS-CHAVE: Cerâmica Vermelha, Indústria Ceramista, Parelhas/RN. 

KEYWORDS:  Red Ceramics, Industry Ceramist, Parelhas/RN. 
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que o município está localizado em área susceptível ao fenômeno da desertificação 

(ARAÚJO, 2013). 

De acordo com Araújo (2013), a atividade ceramista vem se mantendo constante no 

município desde meados da década de 1980 e, apesar de algumas empresas passarem por 

vendas ou arrendamentos, ela não é interrompida. Isso demonstra que a cerâmica, que surgiu 

como uma fonte econômica alternativa à crise dos sistemas de produção do município, se 

mantém expressiva até hoje. É de grande importância para a cidade, por gerar empregos e 

estar atrelada à produção econômica na cidade, gerando assim recursos, emprego e riquezas 

para o município. 

O presente estudo tem o objetivo de compreender aspectos da cerâmica vermelha em 

atividade no município de Parelhas/RN e espacializar em mapas as indústrias de cerâmica 

ativas e inativas na área do município. Também entender os contextos históricos pelos quais 

essa atividade já passou. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

No Brasil a indústria de cerâmica vermelha, ou estrutural, tem se caracterizado como 

um segmento expressivo para o uso e o desenvolvimento social e econômico de algumas áreas 

territoriais (ARAÚJO, 2016). No estado do Rio Grande do Norte, a indústria de cerâmica 

vermelha tem dinamizado a economia das regiões onde estão implantadas, em virtudes da 

geração de empregos, contribuindo para fixar as populações no interior do estado. (SILVA et 

al., 2005).  

Ainda sobre o Brasil, o desenvolvimento do setor de cerâmica vermelha foi 

vigorosamente impulsionado a partir de meados da década de 1996, pela implementação de 

políticas públicas habitacionais. 

No âmbito do território do Seridó Norte-rio-grandense, destaca-se o uso pelas 

indústrias de cerâmica vermelha em Parelhas. Ela gera riquezas na arrecadação e circulação 

de dinheiro no município, bem como também no lado social, pela qual milhares de famílias 

que, direta ou indiretamente, sobrevivem dessa indústria (NASCIMENTO, 2011). 

3 METODOLOGIA 

Foram utilizados levantamentos bibliográficos e visitas as empresas ceramistas da 

cidade. Inicialmente aplicou-se um formulário, constituído por 6 perguntas, de caracterização 
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econômica direcionadas aos empresários, gerentes e/ou responsáveis pelas empresas. Também 

registros fotográficos abrangentes e característicos dos pontos foram feitos. 

A parte histórico e cultural foi abordada com base em estudos bibliográficos e 

informações orais dos moradores. Para o conhecimento da história da produção ceramista 

também foi elaborado um questionário e aplicado a Manoel Amaro Medeiros Neto, presidente 

da Associação dos ceramistas de Parelhas.  

Os pontos foram registrados em aparelho GPS do tipo Garmin Etrex 10. Após, foram 

descarregados em computadores do IFRN com o auxílio do software BaseCamp da Garmin. 

As informações foram introduzidas em sistemas GIS (Geographic Information System) para 

gerar a visualização da disposição dos locais de produção de cerâmica em Parelhas/RN. Para 

tanto, foi utilizado software ArcGis 10.5.  

A partir do questionário gerou-se gráficos com o software Excel 365, para melhor 

visualização e compreensão. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As respostas foram resumidas na forma de texto, trazendo informações dos locais 

visitados. Foram visitadas quatro empresas, as quais foram escolhidas devido às suas 

proeminências e tempo no mercado. Também foram feitas entrevistas acerca do aspecto 

histórico da atividade no município. 

A cerca do título “Capital da Telha” não se tem ideia de quando o município começou 

a ser assim conhecido. Entretanto o histórico de Parelhas é de ser um grande produtor de telha 

desde os tempos das olarias (início do século passado), que era um método artesanal de 

produção da telha, quando chegou a ter 80 dessas cerâmicas rústicas. 

Em 2012 o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) fez 

um levantamento e constatou que 56% das cerâmicas do RN se concentravam em Parelhas, e 

82% dessa produção era de telhas. 

Provavelmente o título se dá devido a produção principal das cerâmicas ser de telha, 

sendo uma das principais fontes de renda do município, direta ou indiretamente. Ela inclui 

emprego e renda para os setores de transporte, oficinas, combustível, entre outros serviços. 

Não há nada em termos legislativos que o comprove, como projeto de lei. O termo foi 

cunhado junto à cultura da cidade pelo seu aspecto de grande produção de telhas, e pelo 

número de cerâmica que havia e há no município. 

0448



IV SECITEX / XIV CONGIC 

A Figura 1 mostra a localização de algumas empresas de cerâmica em Parelhas/RN. 

Foram observadas ao todo 15 empresas ativas no município, cuja maioria está disposta 

predominantemente ao longo das estradas que cortam o território municipal, facilitando a 

chegada de matéria prima e escoamento da produção. 

Figura 1 – Mapa de localização de algumas empresas em atividade em Parelhas/RN (Autoria própria – Fonte de 

dados em GIS: CPRM) 

A cerâmica passou por grandes mudanças no processo de produção, que atualmente 

apresenta uma forma mais mecanizada. A Figura 2 mostra a tendência crescente de aumento 

da produção de cerâmica a partir da década de 1980 até os dias atuais. Antes a produção por 

dia era de cerca de 2.000 peças, com as mudanças técnicas, a produção foi aumentando, até 

que no ano de 2012 a produção chegou a ser em média de 500.000 peças mensais, um grande 

avanço para o setor cerâmico local, gerando mais riqueza para o município. Hoje, segundo os 

dados da pesquisa, a produção é em média de 1.050 milhão peças/mês, sendo a maior 

produtora a empresa São Francisco. 

Figura 2 – Análise comparativa da evolução da produção de cerâmica no município de Parelhas/RN (Autoria 

própria – Fonte SEBRAE) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo possibilitou enxergar o quanto à produção cerâmica é essencial em aspectos 

econômicos e sociais, e como tanto está distribuída no município de Parelhas-RN, estando 

concentrada na porção Noroeste (NW) do município. Além disso, permitiu aproximação às 

empresas através das pesquisas em campo para obter dados sobre os aspectos da importância 

da produção cerâmica para o município. 

Diante dos dados constatou-se que a indústria cerâmica é de grande relevância para a 

sociedade parelhense, apresentando um grande avanço em suas produções desde a década de 

1980 até os dias atuais, gerando uma maior renda para o município. 

 Com os locais visitados e mapa produzido, observou-se que a indústria está bem 

distribuída no município, gerando empregos diretos e indiretos. 

Perante as características identificadas, concluiu-se que o município de Parelhas-RN 

se tornou conhecido como a “Capital da Telha”, mesmo não sendo uma denominação oficial, 

por ter uma grande quantidade de indústrias no município, e ser um grande produtor de peças 

cerâmicas de telhas, no estado do Rio Grande do Norte.  

Para conclusão do trabalho pretende-se acrescentar à discussão presente aspectos 

relacionados a quantidade de empregos e tempo de atividade no mercado das empresas 

visitadas. Recomenda-se o aprofundamento de pesquisas sobre as cerâmicas para evolução 

tecnológica e caracterização dessa indústria devido a sua demonstrada importância.  
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POTIGUAR 
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RESUMO

O presente trabalho visa realizar uma 

caracterização dos tipos de inclusões sólidas 

em esmeraldas coletadas na região do Alto 

Oeste Potiguar, bem como estudar a química 

destas inclusões por meio de microscópio 

eletrônico de varredura (MEV) que tem 

acoplado uma espectroscopia de raios X por 

dispersão em energia (EDX ou EDS). Essa 

análise se baseia no fato de que as esmeraldas 

apresentam, muitas vezes, inclusões 

cristalinas decorrente de estarem associadas 

com rochas metamórficas ultrabásicas. 

Devido aos poucos estudos científicos nessa 

área, esta característica serve para se obter 

informações sobre a origem do depósito, bem 

como para caracterizar a procedência deste 

mineral.

ABSTRACT

The present work aims to accomplish a 

characterization of the solid inclusions 

patterns in emeralds collected in Alto Oeste 

Potiguar region, as well as study the chemistry 

of this inclusions straight through a Scanning 

Electron Microscopy (SEM) which has a X-

ray spectroscopy by energy dispersion (EDS). 

This analysis is based on the fact of the 

emeralds often have crystalline inclusions 

resulting from being associated with 

ultrabasic metamorphic rocks. Due the few 

scientific studies about this characteristic 

serves to obtain information about the origin 

of the deposit, as well as to characterize the 

origin of this mineral. 

1 INTRODUÇÃO 

O Estado do Rio Grande do Norte é dotado de um vasto e amplo número de ocorrências 

e jazimentos de minerais gemas e de coleção. O berilo é um desses minerais, bastante 

representativo no estado, sobretudo na região do alto oeste potiguar, área estudada (Figura 01), 

dentre os quais destacam-se os berilos verdes de vários tons, onde apenas aqueles de coloração 

mais intensa e maior grau de cristalinidade são classificados como esmeralda. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusões Sólidas. Esmeraldas. Alto Oeste.  Depósito. 

KEYWORDS:  Solid Inclusions.  Emeralds.  Alto Oeste.  Deposit. 
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Figura 01: Mapa de localização da área de estudos. Autoria própria. 

Segundo Angelim et al. (2006) e Cavalcanti Neto e Barbosa (2007) a duas áreas de 

ocorrência de esmeraldas gemológicas de expressão do estado do Rio Grande do Norte, 

compreende as áreas de Caiçara do Rio dos Ventos e a do Alto Oeste. 

A primeira é bem descrita nos trabalhos de Cavalcanti Neto e Barbosa (2007). Já a 

segunda, possui pequenas pesquisas minerais em curso, que pertencem a empresas de pequeno 

porte de exploração mineral, que possuem áreas requeridas na Agência Nacional de Mineração 

(ANM).  

Neste sentido, este trabalho se propõe a preencher lacunas sobre essas ocorrências 

minerais, por meio de uma caracterização das inclusões sólidas nas esmeraldas da área 

estudada, afim de tentar se compreender melhor sua gênese e servir como caracterizador de 

procedência mineral 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As esmeraldas são definidas segundo Taylor (1997) como a variedade verde-grama ou 

verde vivo de berilo, sendo dividida em dois grupos: Tipo I, sendo aquelas que contém cromo 

suficiente para que sua presença seja detectável por espectroscópio de bolso e do Tipo II as que 

não tem cromo suficiente. 

Estes minerais apresentam, muitas vezes, inclusões cristalinas formadas durante a 

cristalização do líquido inicial ou posteriormente ao hospedeiro das. Esta característica serve 

para se obter informações sobre a origem do depósito, bem como para caracterizar a 

procedência deste mineral. 
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b2.1 Gênese dos Depósitos de Esmeralda: 

 Segundo Sinkankas (1981), existem vários processos geradores de depósitos de berilo, 

onde se destacam quatro tipos, o de origem vulcânica, magmático tardio, pneumatolítico 

hidrotermal e o hidrotermal, que são sumarizados na Tabela 01 abaixo. 

Tabela 01: Classificação genética dos depósitos esmeraldíferos. Fonte: Sinkankas (1981). 

Classificação 

Genética 
Tipos de Depósitos Atividade 

Hidrotermal 
Principais Minerais 

Associados 

Vulcânico Amígdalas em riolitos Ausente Quartzo e topázio 
Magmático 

primário 
Disseminados em granitos Insignificante Feldspato, mica e quartzo 
Miarolítico, pegmatítico em 

granitos 
Localizada e 

insignificante 
Albita, quartzo e 

microclínio 
Magmático 

tardio 
Pegmatitos graníticos não 

zonados 
Significante Microclínio, Granada, 

Muscovita e Quartzo 
Pegmatitos graníticos zonados Significante Microclínio, Muscovita, 

Topázio, Quartzo. 
Pegmatitos graníticos complexos 

e zonados; Tipo muscovita 
Intensa Microclínio, Muscovita, 

Topázio, Biotita e Quartzo 
Pegmatitos graníticos complexos 

e zonados; Tipo albita 
Intensa Muscovita, Crisoberilo, 

Microclínio, Quartzo e 

Albita 
Metamórfico 

Hidrotermal 
Tipo xisto Transfere o Be 

para a encaixante 
Silicatos, 
Apatita,Quartzo, Mica, 
Fluorita 

2.2 Geologia Regional: 

 Geologicamente a área localiza-se na Província Borborema, definida por Almeida et 

al. (1977), situada no nordeste brasileiro e sendo limitada no oeste pela Bacia do Parnaíba e a 

sul pelo Cráton do São Francisco, e norte e leste pelas Bacias Costeiras Fanerozóicas. 

Figura 03: Divisão da Província Borborema em domínios e terrenos tectono-estratigráficos, com 

localização da área de estudo (Folha Pau dos Ferros. Fonte: Modificado de Santos & Medeiros (1999) 

e Santos (2000). 
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bSegundo Santos & Medeiros (1999) e Santos (2000), a Província Borborema é dividida 

em cinco grandes domínios tectônicos, subdividos em vários terrenos distintos, que são 

denominados de Domínio Médio Coreaú, Domínio Cearense, Domínio Rio Grande do Norte, 

Domínio da Zona Transversal e Domínio Externo. A região de ocorrência das esmeraldas se 

encontra no oeste do Domínio Rio Grande do Norte, mais precisamente entre os Domínios 

Jaguaribeano e Rio Piranhas-Seridó, delimitados a partir da Zona de Cisalhamento Portalegre, 

conforme Angelim et al. (2006) (Figura 03). 

3 METODOLOGIA 

A metodologia do projeto encontra-se em atividades, onde as primeiras duas etapas e 

parte da terceira foram concluídas, ou seja, na etapa pré-campo elaborou-se mapas de 

localização a partir do levantamento bibliográfico e cartográfico. As atividades de campo 

consistiram no mapeamento geológico de semi-detalhe e coletas de amostras. Por fim, na parte 

pós-campo a descrição e catalogação das amostras foi realizada, onde as mesmas foram 

preparadas para análises geoquímicas.  

Com a finalização da preparação das amostras para a análises geoquímicas no 

Laboratório de Caracterização de Minerais/Materiais do IFRN, onde as mesmas passarão pelo 

microscópio de varredura (MEV) que terá como auxilio de espectroscopia de energia dispersiva 

de raios X (EDS). No mesmo laboratório, com o fim destas etapas, serão elaborados relatórios 

parciais.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da pesquisa estão em fase de execução, a partir dos estudos realizados até 

o presente momento através da saída ao campo para a região, em análise, foram observadas as

seguintes informações: 

 Mesoscopicamente as gemas apresentam-se bem cristalizadas, com cristais

hexagonais de aproximadamente 2 cm de comprimento por 1cm de diâmetro;

 Expressam tonalidades que variam do verde intermediário para verde grama

intenso, dispostas, tanto em veios de quartzo-microlina/albita, encaixados em

ortognaisses do embasamento cristalino, onde a textura varia de aplitíca à

pegmatóide, quanto em flogopita-biotita xistos que se apresentam na forma de

lentes interfoliando estes veios;
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b Ocorrem em nódulos/vêndulos de quartzo/feldspato recobertas por micas 

(biotita/flogopita), quando dispostas nas rochas xistosas, já nos veios de 

exudação pegmatítica encrustadas em quartzo ou feldspato;  

 Os corpos apresentam um forte controle estrutural relacionado com a zona de

cisalhamento regional.

Como resultados esperados pretende-se compreender melhor a gênese desses depósitos 

e caracterizar a procedência mineral dessa região. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As esmeraldas, além de ocorrerem naturalmente em diversas localidades, também 

podem ser sintetizadas em laboratório ou tratadas para a melhoria de sua transparência. 

Distinguir esses dois materiais, ou detectar possíveis tratamentos, não é fácil, nas esmeraldas 

sintéticas raramente se observa inclusões diagnósticas.  

A caracterização das inclusões sólidas das esmeraldas estudadas contribuirá para o 

entendimento das condições genéticas dos processos geológicos, no qual estas se formaram.  

Além disso, uma ferramenta de auxilio de distinção das gemas provenientes de outras 

localidades, bem como dos produtos sintéticos. 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, F. F. M. de et al. Províncias estruturais brasileiras. In: SIMPÓSIO DE 

GEOLOGIA DO NORDESTE, 8, 1977, Campina Grande.  Atas do. Campina Grande: SBG. 

Núcleo Nordeste, 1977. 499p. il. (Boletim do Núcleo Nordeste da SBG, 6) p.363-391. 

ANGELIM, L.A.A. et al. 2006.  Programa Geologia do Brasil - PGB. Projeto Mapa 

Geológico e de Recursos Minerais do Estado do Rio Grande do Norte. Mapa Geológico do 

Estado do Rio Grande do Norte. Escala 1:500.000. Recife: CPRM/FAPERN, 2006. 

CAVALCANTI NETO M.T.O. E BARBOSA R.V.N. 2007. As esmeraldas de Lajes, 

Caiçara do Rio dos Ventos e São Tomé/RN. Holos, 23(2):92-104. 

SANTOS, E.J. 2000. Contexto Tectônico Regional. In: Medeiros V.C. (Org.). 

Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil. Folha Aracaju/NE – SC.24-X 

(escala 1:500.000). Brasília, CPRM, p. 3-7. 

SANTOS E.J. & MEDEIROS V.C. 1999. Constraints from granitic plutonism on 

proterozoic crustal growth of the transverse zone, Borboreme Province, NE Brazil. Rev. Bras. 

Geoc., 29:73-84. 

SINKANKAS, J. 1981. Emerald and other Beryls. Chilton Book Co., Pennsylvania & 

Nelson Canada Ltd., Ontario: 665 pp. 

TAYLOR, A. M. Synthetic Vanadium Esmerald. J. Geem. 10(7):221-7, 1997. 

0455



 A PRODUÇÃO DE GIPSITA E SUAS APLICAÇÕES NA INDÚSTRIA 
MINERAL BRASILEIRA 

SANTANA,I.H.G1;SILVA,A.C.S2; SILVA,R.R 3 e  MAIA,M.A.O 4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Natal- Central,  
ÁREA TEMÁTICA:  Ciências Exatas e da Terra 

RESUMO 

A gipsita, mineral abundante na natureza, é um        
sulfato de cálcio hidratado (CaSO₄. 2H₂O). Os       
termos gipsita, gipso e gesso, são      
freqüentemente usados como sinônimos,    
todavia, a denominação gipsita é     
reconhecidamente a mais adequada ao mineral      
no seu estado natural, enquanto gesso é o termo         
mais apropriado para designar o produto      
industrializado. A gipsita é comumente     
encontrada em depósitos evaporíticos que são      
formados pela cristalização e precipitação     
química dos sais dissolvidos em um meio       
aquoso, devido a um processo de evaporação       
natural. Esses depósitos estão localizados em      
regiões de clima seco, notadamente em      
ambientes onde a razão de evaporação excede a        
precipitação, Outro importante fator    
controlador é a discreta contribuição sedimentar      
de terrígenos que compreendem sedimentos     
existentes no fundo marinho compostos por      
esqueletos silicosos e carbonáticos. Tais     

ambientes podem ser tanto de origem      
continental como marinha, desde desertos até      
mares pretéritos hipersalinos. É um mineral      
industrial produzido em diversos países do      
mundo que movimentam anualmente cerca de      
125 milhões de toneladas, deste composto      
inorgânico. Como mercadoria de baixo valor      
unitário, as demandas, para consumo, no      
âmbito do comércio internacional são limitadas      
e a sua importância se destaca, principalmente,       
no segmento da construção civil, em produtos       
como o cimento e os manufaturados do gesso.        
Registra-se também a sua utilização na cadeia       
do agronegócio como insumo para a fabricação       
dos fertilizantes químicos, bem como, em      
fluxos nos processos metalúrgicos. O principal      
objetivo deste trabalho é apresentar dados da       
produção brasileira de gipsita, suas aplicações e       
utilidades na indústria de transformação     
mineral. 

PALAVRAS-CHAVE: Gipsita.Depósitos Evaporíticos. Produção. Transformação Mineral. 

ABSTRACT 

Gypsum, a mineral abundant in nature, is a        
hydrated calcium sulfate (CaSO₄, 2H₂O).     
The terms gypsum, gypsum, and gypsum are       
often used synonymously. However, the name      
gypsum is known to be the most suitable for         

the mineral in its natural state, while gypsum        
is the most appropriate term for the       
industrialized product. Gypsum is commonly     
found in evaporite deposits that are formed by        
the crystallization and chemical precipitation     
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of salts dissolved in an aqueous medium due        
to an evaporation process. These deposits are       
located in regions of dry climate, notably in        
environments where the rate of evaporation      
exceeds precipitation; Another important    
controlling factor is the discrete sedimentary      
contribution of sediments on the seabed      
composed of silica and carbonate skeletons.      
Such environments can be of both continental       
and marine origin, from deserts to hypersaline       
past seas. It is an industrial mineral produced        
in several countries of the world that handle        
about 125 million tons of this compound. As        

a commodity of low unit value, its       
international trade is limited and its      
importance lies mainly in the civil      
construction chain, in products such as      
cement and gypsum manufactures. It is also       
important in the agribusiness chain as an       
input for fertilizers and also in metallurgical       
flows. The main objective of this work is to         
present the production of gypsum,     
applications and utilities for Brazilian     
domestic industries. 

KEYWORDS: Gypsum. Production. Deposits. Evaporation. Home 

1 INTRODUÇÃO 

O mineral minério gipsita se origina em bacias sedimentares, por evaporação da fase líquida.              
Trata-se, pois, conceitualmente, de um evaporito e constitui depósitos em forma de camadas, lentes              
e bolsões, intercalados em seqüências sedimentares, cujas idades geológicas podem variar do            
Paleozóico ao Cenozóico. Apresenta uma baixa resistência ao risco (dureza 2 na escala de Mohs),               
densidade 2,35g/cm3, é bastante solúvel e sua cor é variável entre incolor, branca, cinza,              
tonalidades do marrom, a depender das impurezas que contaminam seus cristais. Trata-se de um              
mineral muito pouco resistente que, sob a ação do calor (em torno de 160 ⁰C), desidrata-se                
parcialmente, originando um semi-hidrato conhecido comercialmente como gesso (CaSO4 .½H2O).          
(Lyra Sobrinho, 2001). 

O Brasil dispõe de importantes reservas inseridas nas bacias sedimentares do Amazonas, do             
Tocantins, do Parnaíba, Potiguar, do Araripe e do Recôncavo, destacando-se pelo volume e             
qualidade, os depósitos encontrados nos estados do Pará, Bahia e Pernambuco. Mesmo existindo             
jazidas de gipsita em nove Estados do Brasil – Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio               
Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Tocantins, as que apresentam as melhores condições de              
aproveitamento econômico (relação estéril/minério e infraestrutura) estão contidas na Bacia          
Sedimentar do Araripe, na divisa dos estados de Pernambuco, Ceará e Piauí. É um mineral               
industrial produzido em diversos países do mundo que movimentam cerca de 125 milhões de              
toneladas por ano. Sendo uma mercadoria de baixo valor unitário, o seu comércio internacional é               
limitado e a sua importância ressalta na sua transformação a jusante, atrelada principalmente à              
cadeia da construção civil, em produtos como o cimento e os manufaturados do gesso. Outra cadeia                
importante onde ela se insere é na vertente do agronegócio pelas suas características de              
condicionador e uso em fertilizante químicos e nos fluxos metalúrgicos. 

A mineração de gipsita vem sendo estimulada há décadas pelo interesse dos grupos             
cimenteiros em garantir o suprimento de suas fábricas com uma matéria-prima essencial no             
processo de obtenção do cimento. O principal mercado para a gipsita é a manufatura de cimento,                
especialmente nos países em desenvolvimento onde o consumo de produtos de gesso calcinado é              
menor que nos países desenvolvidos. (Bezerra, 2009).  

Os depósitos onde ocorre o processo de formação da gipsita são denominados de depósitos              
evaporíticos, que são encontrados hoje em muitas regiões do mundo, sempre em ambientes onde a               
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razão de evaporação excede a razão de precipitação ou outra chegada de água. Outro importante               
fator controlador é a discreta contribuição sedimentar de materiais terrígenos de fora da bacia. Tais               
ambientes podem ser tanto de características continentais como marinhas, desde desertos até mares             
hipersalinos. Os ambientes de formação dos evaporitos ocorrem tanto em situações de caráter             
continental como marinho. O ambiente marginal marinho é representado pelas planícies do tipo             
sabkha, que são ambientes costeiros onde ocorrem evaporitos. Os sabkha são áreas essencialmente             
de baixo aporte de sedimentos clásticos e altas taxas de evaporação e salinas, porém os evaporitos                
podem ser formados em ambientes marinhos rasos e profundos. O nosso objetivo com o presente               
trabalho é descrever sobre a produção de gipsita numa escala global e apontar as suas               
potencialidades para o mercado interno e a sua importância para a industria de transformação . 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 DEPÓSITOS EVAPORÍTICOS 
Os evaporitos são rochas sedimentares comumente se apresentam em camadas de minerais            

salinos, sendo o principal a halita. O potencial econômico dessas rochas é enorme, valendo salientar               
que o cloreto de sódio ou sal de cozinha é um dos minerais evaporíticos de maior importância para                  
o ser humano. Além disso, os evaporitos costumam estar associados a ambientes altamente           
produtivos em matéria orgânica e no registro geológico é conhecida a associação de campos             
gigantes de petróleo e seqüências espessas de evaporitos. Silva et al. (2001)

2.2  MODELO DE FORMAÇÃO DOS DEPÓSITOS EVAPORÍTICOS 

Os depósitos evaporitos são basicamente compostos por rochas sedimentares. O potencial            
econômico dessas rochas é enorme, valendo salientar que o cloreto de sódio ou sal de cozinha é um                  
dos minerais evaporíticos de maior importância para o ser humano. Além disso, os evaporitos              
costumam estar associados a ambientes altamente produtivos em matéria orgânica e no registro             
geológico é conhecida a associação de campos gigantes de petróleo e seqüências espessas de              
evaporitos. Silva et al. (2001) 

Os ambientes de formação dos evaporitos ocorrem tanto em situações de caráter continental              
como marinho. O ambiente marginal marinho é representado pelas planícies do tipo sabkha, que são               
ambientes costeiros onde ocorrem evaporitos os sabkha são áreas essencialmente de baixo aporte de              
sedimentos clásticos e altas taxas de evaporação e salinas, porém os evaporitos podem ser              
formados em ambientes marinhos rasos e profundos; além desses, os lagos salinos em áreas              
continentais são extremamente importantes para a formação de camadas espessas de sais em             
seqüências lacustres. 

2.3 A QUÍMICA DA ÁGUA DO MAR 

É composta pelos íons Na+ e Cl-, e quantidades menores de outros íons, tais como: SO4-²,                
Mg+², Ca+², K+¹, CO₃-² e HCO₃-¹. Quando a água do mar é evaporada, uma suíte de minerais é                  
precipitada em ordem previsível. O primeiro mineral é um carbonato, comumente aragonita ou             
calcita, quando a solução alcança a concentração equivalente a duas vezes à da água do mar. A                 
seguir ocorre a precipitação de sulfato, geralmente na forma de gipsita ou anidrita, quando a               
salmoura se encontra em uma concentração equivalente a cinco vezes àquela da água do mar. Em                
concentrações de onze a doze vezes, a halita precipita. Após essa precipitação, sais complexos de               
potássio e magnésio, (silvinita, carnalita), entre outros, podem precipitar-se em concentrações           
superiores à sessenta vezes da original. Os tipos de sais complexos e as respectivas salinidades da                
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salmoura variam de acordo com a temperatura ou com os níveis de matéria orgânica presentes na                
salmoura. A gipsita, anidrita e halita são os minerais evaporíticos mais comuns, ainda que o influxo                
de águas continentais possa causar o aparecimento de inúmeros minerais dependendo da química de             
tais águas. 

2.4 PRINCIPAIS BACIAS SEDIMENTARES PRESENTE NO BRASIL 

texto 

FONTE: Mapa de localização das bacias sedimentares brasileiras, seus tipos genéticos e suas idades (de Zalán, 2004,                 
in Evolução da Obra de Fernando Flávio Marques de Almeida, Beca Produções Culturais Ltda., São Paulo, p.                 
595-612).

2.4.1  BACIA SEDIMENTAR DO ARARIPE 

A Bacia do Araripe é a mais extensa das bacias interiores do Nordeste do Brasil. Sua área de                  
ocorrência não se limita à Chapada do Araripe, estendendo-se também pelo Vale do Cariri, num               
total de aproximadamente 9.000 km2 . O trabalho pioneiro sobre sua geologia é o de Small (1913),                 
que subdividiu o registro sedimentar em quatro unidades (conglomerado basal, arenito inferior,            
calcário Santana e arenito superior). Estudos sistemáticos foram realizados somente a partir da             
década de 60, um período de profícuos trabalhos, como os desenvolvidos por professores e alunos               
da Universidade Federal de Pernambuco, de que resultaram publicações como as de Beurlen (1962,              
1963). 

2.4.2 BACIA SEDIMENTAR DO AMAZONAS  

A Bacia do Amazonas é classificada como uma bacia paleozóica do tipo intracratônica.              
Localiza-se no norte do Brasil e ocupa uma área de aproximadamente 620.000 km2 , abrangendo               
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parte dos estados do Amazonas e Pará. Possui um formato linear alongado na direção ENE-WSW,               
sendo limitada a norte pelo Escudo das Guianas e a sul pelo Escudo Brasileiro. Separa-se a leste da                  
Bacia do Marajó através do Arco de Gurupá, e a oeste da Bacia do Solimões pelo Arco de Purus.                   
(Ferreira,Rigueti e Bastos, 2015) . 

2.4.3 BACIA SEDIMENTAR POTIGUAR 

A Bacia Potiguar localiza-se na porção mais oriental da região nordeste do Brasil,              
estendendo-se pelos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. A área sedimentar na porção                
emersa é de aproximadamente 26.700 km2 , enquanto que a porção submersa soma             
aproximadamente 195.400 km2. Geologicamente, limita-se a leste com a Bacia de           
Pernambuco-Paraíba pelo Alto de Touros, a noroeste com a Bacia do Ceará pelo Alto de Fortaleza e                 
a sul com rochas do embasamento cristalino (Portella e Fabianovicz, 2017) . 

2.4.4 BACIA SEDIMENTAR DO PARANÁ 

A bacia intracratônica do Paraná se localiza na porção centro-leste da América do Sul e               
abrange área de aproximadamente 1.500.000 km2 , dos quais cerca de 1.100.000 km2 se encontram               
em território brasileiro. Possui forma ovalada, com semi-eixo maior a norte-sul, sendo seu contorno              
atual definido por limites erosivos relacionados em grande parte à história geotectônica            
meso-cenozóica do continente (Milani et al., 2007). Abriga em seu depocentro um pacote             
sedimentar-magmático da ordem de 7.000 metros de espessura, incluindo alguns horizontes com            
características de rochas geradoras e outros com atributos de reservatório. O registro            
tectonoestratigráfico da bacia sugere a interação de fenômenos orogênicos nas bordas da placa             
SulAmericana, com eventos epirogênicos marcados por épocas de subsidência, soerguimento e           
magmatismo no interior da placa (Milani e Ramos, 1998).  

2.5 PROCESSO PRODUTIVO DO GESSO 

O processo de produção do gesso, a partir da utilização da gipsita natural, consta das etapas:                
extração e preparação da matéria-prima; calcinação; pulverização; ensilagem; e acondicionamento          
(PINHEIRO, 2011). De forma geral a calcinação do minério de gipsita consiste, basicamente, na              
desidratação térmica do sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO₄. 2H₂O). A variação da temperatura             
permite obter gesso beta com diferentes características diretamente relacionadas à sua utilização:            
gesso rápido ou de fundição que nas temperaturas de 120ºC a 180ºC a gipsita perde 1 ½ moléculas                  
de água, passando de di hidratado para hemi- hidratado (CaSO₄.½ H₂O), utilizado na construção              
civil e gesso lento ou de revestimento (PINHEIRO, 2011). 

Além desses tipos, existem ainda o gesso cerâmico, que é uma variedade mais nobre do               
gesso de fundição, e o gesso fíller, que corresponde à fração de finos que se recupera dos vapores                  
que são lançados na atmosfera, durante a etapa de calcinação (DNPM, 2012). Durante a etapa de                
pulverização, o gesso produzido na calcinação passa por uma moagem fina, de forma a adquirir a                
granulometria adequada à sua utilização. Em geral, as granulometrias são especificadas por norma.             
Por fim, no acondicionamento são utilizadas embalagens de estanques, de forma a proteger o              
material da umidade ambiente (ABREU, 2005 apud PINHEIRO, 2011). 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0460



3 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos utilizados para a realização deste artigo, se          
fundamentaram em uma revisão bibliográfica baseada através de compulsar outros         
artigos científicos já existes em base de pesquisa. E também em um levantamento de dados do               
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) mostrando o índice de produção, produção            
interna, importação e consumo pelo país. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após todo o levantamento e análise feita aos gráfico foi observado que o Brasil dispõe de                
reservas importantes que estão essas inseridas dentro das bacias sedimentares. Dentre essas bacias             
sedimentares podemos citar algumas com maiores importância: bacia sedimentar do Amazonas que            
está localizada no norte do Brasil e ocupa uma área de aproximadamente 620.000 km2 , abrangendo                
parte dos estados do Amazonas e Pará. A bacia Potiguar, que localiza-se na porção mais oriental da                 
região nordeste do Brasil, estendendo-se pelos estados do Rio Grande do Norte e do Ceará. A área                 
sedimentar na porção emersa é de aproximadamente 26.700 km2 , enquanto que a porção submersa               
soma aproximadamente 195.400 km2. A do Araripe onde a sua área de ocorrência não se limita à                 
Chapada do Araripe, estendendo-se também pelo Vale do Cariri, num total de aproximadamente             
9.000 km2. 

O Brasil é detentor de reservas significativas de gipsita posicionando-se como o 11º             
produtor mundial, suprindo basicamente o consumo interno. O Estado de Pernambuco é o estado              
que mais explora o mineral gipsita no Brasil, responsável por aproximadamente 97% da gipsita e do                
gesso produzido no país. Onde o seu principal pólo gesseiro é a região do Araripe, que é um dos                   
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mais importantes do país porque apresentam uma reserva em cerca de 400 milhões de toneladas, de                
alta pureza, e grandes horizontes e supre grande parte da demanda interna do nosso país. 

Analisando o gráfico da produção interna brasileira de gipsita podemos ver que em 2015, a               
produção brasileira do mineral bruto alcançou um total de 3,13 Mt, uma redução de 8,5% em                
relação ao ano anterior que foi 3,4 Mt e com um recorde no ano de 2012 onde foram produzidas                   
mais de 3,7 Mt. 

FIGURA I: GRÁFICO DA PRODUÇÃO INTERNA BRASILEIRA DO ANO DE 2011 A 2015 

FONTE: AUTORES (2018) 

Em 2015, o Brasil importou 220.506 t de gipsita e seus derivados, quantidade 6% menor do                
que a importada em 2014 (234.309 t). O valor total das importações de gipsita foi de US$ 16                  
milhões, redução quase 41% em relação ao ano anterior. As importações de gipsita, gesso e seus                
derivados são compostas principalmente por produtos manufaturados que representam 
quase 86,6% do valor total das importações. 

FIGURA II: GRÁFICO DA IMPORTAÇÃO BRASILEIRA DE GIPSITA DO ANO DE 2011 A 2015 

FONTE: AUTORES (2018) 
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O consumo de gipsita em 2015 foi de aproximadamente 3,32 Mt, redução de 9,1% em               
relação a 2014 e destina-se predominantemente para utilização na construção civil, sendo um             
percentual pequeno utilizado como corretivo agrícola. O preço de gipsita (ROM) informado pelos             
produtores foi de R$ 26,4 por tonelada, valor 11,9% superior ao do ano anterior. O consumo per                 
capita anual de gesso no Brasil é de aproximadamente 16,5 kg, valor bem abaixo da média dos                 
países 

industrializados. 

FIGURA III: GRÁFICO MOSTRANDO O CONSUMO INTERNO  DE GIPSITA DO ANO DE 2011 A 
2015 

FONTE: AUTORES (2018) 

As exportações brasileiras de gipsita e seus derivados em 2015 totalizaram US$ 2,0 milhões,              
aumento de 2,8% em relação ao valor de 2014. A quantidade total exportada foi de 28.755 t, sendo                  
quase a totalidade na forma de manufaturados (99,99%). As exportações representam menos de 1%              
da produção nacional. Os principais destinos das exportações de manufaturados foram: Paraguai            
(60,9%), Uruguai (8,2%), Angola (7,0%), Equador (6,9%), Bolívia (3,9%) e Chile (2,9%). O valor              
das exportações brasileiras de gipsita e seus derivados em 2013 foi de US$ 2,1 milhões, elevação de                 
15,2% em relação ao valor de 2012. O aumento da quantidade exportada no ano de 2013 colaborou                 
para o incremento das exportações, porém, ainda assim a quantidade exportada (31.626 t) representa              
menos de 1% da produção nacional. 
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FIGURA IV: GRÁFICO DA EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE GIPSITA DO ANO DE 2011 A 2015 

FONTE: AUTORES (2018) 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

5.1 LEVANTAMENTOS DE DADOS 

Ao longo da realização deste trabalho podemos destacar algumas etapas até a obtenção do              
objetivo desejado, dentre elas podemos citar: revisão bibliográfica onde pudemos fazer o            
embasamento teórico do trabalho, levantamentos de dados que foram recolhidos através dos            
anuários minerais do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), pelo qual foram            
elaborados os gráficos, onde foi mostrado a produção, consumo , importação e exportação,             
mostrando o cenário nacional da mineração. 

5.2 CONCLUSÃO 

Após a realização deste trabalho podemos constatar que a gipsita é um mineral que a sua                
génese é principalmente em depósitos denominados de evaporíticos que são formados pela            
cristalização e precipitação química dos sais dissolvidos em um meio aquoso devido a um processo               
de evaporação. Os ambientes de formação dos evaporitos ocorrem tanto em situações de caráter              
continental como marinho. É um mineral que possui grandes utilidades industriais e é produzido em               
diversos países do mundo que movimentam cerca de 125 milhões de toneladas/ano deste composto. 

Como mercadoria de baixo valor unitário, o seu comércio internacional é limitado e a sua               
importância reside principalmente à cadeia da construção civil, em produtos como o cimento e os               
manufaturados do gesso, como por exemplo: Gesso para revestimento, gesso projetado, gesso cola,             
gesso de fundição e destaca-se também na cadeia do agronegócio como insumo para fertilizantes e               
também em fluxos metalúrgicos. 
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APLICATIVO PARA AUXÍLIO À LOCOMOÇÃO DE DEFICIENTES 

VISUAIS EM AMBIENTES MAPEADOS 

CRUZ, A. O. C.1 e ALVES, R. L.2

1,2 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 23,9% da 

população brasileira possui algum tipo de 

deficiência. Pode-se destacar as deficiências 

visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. 

O impedimento visual se destaca em primeiro 

lugar com 18,6% da população do país. Mais de 

6,5 milhões de brasileiros possuem perda total da 

visão ou tem grande dificuldade de enxergar. 

Desde que os locais onde essas pessoas circulam 

não possuam acessibilidade, sua locomoção 

torna-se prejudicada. O presente trabalho tem 

como objetivo geral desenvolver um aplicativo 

mobile, que possibilita às pessoas com 

deficiência visual se locomoverem de forma mais 

autônoma. E está sendo elaborado por meio do 

Programa Institucional de Apoio à Pesquisa e 

Inovação do IFRN – Campus Nova Cruz. Tal 

projeto está dividido em três grandes segmentos, 

sendo: o desenvolvimento do aplicativo mobile, 

onde o usuário poderá informar o local onde 

deseja ir; o programa para cadastrar as rotas, 

onde o utilizador deste programa poderá criar 

todas as rotas presentes no local; o algoritmo que 

calculará as rotas, onde obterá as rotas do 

programa para então ser possível calculá-las, e o 

aplicativo que o usuário possui se comunicará 

para obter todo o trajeto que o usuário irá 

percorrer. Com o desenvolvimento do projeto e a 

criação do aplicativo, pode-se esperar melhoria e 

mais independência na acessibilidade de pessoas 

com deficiência visual.

ABSTRACT 

According to information from the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE), 

23.9% of the Brazilian population has some kind 

of disability. Visual, auditory, motor and mental 

or intellectual deficiencies can be highlighted. 

The visual impairment stands out first with 

18.6% of the country's population. More than 6.5 

million Brazilians have total loss of vision or 

have great difficulty in seeing. Since the places 

where these people circulate do not have 

accessibility, their locomotion becomes 

impaired. The present work aims to develop a 

mobile application, which enables people with 

visual impairment to move more autonomously. 

And it is being elaborated through the 

Institutional Program to Support Research and 

Innovation of IFRN - Campus Nova Cruz. This 

project is divided into three main segments: the 

development of the mobile application, where 

the user can inform the place where they want to 

go; the program to register the routes, where the 

user of this program can create all the routes 

present in the place; the algorithm that will 

calculate the routes, where it will obtain the 

PALAVRAS-CHAVE:  Acessibilidade. Aplicativo. Deficiente visual. 
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routes of the program to be able to calculate 

them, and the application that the user has will 

communicate to get all the route that the user will 

go through. With the development of the project 

and the creation of the application, one can 

expect improvement and more independence in 

the accessibility of visually impaired people. 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com IBGE (2010), o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no Brasil, mais de 45,6 milhões de brasileiros ou 23,9% da população do país têm algum 

tipo de deficiência, dentre elas: visual, auditiva, motora e mental ou intelectual. A deficiência visual 

ficou em primeiro lugar dentre as demais, afetando 18,6% da população brasileira. Nesse universo, 

há cerca de 6,5 milhões de brasileiros portando alguma deficiência visual severa, tendo 

aproximadamente 528 mil pessoas com perda total da visão e 6 milhões com grande dificuldade de 

enxergar (FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS, 2017). 

De acordo com Sonza & Santarosa (2003) pessoas limitadas por deficiências não são menos 

desenvolvidas, mas se desenvolvem de forma diferente. Sendo assim, para uma sociedade com 

inclusão social, necessita-se de uma interação completa de todos esses cidadãos incluindo 

acessibilidade para todos. 

Pode-se perceber uma grande dificuldade na locomoção de pessoas com deficiência visual 

devido à falta de acessibilidade encontrada em praticamente todos os lugares, inclusive nos Institutos 

Federais. Além desta falta de acessibilidade, os objetos presentes no dia a dia de qualquer pessoa dita 

“normal”, isto é, que não apresenta deficiência visual ou motora, se tornam grandes problemas para 

os deficientes. É muito comum pessoas com deficiência visual não conseguirem ter independência de 

locomoção para encontrar locais desejados dentro de ambientes fechados e desconhecidos. 

Essa deficiência, em qualquer grau, compromete a capacidade da pessoa de se orientar e de se 

movimentar com segurança e independência. Nesse contexto, um grande desafio das pessoas com 

deficiência visual é a falta de autonomia em ambientes desconhecidos. Atualmente, com os avanços 

tecnológicos, tal situação pode ser amenizada, beneficiando diretamente a vida desses indivíduos. 

Para aumentar a inclusão de pessoas com deficiência visual, está sendo proposta a combinação de 

tecnologias já existentes para a construção de um aplicativo que permita melhorar a qualidade do 

deslocamento destas pessoas em ambientes fechados e, consequentemente, sua qualidade de vida.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com a Fundação Dorina Nowill para Cegos (2017), “A deficiência visual é definida como 

a perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da visão.” Com essa definição, tanto pessoas cegas, 

que possuam perda total da visão ou com pouquíssima capacidade de enxergar, quanto as que 

possuam algum comprometimento na visão, mesmo depois de tratamento, são consideradas como 

deficientes visuais. Assim, a partir dessa definição, o número de pessoas que se enquadram nessa 

condição é exorbitante e muitos delas não tem assistência ou capacidade de uma locomoção mais 

autônoma. 

Segundo Sartoretto & Bersch (2017) 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by dots. 
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Tecnologia Assistiva é um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal 

de Recursos e Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades 

funcionais de pessoas com deficiência e consequentemente promover Vida 

Independente e Inclusão. 

Dessa forma, temos que o objetivo da tecnologia assistiva é proporcionar às pessoas com deficiência 

uma maior independência, qualidade de vida e inclusão social, através de recursos como: programas 

de computador, ambientes acessíveis, entre outros, para proporcionar ou ampliar habilidades 

funcionais de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, habilidades de seu 

aprendizado, trabalho e integração social. 

3 METODOLOGIA 

Esse trabalho está sendo elaborado por meio do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa e 

Inovação presente no IFRN – Campus Nova Cruz, no período de 16/04/2018 à 16/11/2018 e sob 

orientação do professor Rodrigo Leone Alves. Dividido em três grandes segmentos: o 

desenvolvimento do aplicativo, onde o usuário poderá interagir com o sistema; o programa para 

cadastrar as rotas, onde o utilizador deste programa poderá criar as rotas presentes no local; o 

algoritmo que calculará as rotas, onde o aplicativo se comunicará para obter todo o trajeto que o 

usuário irá percorrer. 

O projeto se configura em um aplicativo mobile, onde cada usuário portador de deficiência visual 

poderá se locomover no ambiente por meio de comandos de voz e receber as informações através de 

áudio. O usuário ao interagir com o aplicativo para informar o local onde deseja ir, pressiona a tela 

do aplicativo e então o informa falando o local desejado. Logo após, o aplicativo fará uma requisição 

para o algoritmo que irá calcular o percurso necessário para o usuário se deslocar. E então, informa 

ao usuário cada parte do percurso, como: vire à direita a 12 passos; ande 20 passos à frente. Desse 

modo o usuário terá maior autonomia em sua locomoção. 

Para o cálculo das rotas serem possíveis, foi desenvolvido um programa para cadastrá-las. O 

programa possui em sua interface o campo para submeter a planta baixa do local que deseja mapear. 

Após a submissão, o utilizador poderá traçar todas as possíveis rotas e informar cada ponto (sala de 

aula, refeitório, banheiro) com sua coordenada geográfica. 

Será desenvolvido também o algoritmo que irá calcular as rotas previamente cadastradas, o aplicativo 

efetuará uma requisição do local onde o usuário se encontra e o local onde deseja ir, após essas 

informações o algoritmo determina qual a rota mais eficiente para que o usuário possa percorrer. 

Na Figura 1, descreve-se a meta 1 referente ao estudo de tecnologias existentes para o 

desenvolvimento do projeto. A seguir expõe-se as atividades concluídas nesta meta: 

• Primeira atividade: diz respeito às tecnologias existentes que serão necessárias para a

conclusão do projeto;

• Segunda atividade: diz respeito aos locais do IFRN - Campus Nova Cruz que serão mapeados;

Na Figura 2, descreve-se a meta 2 referente a aquisição de materiais e componentes para o 

desenvolvimento do projeto. A seguir observa-se as atividades concluídas nesta meta: 

• Terceira atividade: diz respeito às linguagens de programação a serem utilizadas;

• Quarta atividade: a aquisição dos aparelhos para os testes do aplicativo;

Na Figura 3, descreve-se a meta 3 referente ao desenvolvimento do sistema de auxílio à locomoção 

para o desenvolvimento do projeto. A seguir expõe as atividades concluídas nesta meta: 

• Quinta atividade: a conclusão do programa de criação das rotas.
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As demais atividades das demais metas estão em desenvolvimento e serão concluídas até o final do 

projeto. 

Figura 1 – Meta 1 – Estudo de tecnologias 
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Figura 2 – Meta 2 – Aquisição de materiais e componentes (Software e Hardware utilizados) 
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Figura 3 – Meta 3 – Desenvolvimento do sistema de auxílio à locomoção 

Figura 4 – Meta 4 – Desenvolvimento de Relatório Parcial 

Figura 5 – Meta 5 – Realização de Testes Práticos 
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Figura 6 – Meta 6 – Avaliação e divulgação dos resultados 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Até o dado momento, a pesquisa possui resultados preliminares, pois, todas as atividades não foram 

concluídas. As demais atividades estão sendo desenvolvidas e serão concluídas de acordo com a 

evolução do projeto. Contudo, as atividades que se encontram finalizadas, estão em pleno 

funcionamento. Abaixo, descreve-se cada atividade com seus resultados que se encontra concluída 

até o dado momento: 

• Primeira atividade: será utilizada o Android Studio para a criação do aplicativo mobile, o

Netbeans para o desenvolvimento do programa para criação das rotas e a linguagem PHP para

o algoritmo que ficará responsável pelo cálculo das rotas;

• Segunda atividade: todo o IFRN - Campus Nova Cruz será mapeado e gerado suas rotas;

• Terceira atividade: as linguagens de programação a serem utilizadas para a conclusão do

projeto são o Java e o PHP;

• Quarta atividade: aquisição dos aparelhos com sistema android;

• Quinta atividade: protótipo do programa de criação das rotas finalizado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com um grande número de deficientes visuais no Brasil, sendo superior a 18% da população 

do país, diversas escolas não possuem acessibilidade para essas pessoas, tornando dificultoso o 

deslocamento pelo ambiente das escolas. Como citado anteriormente, no IFRN - Campus Nova Cruz, 

possui alunos com deficiência visual e eles necessitam de outra pessoa para se deslocarem pelo 

campus. Com a conclusão deste trabalho e a criação do aplicativo mobile, esses alunos, não somente 

do IFRN - Campus Nova Cruz, mas também de todas as escolas que implantarem esse sistema, 

desfrutarão de um deslocamento mais satisfatório pelos corredores das escolas.  
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POLARISCÓPIO DIDÁTICO: UMA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

ACESSÍVEL NAS ÁREAS DE ENSINO   

FREITAS, M. J.* M.*¹, SILVA, J.* L.² e REIS, M. S. F. ³ 

1,2,3 IFRN – Campus Natal Central 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

RESUMO 

Tendo em vista que o mercado possui à 

disposição polarizadores com elevados custos, o 

presente trabalho apresenta uma nova alternativa 

para construção de um polariscópio acessível em 

instituições educacionais. O protótipo 

desenvolvido tem como finalidade ajudar à visão 

humana a inspecionar estruturas. Podendo ser 

utilizado por estudantes de diferentes disciplinas, 

o que pode fomentar a participação de alunos e

professores em projetos interdisciplinares. Além 

disso, o equipamento pode despertar o interesse 

do aluno, de uma forma muito mais instigante 

que o atual método de observação, o qual 

necessita do auxílio de livros. Nesse sentido, 

objetiva-se com esse trabalho externar a 

construção e o uso do equipamento, a fim de 

expandir a técnica de isomeria óptica. 

Considering that the market has polarizers at 

high cost, the present work presents a new 

alternative for the construction of a polariscope 

accessible in educational institutions. The 

prototype developed aims to help the human eye 

to inspect structures. It can be used by students 

from different disciplines, which can encourage 

the participation of students and teachers in 

interdisciplinary projects. In addition, the 

equipment can arouse the interest of the student, 

in a much more thought-provoking way than the 

current method of observation, which needs the 

help of books. In this sense, it is objected with 

this work to externalize the construction and the

PALAVRAS-CHAVE:  Análise Experimental. Polariscópio Didático. Minerais. 

ABSTRACT 
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use of the equipment, in order to expand the 

technique of optical isomerism. 

KEYWORDS:  Experimental Analysis. Didactic Polariscope. Minerals. 

1 INTRODUÇÃO 

Os polariscópios são sistemas óticos utilizados para observação de mudanças das propriedades 

óticas do material a ser observado. Dentre os modelos do equipamento, os dois tipos que são 

frequentemente empregados em análises são: o polariscópio plano e o polariscópio circular (Dally e 

Riley, 1991) que vai ser o referencial para o seguinte experimento.   

Estes equipamentos não são produzidos no Brasil, e o polariscópio do Centro de 

Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, CDTN, foi avaliado por seus técnicos em torno de 

US$_45.000,00.  Entretanto, o protótipo didático apresenta montagem simplificada para torna-lo 

viável, sem prejudicar a qualidade das análises, podendo a máquina ser utilizada com eficiência.   

A proposta, surgiu da necessidade de um polariscópio atualizado para a análise de rochas e 

minerais do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Natal Central. O estudo do 

equipamento foi voltado para o projeto e construção do mesmo com flexibilidade de utilização. Para 

experimentação foi estudado a técnica de isomeria óptica e polarização da luz, para possibilitar o 

intercâmbio de conhecimento entre outros pesquisadores.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A utilização da luz em análise iniciou-se com a Polarimetria. Esta técnica usa o fenômeno da 

polarização da luz, que foi descoberto no século XVII por Bartholin e por Huygens, a luz que atravessa 

um filtro polarizador oscila num único plano. Jean Baptiste Biot (17774-1862), constatou a existência 

da rotação de polarização no quartzo e em outros minerais, tendo descoberto em 1815, essa mesma 

propriedade – denominada atividade óptica. O poder rotatório faz com que cada material tenha um 

valor diferente para a constante de proporcionalidade (Bernardo, 2007, p. 223).  

Partindo do conceito de Isomeria, que se deu em 1830, por Berzelius, dando origem à palavra, 

Isômeros do grego iso = mesmo e meros = parte, partes iguais (FONSECA, 2001).  Arago idealizou 

inicialmente o polarímetro, o aparelho que permite, verificar se a substância é ou não oticamente ativa 

(CHEMISTRY, 1986), e depois o polariscópio, este método pode ser submetido a estudos da 

identificação de minerais, uma vez que alguns tem a capacidade de restringir a vibração da luz a um 

só plano, podendo assim, ser diferenciado e classificado como isotrópico ou anisotrópico.  
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A isotropia, acontece quando as propriedades físicas do material observado não se alteram 

quando submetido a luz polarizada, que se propaga em qualquer direção. Quando acontece do material 

submetido a luz polarizada, se comportar de acordo com a direção da luz, variando assim, certas 

propriedades físicas, denominamos como anisotrópico. Um mineral necessita apresentar algumas 

características, para ser considerado isotrópico ou anisotrópico como mostrado na tabela 1.  

Tabela 1- Características de minerais isotrópicos e anisotrópicos. 

MINERAIS ISOTRÓPICOS  MINERAIS ANISOTRÓPICOS  

Indicatriz esférica, com n = raio da esfera  Indicatriz elipsoide de revolução de dois eixos 

Um único parâmetro de cela (α = β = γ= 90º) Dois parâmetros de cela; dois índices de refração: nε e nω 

Superfície de onda esférica (r= v) Superfície de onda = elipsoide de dois eixos. 

Velocidade de propagação da luz em seu interior é 

igual em todas as direções  

São uniaxiais, aqueles que se cristalizam nos sistemas: 

trigonal, hexagonal, Tetragonal.  

3 METODOLOGIA 

Para a realização do trabalho foram feitos experimentos (ilustrado na figura 1), previamente, 

com uma pequena placa de um filtro polarizador que recebeu uma radiação de uma fonte de luz 

produzida por uma lanterna de celular, um pequeno diafragma e uma lente convergente, onde foi 

observado através do filtro, alguns minerais (ilustrado na figura 2) como a aventurina, o quartzo e a 

ametista. Foi perceptível como modificaram os resultados quando se incidiu luz polarizada nos 

mesmos.  
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  Figura 1 – Esquema do experimento. Figura 2 – Amostras de minerais incididos por luz 

polarizada. 

3.1 Projeto e construção  

Partindo dessas experiências, foi criado o desenho para tomar como base a produção do  

polariscópio e em seguida, alguns materiais alternativos foram adaptados (ilustrado na figura 3). 

Figura 3 – Materiais alternativos adaptados. 

A elaboração do protótipo foi empregada da seguinte forma: uma caixa de alumínio, com 

comprimento de 13cm, largura de 10cm e altura de 6,1cm, como um suporte inferior que conteve o 

polarizador ocular inferior, que possui diâmetro igual 82,7cm, como aporte um difusor adaptado de 

um cano de PVC e uma folha do mesmo material, esse difusor recebe luz de uma lâmpada de LED, 

de Alto brilho (branco de 3V) e 60mA. Para a fixação do outro polarizador na parte superior, com 

diâmetro de 52cm, utilizou-se um suporte de acrílico, firmado com parafusos, e canos PVC, 

simulando uma lente ocular.   

No interior da caixa de alumínio foi fixado (com cola quente) um suporte de duas pilhas. Para 

ligar o LED, foi necessário a instalação de uma chave interruptora liga/desliga na parte inferior da 

caixa. E para o acabamento foi acoplado um pedaço de madeira, de mesma largura e comprimento da 

caixa de alumínio, fixado ao acrílico, na parte superior da caixa de alumínio.   

O equipamento descrito (ilustrado na figura 4) é portátil e possui ao todo um valor aproximado 

de 300 reais. Sua estrutura robusta, permite que o mesma seja levado para o campo e a manutenção 

da máquina é realizada de um modo simplificado, trocando apenas as pilhas e limpando as lentes do 

equipamento. Tornando o polariscópio mais acessível.  
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Figura 4 – Equipamento descrito. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao fazer experimentos com o protótipo, foi comprovando sua precisão em determinar a 

imagem transmitida através dos minerais e na verificação em que os raios polarizados fazem planos 

perpendiculares entre si. Comprovado sua eficácia, é notório como o equipamento pode ser útil no 

estudo de diversos assuntos, como: luz polarizada, isomeria óptica, estudo de tensões, entre outras 

propriedades ópticas. Além de permitir que o mesmo seja levado para o campo e poder suportar seu 

manejo devido sua estrutura robusta. O equipamento ainda possui baixo custo, uma vez que foram 

usados materiais alternativos, com valor aproximado de 300 reais.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O trabalho constitui um aporte válido para que os discentes e docentes possam realizar o estudo 

dos fenômenos com luz polarizada, visualizar e comprovar efeitos preditos pelos resultados teóricos 

e alcançar um nível de síntese a partir do qual seja capaz de avaliar limites de validade ou limitações 

do mesmo, uma vez que tem em seus trabalhos cotidianos, necessidade de conhecerem as 

características dos materiais que serão empregados em seus projetos de pesquisa ou de aplicação. É 

relevante ressaltar que o modelo está sujeito a alterações para seu melhor aprimoramento.   
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OS DESCOMPASSOS ENTRE TEORIA E PRÁTICA EM UM 

CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

LIRA, D. A. N.1; OLIVEIRA, M. A.2; SILVA, J.M.3; SILVA, R. C.4 
1,3,4 IFRN – Campus Mossoró; 2 UERN – Campus Mossoró. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra.

RESUMO 

A distância entre os conhecimentos 

específicos e os pedagógicos nos cursos de 

Licenciatura em Matemática têm deixado 

lacunas na formação do professor. Nesse 

sentido, o presente trabalho teve como 

objetivo discutir sobre a importância da 

relação entre teoria e prática na licenciatura 

em matemática; a partir de um estudo de caso 

realizado no Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte (campus Mossoró). Trata-se de uma 

pesquisa do tipo exploratória/ qualitativa 

com os licenciandos do curso, a partir da 

qual buscamos compreender quais as 

principais dificuldades enfrentadas pelos 

alunos para o exercício da docência. Foi visto 

que, a maioria dos licenciandos do curso 

atribuem suas dificuldades como discente à 

prática pedagógica dos professores que estão 

mais preocupados em formar “matemáticos e 

não professores de matemática”. Logo, é 

preciso repensar, na matriz curricular, a carga 

horária destinada aos conhecimentos da área 

e aos conhecimentos didáticos, buscando o 

equilíbrio e a integração de ambos.  

ABSTRACT 

The distance between the specific 

knowledge and the pedagogical ones in the 

courses of Degree in Mathematics have left 

gaps in the formation of the professor of 

mathematics. In this sense, the present 

work had as objective to discuss about the 

importance of the relation between theory 

and practice in the degree in mathematics, 

based on a case study carried out at the 

Federal Institute of Rio Grande do Norte 

(Mossoró campus). It is an exploratory / 

qualitative type of research with the 

graduates of the course, from which we 

seek to understand the main difficulties 

faced by the students in teaching. It has 

been seen that most course graduates 

attribute their difficulties as a student to 

the pedagogical practice of teachers who 

are more concerned with forming 

"mathematicians rather than teachers of 

mathematics". Therefore, it is necessary to 

rethink, in the curricular grid, the hourly 

load destined to the knowledge of the area 

and to the didactic knowledge, seeking the 

balance and the integration of both.

PALAVRAS-CHAVE: Licenciatura em matemática – docência – relação entre teoria e prática. 

KEYWORDS:   Degree in mathematics - teaching - relationship between theory and practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

Considerando as fragilidades dos cursos de formação de professores de matemática, a 

presente pesquisa se propôs a discutir sobre a importância da formação acadêmica e da 

relação entre teoria e prática na licenciatura em matemática.  

Nessa investigação, utilizamos os estudos de vários autores que defendem a superação 

dessa dicotomia (teoria e prática) na formação docente. Gatti (2009), por exemplo, afirma que 

alguns cursos estão mais preocupados na formação especifica em matemática, propiciando um 

conhecimento pedagógico desconexo com a prática. Muitos autores reforçam essa ideia, 

porém Shulman (1987) contribui de forma muito significativa neste estudo. As pesquisas do 

autor retratam a importância do conhecimento especifico da área e ressaltam outra dimensão 

igualmente importante: o conhecimento pedagógico do conteúdo, que é a capacidade de o 

professor transformar o conhecimento teórico (específico) em formas pedagógicas (didáticas) 

concretas adaptáveis à realidade e necessidades dos alunos.  

Devido a essas fragilidades, muitos licenciandos não conseguem colocar em prática o 

que foi aprendido em sala de aula ao longo do curso de graduação – consequências de uma 

preparação extensa de, geralmente, quatro anos de muita teoria e pouca prática. Aprendem o 

conteúdo e não a ensiná-lo (o conhecimento pedagógico do conteúdo). Portanto, é preciso se 

repensar o tipo de formação que está se ofertando nesses cursos de formação docente.   

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Os cursos de licenciatura em matemática no Brasil focalizam essencialmente os 

conhecimentos da área. Isto é algo também presente em outros cursos de graduação e não tem 

problema nenhum nisso. Porém, é preciso ter uma visão mais abrangente do assunto quando 

em cursos de licenciatura a matriz curricular e os professores estão mais preocupados em 

formar matemáticos e não professores de matemática. Gatti (2009) contribui com nosso 

raciocínio quando diz: 

“Nota-se que os cursos de licenciatura em matemática ainda não incorporam 

em suas matrizes curriculares um número de horas maior quanto a aspectos 

importantes para a formação de profissionais que vão atuar nas escolas de 

ensino fundamental e médio” (GATTI, 2009, p. 100 e 101). 

Entre esses aspectos destacados pela autora, está o conhecimento pedagógico do 

conteúdo (SHULMAN, 1987). É importante destacar ainda a pesquisa que Gatti (2009) 
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realizou sobre os cursos de licenciatura de matemática em 31 universidades brasileira. 

Segundo a avaliação da autora, tais cursos estão formando profissionais com perfis diferentes, 

alguns com uma formação matemática muito profunda, porém com grandes lacunas e desafios 

aos licenciados para lidar com situações de sala de aula. Alguns cursos oferecem uma 

formação pedagógica sem conexão com a formação especifica em matemática, o que também 

acarretará em prejuízos quando esse licenciando se tornar um professor. Afirma ainda que 

poucos cursos de licenciatura em matemática ofereciam uma formação mais aprofundada em 

educação matemática, propiciando experiências mais contextualizadas e significativas para a 

construção da prática pedagógica aos futuros professores (GATTI, 2009). 

É preciso enfatizar que não estamos negando a importância dos conhecimentos da área 

dentro de um curso de licenciatura. Em um curso de matemática logicamente terá como base 

de estudo a “matemática”, mas é fundamental frisarmos que é necessário fazer uma 

articulação entre o conteúdo especifico e o pedagógico. Existem vários estudos que fazem 

críticas ao curso pelo fato dos professores formadores estarem mais focados em matemática 

do que na própria pratica pedagógica dos licenciandos. Essa deficiência na formação pode 

gerar resultados na escola, que é o campo de atuação docente. De acordo com Manrique 

(2009), a matemática é uma disciplina frequentemente mencionada quando se trata dos 

resultados insatisfatórios apresentados pelos estudantes brasileiros nas avaliações de 

aprendizagem escolar, promovidas por órgãos públicos oficiais nacionais. 

3 METODOLOGIA 

A experiência aqui descrita foi desenvolvida no Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN – campus Mossoró) com quatro turmas que atualmente, estão nos períodos 1°, 

3°, 5° e 7° do curso de licenciatura em matemática. O estudo promove uma abordagem de 

investigação de cunho exploratória/qualitativa, baseado na observação e participação, na qual 

se busca a superação, a dicotomia entre os aspectos quantitativos e qualitativos da pesquisa 

científica, mas entendendo-as como dimensões complementares e interdependentes dos 

fenômenos sociais (MYNAIO, 1994).  

Adotamos ainda como procedimentos metodológicos uma revisão da literatura na área 

de conhecimento investigada, a observação em sala, a leitura de registros, as fotografias e 

outros mecanismos de geração de dados, além de pesquisa de campo com questionários, 

contendo perguntas objetivas e subjetivas.  A aplicação dos questionários aconteceu no 
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período de julho a agosto de 2018, com 60 alunos que atualmente, estão nos períodos 1°, 3°, 

5° e 7° do curso de licenciatura em matemática. Com o material coletado fizemos a tabulação 

de dados e foi possível ter uma análise mais especifica dos pontos abordados na pesquisa. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A revisão de literatura evidenciou que ainda existe uma forte fragmentação/ separação 

entre o conhecimento específico e o pedagógico nos cursos de licenciatura em matemática, o 

que se confirmou nos questionários aplicados com os alunos que realizam esse curso no 

IFRN. Dentre os principais resultados obtidos nesse estudo, observamos que em torno de 60% 

do alunado participante da pesquisa responderam que com a formação recebida não se sentem 

preparados para enfrentar uma sala de aula (Ver gráfico 2). 

Outro fator que foi observado é que muitos deles, em torno de 40%, associam essa 

falta de preparação à prática pedagógica de alguns professores formadores (Ver gráfico 1). 

Essa preparação desconexa com a realidade de uma sala de aula acaba não correspondendo às 

expectativas dos licenciandos. Cerca de 30% dos estudantes afirmaram que no decorrer do 

curso se depararam com uma pratica pedagógica extremamente técnica, robótica e que, muitas 

vezes, os professores não levaram em consideração se os discentes compreenderam ou não os 

assuntos abordados. 

40%

25%
20%
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Prática
Pedagógica dos

professores
formadores

Estágio ser
insuficiente para a

prática

Programas
oferecidos pela
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Gráfico 1. Fatores que contribuem 
para falta de preparação á prática 

pedagógica
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada denota que se faz necessário repensar a formação ofertada pelos 

cursos de licenciatura em matemática, com vistas à construção de um currículo e de práticas 

pedagógicas que religuem os conhecimentos específicos aos pedagógicos no ensino da 

matemática, contribuindo para uma formação docente contextualizada e condizente com os 

limites e as possibilidades que uma sala de aula concreta oferece. 

É preciso repensar a formação desses licenciandos e avançar na compreensão de que 

apenas o conhecimento específico do conteúdo é não suficiente para a formação do professor 

de matemática. É preciso compreender como se aprende matemática, como construir práticas 

de ensino no contexto de uma sala de aula real, de maneira prática e concreta, desenvolvendo 

ações educativas com a finalidade de despertar o potencial criativo dos educandos como 

cidadãos crítico-reflexivos, protagonistas da sua história e não somente meros reprodutores de 

informações. 
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CONSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NO ENSINO DA 

BIOLOGIA 

ASSIS, I. I. 1 ; BEZERRA M. F. R.2 ; SILVA V. G. M.3 ; SENA R. A. S.4 ; GOLBERT D. C. F.5 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO

As dificuldades de aprendizagem resultadas 

do uso de métodos tradicionais no ensino da 

biologia no nível médio vêm se tornando cada 

vez mais alvo de preocupação e atenção por 

parte dos docentes. Nesse contexto, o uso de 

métodos alternativos tem se fortalecido nos 

últimos tempos, na relação ensino-

aprendizagem. Como exemplo disso, têm-se 

os jogos digitais, que estão sendo usados 

como ferramenta para incentivar e 

impulsionar a busca do conhecimento, 

possibilitando o desenvolvimento de 

habilidades de assimilação de conteúdo. 

Este trabalho apresenta a criação de dois 

jogos no IFRN Campus Parelhas: o 

“QuizBio” e “Práticas Bio”. Ambos os jogos 

digitais são voltados para a inserção dos 

estudantes do ensino médio no mundo da 

Biologia, proporcionando uma absorção de 

conhecimento de forma interativa e divertida, 

e, consequentemente, mitigando os desafios e 

as limitações encontrados pelos professores 

ao lecionar essa disciplina. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos Digitais. Ensino. Biologia. 

ABSTRACT

The learning difficulties resulting from the use 

of traditional methods in the teaching of biology 

at the secondary level has become increasingly 

the object of concern and attention on the part of 

the teachers. In this context, the use of 

alternative methods has recently strengthened 

the teaching-learning relationship, such as 

digital games, which are being used as a tool to 

stimulate and boost the search for knowledge, 

allowing the development of brain capacity. 

This work presents the creation of two games 

"QuizBio" and "Práticas Bio" at the IFRN 

campus Parelhas. Both digital games are aimed 

at the insertion of high school students in the 

world of biology, providing an absorbing 

knowledge in an interactive and fun, and 

consequently mitigating the challenges and 

limitations encountered by teachers in teaching 

this discipline. 

KEYWORDS: Digital games. Teaching. Biology. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo de análise deste trabalho diz respeito ao desenvolvimento de dois jogos didáticos 

digitais, referentes à disciplina de biologia para alunos do ensino médio. A questão foi levantada em 

meio a discussões sobre o avanço da tecnologia e sua reflexão nos métodos de ensino utilizados nas 

escolas, que ainda utilizam materiais ultrapassados. 

A problemática central foi a dificuldade de compreensão e aprendizado que alguns alunos 

apresentam em relação a determinados assuntos da disciplina em questão. Esse problema, na 

maioria das vezes, não consegue ser solucionado pelos materiais didáticos convencionais, já que 

estes não estimulam os alunos e acabam se tornando enfadonhos. 

Pensando na importância da diversificação dos materiais didáticos no processo de ensino-

aprendizagem, fundamental para o bom desempenho escolar, o desenvolvimento de dois jogos 

didáticos, o “QuizBio” e “Práticas Bio”, ambos voltados para a disciplina de biologia, tem como 

objetivo principal o aprimoramento do material didático escolar disponibilizado aos alunos. 

Eventualmente, isso agregará mais dinâmica ao sistema de ensino, que, hoje em dia, clama por 

alternativas mais modernas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o avanço da tecnologia, a utilização de métodos de ensino tradicionais tem se tornado 

cada vez mais monótona e a introdução de inovações do espaço computacional no sistema 

educacional se tornou necessária, visto que permite a associação entre a vida social do estudante e 

as aulas teóricas no ambiente educacional, ajudando na aquisição dos conteúdos estudados. 

Segundo Oliveira (2015), 

As inovações tecnológicas trouxeram modificações em diversos sistemas, dentre 

eles o educacional. Os efeitos das novas tecnologias, em especial a computacionais, 

trazem a necessidade de uma redefinição das metodologias pedagógicas usadas 
pelos docentes nas salas de aula para explanações e explicações dos assuntos 

teóricos, com o objetivo de permitir a quebra da barreira que existe entre a vida 

cotidiana do estudante e as aulas teóricas expositivas. 

A iniciativa da criação de jogos virtuais parte de tal problemática existente no ensino da 

biologia no nível médio. A criação de ferramentas práticas, como jogos digitais e animações, 

contribuem para a compreensão do assunto teórico exposto pelo docente. De acordo com Fontoura 

(2009), o uso de jogos computacionais em salas de aula, além de auxiliar o educador na exposição 

dos conteúdos teóricos, facilita a compreensão dos assuntos direcionados aos alunos, que 
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porventura possam ser de difícil assimilação. De acordo com Amaral et al. (2015), apud. 

KETAMO, (2007), o uso de jogos educativos requer a utilização dos conhecimentos prévios dos 

alunos diante de um desafio (partida do jogo), ou seja, proporciona o ‘aprender fazendo’ e é este o 

eixo central de um jogo educativo, fazer com que o aluno coloque em prática suas competências. 

Outra importante vantagem no uso de atividades lúdicas é a tendência em motivar o aluno a 

participar espontaneamente da aula. Acrescenta-se a isso, o auxílio do caráter lúdico no 

desenvolvimento da cooperação, da socialização e das relações afetivas e, a possibilidade de utilizar 

jogos didáticos, de modo a auxiliar os alunos na construção do conhecimento em qualquer área 

(PEDROSO, 2009). 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Avançado Parelhas. A motivação partiu da constatação da 

dificuldade de aprendizagem dos conteúdos de biologia devido ao uso somente de métodos 

tradicionais no ensino médio. Diante dessa problemática, juntamente com a professora de biologia, 

4 alunos de informática decidiram desenvolver jogos digitais, através dos quais seriam trabalhados 

assuntos das áreas de ciências biológicas, detalhando com precisão os postos-chave dos assuntos do 

ensino médio.  O desenvolvimento desta atividade está baseado em uma metodologia descritiva e 

foi realizado em dois meses, sendo dividido em quatro etapas: sessões de brainstorm; pesquisa 

bibliográfica; estudo da linguagem; desenvolvimento dos jogos digitais. De início, foram feitas 

reuniões com todos os membros do projeto para decidirmos a forma como a problemática seria 

abordada. Esta etapa serviu para dar o contorno e os ajustes necessário para o projeto. 

Posteriormente, tivemos como segundo passo a realização de pesquisas bibliográficas para 

aprofundar o conhecimento sobre a problemática e como ele estava sendo abordado por diferentes 

autores na área da biologia. Posteriormente, na terceira fase, foram realizados estudos da linguagem 

para decidir qual seria a programação utilizada. A quarta etapa consistiu no desenvolvimento dos 

jogos. O primeiro jogo desenvolvido foi o QuizBio e o outro jogo criado foi Práticas Bio.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com os objetivos pré-estabelecidos, o resultado alcançado foi a realização de 

todas as etapas de maneira bem-sucedida, sucedendo na construção bem elaborada do QuizBio, 

como também a conclusão do jogo Práticas Bio.  
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Os jogos foram desenvolvidos utilizando o software Construct 2, visto que permite a criação 

de jogos usando um editor visual e um sistema de lógica e comportamento. Esse software foi 

escolhido como o mais adequado, pois é baseado em HTML5 tendo em vista que todos os 

participantes do projeto praticam essa linguagem há dois anos. Os jogos são estruturados em fases. 

O QuizBio é uma sequência de perguntas e respostas divididas por assuntos, através da qual o 

usuário acumula pontos à medida que vai acertando as respostas. Caso erre, o jogo é reiniciado e, 

após isso, é exibido na tela um ranking das 20 pessoas do com maior pontuação.  

Já o Práticas Bio é um tipo de jogo no qual o usuário poderá realizar as atividades práticas 

virtualmente, e em cada passo realizado será acompanhado por tutores virtuais, uma espécie de 

passo-a-passo para que o usuário não se perca na prática que está em andamento. Além disso, terá 

um guia de dúvidas, caso o usuário erre. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mudanças metodológicas são necessárias na área da biologia, devido às dificuldades do 

ensino, que apresenta conteúdos abstratos. Em razão disso, a aprendizagem é de difícil 

compreensão, influenciada pelo método tradicional de memorização do conteúdo, separado da 

realidade, por ter falta de atividades práticas que abordam conceitos biológicos de suma 

importância, o que fortalece o raciocínio crítico para uma assimilação completa do assunto. 

Com o trabalho finalizado, concluiu-se que obtivemos êxito com o planejamento inicial, 

uma vez que aprofundamos os conhecimentos sobre os assuntos de biologia, bem como na 

construção dos jogos. Sendo assim, com a construção do QuizBio e do Práticas Bio, elaborados no 

IFRN Campus Avançado Parelhas, o aluno se sentirá mais à vontade ao estudar, o que facilita a 

aquisição de conceitos relacionados à biologia, visto que os jogos digitais educacionais contribuem 

como ferramenta metodológica para o ensino, tendo a tecnologia como auxílio no processo de 

aprendizado. Tal feito nos deixou motivados e abriu portas para futuras elaborações de novos 

trabalhos relacionados à construção de Ambientes Virtuais do Laboratório de Biologia do IFRN 

Campus Avançado Parelhas.  
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UMA FERRAMENTA WEB DE APOIO AO PESQUISADOR 

BEZERRA, F. E. M.¹; CARVALHO, O. S. A. D.²; COSTA, X. B.³; MELO, S. M. K.⁴
BRASIL, R. F.; NORTE, R. G. e NATAL, L. M. 

¹ ² ³ ⁴  IFRN – Campus Ipanguaçu
ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A pesquisa científica desempenha um     
papel crucial nas grandes realizações da      
sociedade. Portanto, ferramentas para    
auxiliar o pesquisador nesta atividade são      
primordiais. Neste sentido, este trabalho     
propõe uma ferramenta de recomendação     
de referências bibliográficas baseando-se    

em um repositório de textos científicos. Os       
resultados iniciais mostram que não foram      
identificados trabalhos relacionados que    
proponham sistemas de recomendação    
para referências. Atualmente, um modelo     
de grafos para a representação das      
referências está sendo proposto. 

PALAVRAS-CHAVE: Ferramenta de apoio à pesquisa. Sistema de recomendação. Teoria dos grafos. 
Gerenciamento de referências. 

ABSTRACT 

Scientific research plays a crucial role in       
the great achievements of society.     
Therefore, tools to assist the researcher in       
this activity are primordial. In this sense,       
this work proposes a recommendation tool      
of bibliographical references based on a      

repository of scientific texts. Initial results      
show that no related work has been       
identified that proposes recommendation    
systems for references. Currently, a graph      
model for the representation of references      
is being proposed. 

KEYWORDS: Research support tool. Recommendation system. Theory of graphs. Reference          
management.

1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa científica desempenha um papel de extrema importância no cotidiano de            

docentes e discentes das mais diversas áreas uma vez que ela é responsável por todas as                

grandes e pequenas descobertas da sociedade. Ao mesmo tempo que a fundamentação teórica             

é uma das atividades cruciais da pesquisa, sua execução também requer grande esforço por              

parte dos pesquisadores. Nesta perspectiva, a falta de uma ferramenta adequada que facilite e              

automatize essa tarefa torna-a difícil e acaba por limitá-la.  
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Embora existam ferramentas cujo objetivo é auxiliar a elaboração de trabalhos           

acadêmicos, como o Mendeley e o EndNote , que contribuem para a inserção de citações,              1 2

formatação de referências bibliográficas, entre outras ações, desconhecemos a existência de           

abordagens que recomendem referências bibliográficas e disponibilize formas alternativas de          

visualização do relacionamento entre elas. 

Fundamentando-se em técnicas utilizadas em sistemas de recomendação e com apoio           

da teoria dos grafos, este trabalho tem como objetivo criar uma ferramenta capaz de conectar               

referências associadas à uma pesquisa e recomendar outras obras que possivelmente serão            

interessantes para o estudo. 

Com base no exposto acima, os objetivos específicos são: (i) analisar o estado da arte               

a respeito de grafos e sistemas de recomendação; (ii) idealizar o modelo de grafo para               

representar o relacionamento das referências; (iii) modelar o sistema de recomendação; (iv)            

extrair dados de entrada para o sistema; (v) implementar a 1ª versão da ferramenta; e (vi)                

realizar experimentos preliminares como prova de conceito. 

O restante deste trabalho é organizado da seguinte maneira: a seção 2 trata dos              

conceitos fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa; a metodologia está descrita na            

seção 3. Em seguida, na seção 4, elencamos os resultados obtidos e discussões. Por fim, as                

considerações finais são apresentadas na seção 5. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os conceitos básicos primordiais para o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa           

englobam duas áreas distintas: teoria dos grafos e sistemas de recomendação. 

Um grafo é uma estrutura de dados não-linear representadas por um conjunto de             

vértices e arestas (BOAVENTURA NETTO, 2012). Grafos podem ser utilizados para           

representar relacionamentos (através das arestas) entre elementos (os vértices). Para esta           

pesquisa, referências bibliográficas (os vértices) relacionam-se com outras referências         

baseando-se em suas citações. Então, o vínculo (a aresta) entre um vértice e outro é construído                

quando há uma citação entre os mesmos. 

Os sistemas de recomendação são implementados como instrumentos de ajuda em um            

processo que já é comum na nossa sociedade, o de efetuar ou receber indicações das mais                

1 https://www.mendeley.com/ 
2 https://endnote.com/ 
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diversas naturezas, buscando auxiliar e agradar o utilizador (RESNICK & VARIAN, 1997, p.             

55-58). Algumas técnicas de recomendação foram reportadas (BURKE, 2002, p. 331-370): a           

técnica colaborativa, a baseada em conhecimento, a baseada em conteúdo, a demográfica e a             

baseada na utilidade. A técnica baseada no conhecimento, foco nesta pesquisa, propõe deduzir            

o que é necessário ao utilizador com base no que é visto por ele. Esta técnica, que é utilizada                 

em uma das maiores plataformas de pesquisa conhecidas, o Google (BRIN & PAGE, 1998, p.              

107-117 ), pode ser adaptada para tratar referências e citações em um contexto específico.

Trabalhos envolvendo sistemas de recomendação aplicados à área da educação têm           

sido contemplados na literatura (LAISA et al , 2018). Estes têm focado em recomendações             

objetos de aprendizagem, livros, cursos, vídeos e documentos. Nota-se, portanto, a           

necessidade de uma ferramenta que recomende referências bibliográficas visando facilitar o           

trabalho de pesquisadores e aumentar a qualidade nas pesquisas. 

3 METODOLOGIA 

A ideia inicial dessa pesquisa metodológica é que cada vértice no grafo representa             

uma referência bibliográfica e cada aresta caracterize uma citação a uma outra bibliografia.             

Desta maneira, será possível identificar bibliografias possivelmente importantes para a          

pesquisa considerando a quantidade de arestas apontadas para um dado nó.  

O desenvolvimento da pesquisa se dará em 5 fases: a) levantamento do referencial             

teórico, essa etapa consiste na seleção do material que irá embasar a pesquisa e compor o                

corpo de textos para o desenvolvimento e análise do estado da arte; b) proposta do modelo de                 

grafos para representação das referências; c) modelagem do sistema de recomendação; d)            

implementar uma primeira versão da ferramenta proposta; e e) realização de testes            

preliminares por pesquisadores do IFRN - Campus Ipanguaçu - para, futuramente, ser liberada             

para  a comunidade acadêmica. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apesar desta pesquisa estar em andamento, os resultados iniciais são promissores. De            

acordo com o levantamento bibliográfico inicial, não foram identificados outros trabalhos que            

usem técnicas de sistemas de recomendação para identificar referências bibliográficas          

pertinentes a uma dada pesquisa científica. Adicionalmente, em um questionário realizado           
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informalmente, alguns docentes do IFRN - campus Ipanguaçu relataram que não utilizam            

nenhuma ferramenta para gerenciar referências em suas pesquisam, realizando a o           

armazenamento e identificação manualmente. Tal fato reforça ainda mais importância da           

nossa ferramenta. 

Para o levantamento bibliográfico, o método snowballing (WOHLIN, 2014), em          

português, bola de neve, para identificação dos trabalhos que irão compor o estado da arte está                

sendo utilizado. Este método consiste em, dado um conjunto inicial de trabalhos científicos             

relevantes, realizar iterações - para frente e para trás - buscando por outros trabalhos              

baseando-se nas citações presentes nestes trabalhos e em outros trabalhos que citam este             

conjunto inicial. Ao final do processo, tem-se como resultado um conjunto de textos             

científicos relevantes à pesquisa. 

Atualmente, estamos trabalhando na descrição do modelo de grafos para representar a            

árvore de referências. Durante esta modelagem do grafo, novos desafios e trabalhos futuros já              

foram identificados. Por exemplo, como utilizar identificar referências falso-positivas em um           

mapeamento sistemático? Ou seja, referências que foram incluídas em um mapeamento, mas            

que de fato não são interessantes para o pesquisador. O grafo orientado proposto neste              

trabalho pode ser utilizado para responder à essa pergunta. 

Para um futuro próximo, pretendemos implementar o grafo de referências utilizando a            

linguagem de programação Python e realizar os primeiros testes, visando o desenvolvimento            3

final da plataforma web utilizando, provavelmente, o Django Framework . 4

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ferramenta de apoio à pesquisa científica, construída com base em técnicas            

utilizadas em sistemas de recomendação e na teoria dos grafos, mostra-se crucial para o              

desenvolvimento de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento. Gerenciando referências          

bibliográficas, exportando-as para os diversos formatos e recomendado-as de acordo com uma            

dada pesquisa, a plataforma irá facilitar e automatizar grande parte do trabalho manual             

realizado por pesquisadores. 

Ademais, plataformas dessa natureza contribuem para o aumento na qualidade das           

pesquisas. Futuramente, estenderemos a plataforma para auxiliar no protocolo de          

3 https://www.python.org/ 
4 https://www.djangoproject.com/ 
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desenvolvimento de métodos de pesquisa empíricos como o mapeamento sistemático e a            

revisão sistemática. 
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EFICIENCIA DAS METODOLOGIAS NO ENSINO DA MATEMÁTICA 

LIMA, F. N.1; SOARES, R. C 

1,2 IFRN – Campus 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO

Este trabalho tem como finalidade apresentar 

os resultados parciais do projeto de pesquisa 

que estuda a eficiência de metodologias de 

ensino de matemática, tais como a história da 

matemática, a etnomatemática, a modelagem 

matemática e a resolução de problemas. Este 

estudo está sendo feito pelos professores 

envolvidos no projeto e os alunos da 

Licenciatura em Educação do Campo com 

Habilitação em Matemática – LEDOC 

Matemática. O projeto tem sete etapas, sendo 

a primeira etapa voltada para um estudo sobre 

o que é e como fazer uma pesquisa, como

elaborar um relatório e como construir um

plano de aula, a segunda para uma pesquisa

bibliográfica das metodologias em geral 

envolvidas no estudo, as outras quatro 

voltadas para as pesquisas específicas de cada 

metodologia e preparação de suas aulas, e a 

última etapa voltada para a análise dos 

resultados obtidos na pesquisa. As atividades 

estão sendo aplicadas numa escola pública de 

Baia Formosa-RN e com alunos envolvidos 

num projeto de extensão voltados para as 

comunidades no entorno de nossa instituição 

de ensino. A eficiência das metodologias será 

feita através de um pré-teste e um pós-teste, 

além de uma entrevista que avaliará se o uso 

destas metodologias é atraente aos alunos. 

ABSTRACT 

This paper aims to present the partial results 

of the research project that studies the 

efficiency of mathematical teaching 

methodologies, such as the history of 

mathematics, ethnomathematics, 

mathematical modeling and problem solving. 

This study is being done by the teachers 

involved in the project and the students of the 

Licentiate in Field Education with 

Qualification in Mathematics - LEDOC 

Mathematics. The project has seven stages, 

the first step being a study about what is and 

how to do a research, how to prepare a report 

and how to construct a lesson plan, the second 

one for a bibliographical research of the 

methodologies generally involved in the 

study, the other four focused on the specific 

researches of each methodology and 

preparation of its classes, and the last step 

focused on the analysis of the results obtained 

in the research. The activities are being 

implemented in a public school in Baia 

Formosa-RN and with students involved in an 

extension project aimed at the communities 

around our educational institution. The 

efficiency of the methodologies will be done 

through a pre-test and a post-test, in addition 

to an interview that will evaluate if the use of 

these methodologies is attractive to the 

students.

PALAVRAS-CHAVE: Etnomatemática, Modelagem Matemática, Resolução de Problemas, 

História da Matemática, Metodologias. 
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1. INTRODUÇÃO

É notório que a educação tem sido tema de grandes debates não apenas nas escolas, mas

também na sociedade e em diversas instâncias de discussão. Este debate é fomentado pela 

relevância da educação de qualidade para o desenvolvimento socioeconômico e qualidade de 

vida dos indivíduos em qualquer país, estado ou cidade. Se, por um lado, o impacto de uma 

educação básica de qualidade na sociedade é absolutamente importante, por outro, os 

indicadores e índices de desempenho dos alunos não têm demonstrado serem satisfatórios, em 

especial quando se trata da educação em escolas públicas, com pontuais exceções, tais como as 

instituições federais que apresentam índices de excelência em ensino. 

Para dirimir estas dificuldades a Educação Matemática vem trabalhando com várias 

metodologias ou tendências e estratégias pedagógicas para facilitar a aprendizagem. Por isso, 

ganha espaço no debate a proposição e teste de novas alternativas, metodologias e ferramentas 

que possam fomentar melhorias significativas no processo de ensino aprendizagem. Nossa 

contribuição será na verificação de metodologias que sempre estão no foco das discussões 

quando se trata de ensino inovador.  

Como os alunos que estão pesquisando são alunos da licenciatura em educação do 

campo, com habilitação em Matemática, propomos verificar a eficiência de metodologias, 

como história da matemática, etnomatemática, modelagem matemática e resolução de 

problemas, que são metodologias que mais estão próximas da realidade da camponês. Nossa 

pesquisa está sendo feita numa escola estadual de Baia Formosa e em comunidades no entorno 

do IFRN Campus Canguaretama, cujos alunos participam do projeto de extensão 

MATEMÁTICA PARA O ACAMPAMENTO JOSÉ MARTÍ/MST E COMUNIDADE 

INDÍGENA DO CATU. Além da contribuição ao meio acadêmico e as comunidades as quais 

terá a intervenção da pesquisa, estaremos contribuindo com a formação do aluno da 

Licenciatura em Educação do Campo – LEDOC, na pesquisa, no ensino e na extensão. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Muitos são os alunos que apresentam bons resultados nas avaliações na sala de aula, que

entendem e gostam das aulas normalmente chamadas de tradicionais, contudo há uma parcela 

KEYWORDS:  Ethnomathematics, Mathematical Modeling, Problem Solving, History of 

Mathematics, Methodologies. 
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de alunos que não compreendem muito bem as aulas tradicionais. Para Skovsmose (2007) o 

ensino tradicional leva muitos alunos a se tornarem contadores, engenheiros, físicos e 

matemáticos, mas será que este ensino está exercendo a sua função política e social em que a 

escolaridade tem lugar? 

[...] um grande grupo de estudantes pode ser deixado de lado e eles terão 

aprendido uma lição substancial: que a matemática não é para eles. Silenciar 

um grupo de pessoas dessa maneira pode servir a uma função político-social 

e econômica. Assim, o ensino tradicional de matemática pode também excluir 

um grupo de “pessoas dispensáveis”, que deveriam ficar satisfeitas com 

qualquer tipo de trabalho que lhes fosse dado. (SKOVSMOSE, 2007, p. 17-

18). 

Dentre as alternativas que têm sido propostas, é possível apontar a resolução de 

problemas como metodologia de estímulo ao desenvolvimento intelectual dos alunos. Esta é 

baseada no treino de técnicas e métodos que facilitam a aprendizagem e desenvolvem o 

conhecimento cognitivo do indivíduo. Muitos professores entendem que aplicar o conteúdo 

ensinado a um problema significa que está trabalhando com a resolução de problemas, mas: 

A resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em 

paralelo ou como aplicação da aprendizagem, mas uma orientação para a 

aprendizagem, pois proporciona o contexto em que se pode apreender 

conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas (BRASIL, 1997, p. 33). 

Uma outra metodologia que está sendo estudada e aplicada é a história da matemática. 

Com nosso estudo vamos mostrar que a história da matemática como metodologia de ensino 

não é estudar apenas a vida e obra dos matemáticos famosos de nossa história. Uma abordagem 

que podemos utilizar é ministrar um conteúdo da forma que eles foram resolvidos no passado.  

[..]faz-se necessário que o professor lance continuamente em sala de aula uma 

prática desafiadora, na qual seus estudantes se aventurem na busca de 

sustentação ou revalidação de verdades estabelecidas ao longo da pesquisa 

histórica, tendo em vista o aumento de seu domínio educativo em Matemática. 

(MENDES, 2015, p. 121). 

Como subárea de História da Matemática e da Educação Matemática, temos a 

etnomatemática, que para D’Ambrósio, idealizador/criador da etnomatemática ela pode ser 

considerada como o conhecimento matemático produzido por grupos étnicos ou grupos sociais, 

que possuem diferentes culturas, sejam indígenas, quilombolas, sem terras, entre outros. Além 

deste campo de pesquisa, a etnomatemática também está muito ligada a modelagem 

matemática, que, segundo Mendes (2008, p. 35) “modelar significa representar através de objetos 

e/ou símbolos as abstrações ocorridas a respeito de qualquer ente físico (material) ou situação real.  
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3. METODOLOGIA

O estudo está sendo desenvolvido por meio de uma pesquisa experimental, com enfoque

analítico na etapa qualitativa. O delineamento do experimento foi realizado por meio de uma 

pesquisa bibliográfica. 

O trabalho foi dividido em sete etapas, sendo a primeira etapa voltada para um estudo 

específico sobre o que é uma pesquisa, quais os tipos de pesquisa, como fazer um relatório e 

como montar um plano de aula. Para esta etapa convidamos um professor da UFCE, 

apresentando os conceitos de pesquisa e compartilhando suas experiencias e projetos 

desenvolvidos em sua instituição, mostrado na Figura 1. O estudo foi feito e apresentado para 

os professores envolvidos na pesquisa. 

A segunda etapa foi voltada para uma pesquisa envolvendo as quatro metodologias 

pesquisadas. Suas pesquisas foram feitas em livros e em artigos publicados em eventos 

nacionais específicos da área de conhecimento, de forma que o aluna de iniciação científica 

pode compreender, de forma mais geral, cada metodologia e, com isso, visualizar as conexões 

existente entre elas. Após as pesquisas os alunos apresentavam um relatório e uma aula voltada 

para cada metodologia envolvida na pesquisa, como podemos visualizar na Figura 2. 

Figura 1- Apresentação o resumo da pesquisa sobre as metodologias. 

Fonte: Acervo pessoal do autor, 2018. 

As quatro etapas seguintes foram voltadas para uma pesquisa mais aprofundada de cada 

metodologia específica, tendo como resultado um resumo, um relatório e um plano de aula. A 

história da matemática e a Etnomatemática já foram aplicadas e os resultados parciais vem 

mostrando que tais metodologias devem ser utilizadas como prática pedagógica. Para a análise 

das aulas utilizaremos um questionário para avaliar o conhecimento anterior e posterior à 
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aplicação da aula, através de pré e pós-teste. Além de aplicarmos um questionário de satisfação 

referente às aulas. 

A última etapa será voltada para analisar os resultados obtidos na pesquisa e elaboração 

do relatório final.  

4. RESULTADOS e DISCUSSÕES

Os resultados parciais indicam nas falas e reações dos alunos, dinâmicas de reconstrução

de opiniões acerca da matemática. As aulas aplicadas de acordo com a metodologia, parece 

desafiar e estimar os alunos tanto para a compreensão mais ampla dos conteúdos, histórias e 

práticas, quanto para dar um maior significado a todo o passado histórico da matemática. 

Estando a pesquisa em andamento, os resultados obtidos serão ainda aprofundados em etapas 

posteriores, com o uso do questionário e de análise de aulas, bem como questões de estudo 

ainda serão analisadas.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da aplicação da aula foi fascinante, tanto para executar, como para os alunos. A

turma participou e cooperou durante toda a aula. Foi um momento muito rico, de muita aprendizagem, 

para ambos. Foi possível perceber que os alunos ficaram animados para a execução das próximas aulas 

e para conhecer um pouco mais das metodologias mencionadas. Esperamos que na análise da pesquisa 

possamos mostrar que as metodologias aplicadas são úteis e devem ser utilizadas pelos professores.  
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RECUPERAÇÃO DE FERRAMENTAS METÁLICAS OXIDADAS, POR 

MEIO DA APLICAÇÃO DE ELETRÓLISE AQUOSA SALINA 
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IFRN - Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O desenvolvimento deste projeto teve como 

finalidade recuperar ferramentas metálicas do 

laboratório de eletricidade e eletrônica do IFRN 

- Campus Nova Cruz, onde as ferramentas em

questão estavam em desuso devido à

deterioração ocorrida pela corrosão. Para 

recuperar as ferramentas foram realizados os 

estudos e aplicações do procedimento de 

eletrólise aquosa salina, de forma a alcançar 

resultados satisfatórios. 

ABSTRACT 

The development of the present project aimed at 

restoring the metal tools of the electricity and 

electronics laboratory at IFRN - Nova Cruz 

Campus, where the tools had been in disuse due 

to deterioration caused by corrosion. In order to 

do this, studies and the procedures of saline 

aqueous electrolysis were carried out so as to 

obtain satisfactory results 

1 INTRODUÇÃO 

Materiais metálicos como pregos, martelos e alicates, itens constituídos de aço (liga metálica 

Fe-C), que muitas vezes são utilizados apenas em determinadas ocasiões, acabam sendo esquecidos 

sem ter a devida manutenção ou lubrificação, o que pode provocar a sua deterioração. O ferro (Fe) 

ao ser exposto simultaneamente a dois fatores naturais (água e gás oxigênio) sofre uma reação 

chamada oxirredução, que consiste na formação de uma pilha de corrosão, em que o ferro perde 

elétrons (oxidação) e a água e oxigênio ganham elétrons (redução), gerando o produto final  

chamado ferrugem (óxido de ferro hidratado).  

PALAVRAS-CHAVE:  Ferramentas, Eletrólise aquosa salina, Recuperação. 

KEYWORDS:  Tools, Aqueous saline electrolysis, Recovery. 
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A corrosão deteriora vários materiais metálicos que são comumente encontrados nas casas 

das pessoas, de forma que tais materiais ganham desde um aspecto amarronzado em caso de pouca 

exposição à oxidação, até, em alguns casos de exposição prologada, perdem a facilidade do 

manuseio, tornando os artefatos, muitas vezes, impróprios para uma reutilização. Porém, um objeto 

enferrujado não está totalmente obsoleto, existem alguns processos que podem reverter o estado de 

ferrugem desse material, tornando-o novamente uma ferramenta útil para quaisquer que sejam suas 

finalidades. 

O objetivo deste trabalho foi apontar que existe um método simples e acessível para a 

obtenção da restauração de muitos materiais metálicos, que frequentemente são categorizados como 

inúteis, uma vez que a ferrugem já tenha deteriorado boa parte do objeto, além de conscientizar o 

público sobre questões que envolvam a prática de reciclagem e de reutilização de objetos metálicos 

que ainda podem ser utilizados. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A eletrólise é um processo eletroquímico não espontâneo que pode ser utilizado para a 

recuperação das peças corroídas (BRADY & HUMISTON, 2016). As leis da eletrólise foram 

estabelecidas por Michael Faraday. Elas demostram que a quantidade de produto formado ou 

reagente consumido pela eletrólise deve ser diretamente proporcional à corrente que flui pela célula 

eletrolítica (Masterton et al., 1990). Dentre as duas formas possíveis de se realizar o processo, a 

eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa, a escolhida para a realização do trabalho foi a segunda. 

Na eletrólise aquosa, tem-se a dissociação de um composto iônico em solução aquosa e a 

passagem da corrente elétrica para que ocorra a dissociação do composto iônico, liberando um 

cátion e um ânion (CISCATO, 1988). O experimento, portanto, propõe demonstrar como ocorre o 

processo de eletrólise aquosa em alicates deteriorados e enferrujados, utilizando uma fonte de 

alimentação e um vergalhão de ferro como metal de sacrifício. 

3 METODOLOGIA 

Após a realização dos estudos das aplicações, propriedades e definições acerca da eletrólise 

em meio aquoso, a célula eletrolítica foi montada, foram utilizados materiais de fácil acesso, tais 

como dois potes de sorvete com capacidade para 2 litros de armazenamento cada, sal de cozinha 

(Cloreto de Sódio - NaCl) e fios de cobre de 2,5mm (milímetros), conforme apresentado na Tabela 

1.
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Tabela 1 - Materiais utilizados na construção da célula eletrolítica. 

Objeto Funcionalidade 

2 potes de sorvete de 2 litros Cuba 

2 alicates enferrujados Cátodo 

1 vergalhão de ferro Ânodo 

2 fios de cobre de 2,5mm Condutor da corrente elétrica 

1 fonte de alimentação Gerador de energia 

1 kg de sal de cozinha Eletrólito iônico 

3 litros de água Meio eletrolítico 

Durante a preparação e a montagem da célula eletrolítica, foram utilizados uma fonte de 

alimentação de bancada que serviu como gerador de energia elétrica atuando com voltagens de 

aproximadamente 5,5v e com amperagem aproximada de 6A, e a Solução aquosa salina, que foi 

obtida da dissolução de sal na água até a saturação. Como o processo foi realizado em dois alicates 

ao mesmo tempo, a solução foi separada igualmente entre as duas cubas onde cada uma recebeu 1,5 

litros de solução eletrolítica. No interior das cubas foram colocados os alicates, um em cada uma, e 

o metal de sacrifício de modo que cada um ficasse em uma das extremidades dos recipientes,

conforme apresentado na Figura 01. 

Figura 01 - Montagem e preparação. 

Os fios de cobre utilizados na execução do experimento eram de cores diferentes. A 

definição da diferenciação de cores dos fios ocorreu de forma proposital para facilitar a ligação dos 

polos positivos e negativos com os metais no momento da implementação da fonte elétrica no 

processo.  
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Figura 02 - Fonte em funcionamento 

Na Figura 02, onde se ver o processo de eletrólise aquosa em funcionamento é possível 

notar variações da voltagem e da amperagem. Tais alterações ocorrem devido ao grau de oxidação 

diferente entre os alicates. Ao todo o experimento durou 4 horas. A reação química da eletrólise faz 

com que ocorra a liberação de gases tóxicos na solução, permitindo, assim, a migração da oxidação 

para o metal de sacrifício. Na Figura 03, é possível visualizar a liberação da oxidação do alicate ao 

longo do experimento.  

Figura 03 - Acompanhamento do processo 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a finalização do processo, os alicates foram removidos da solução e limpos com água e 

escova. Posteriormente, foram lubrificados para evitar o reaparecimento da oxidação. Na Figura 04 

(a), é possível perceber o quanto os alicates estavam deteriorados, chegando ao ponto de estarem 

inutilizados, e, na Figura 04 (b), visualizam-se os alicates ao final do processo. 
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Figura 04 - Análise de resultados 

Considerando o aspecto final dos alicates, é possível notar que os resultados alcançados 

foram bastante satisfatórios, desoxidando as ferramentas em questão por completo, permitindo a 

reutilização delas nas atividades do laboratório de eletricidade e eletrônica do IFRN - Campus Nova 

Cruz. Porém, caso a peça esteja bastante deteriorada, o procedimento pode não funcionar. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o experimento, viu-se que o processo de eletrólise aquosa foi adequado e eficaz 

para a recuperação das ferramentas metálicas. Vale salientar que, mesmo sendo um procedimento 

bastante simples, ele apresenta alguns riscos elétricos e por contaminação de gases tóxicos liberados 

durante o processo. Dessa forma, é recomendado que a execução da recuperação por eletrólise seja 

sempre realizada em ambiente aberto. Por fim, notou-se a necessidade de implantação de uma 

planilha de planejamento e manutenção preventiva, no laboratório de eletricidade e eletrônica, 

evitando, assim, a degradação dos equipamentos e das ferramentas por falta de manutenção 

preventiva. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO

O zircão, além de mineral, é usado na datação 

de rochas, através do método absoluto U-Pb, 

baseado em padrões de decaimento do elemento 

Urânio (U). Esta característica de 

geocronômetro do mineral já é de vasto 

conhecimento para área das Geociências. Esta 

pesquisa propõe o estudo da relevância desse 

mineral responsável por indicar a idade das 

rochas em que é encontrado, através de 

levantamento bibliógrafos em artigos de 

periódicos e trabalhos de datação realizados 

com o uso do zircão. 

ABSTRACT 

The zircon, besides mineral, is used in rock 

dating, through the absolute method        U-Pb, 

based on decay patterns of the Uranium (U) 

element. This geochronometer characteristic of 

the mineral is already of great knowledge for 

the Geosciences area. This research proposes 

the study of the relevance of this mineral 

responsible for indicating the age of rocks in 

which it is found, by surveying bibliographies in 

periodical articles and dating works carried out 

with the use of zircon. 

1 INTRODUÇÃO 

Conforme Voll (2015) as quantidades de urânio concentradas no zircão possibilitam a sua 

medição, além de não comportar chumbo em sua estrutura cristalina. Este mineral se mantém total 

ou parcialmente como um sistema que grava em sua estrutura informações sobre os diversos 

processos geológicos a que é submetido. 

Deste fato de conservar, como uma caixa preta de aeronaves, as informações de processos 

geológicos de uma rocha, dá ao zircão o caráter de Geocronômetro e possibilita apontar a idade 

desta rocha e as transformações pelas quais a mesma passou. 

PALAVRAS-CHAVE: Zircão. Datação. Rochas. 

KEYWORDS: Zircon. Dating. Rocks. 
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Assim sendo, esta pesquisa visa apontar, através de extensa referência bibliográfica e 

observações dos resultados de trabalhos desenvolvidos, as metodologias utilizadas para reconhecer 

e datar o mineral zircão, para justamente levantar as informações sobre esta rocha. Além disso, tem 

como objetivo atender a demanda de projeto de pesquisa desenvolvido pelo IFRN (campus Natal 

Central), através do Grupo de Pesquisa Mineral, em parceria com o Departamento de Pós-

Graduação da UFPE e o Laboratório de Geologia da USP para datar, através da presença do zircão, 

rochas ultrabásicas do sertão potiguar. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A medição do tempo é uma atividade cotidiana, conta-se em minutos, horas, dias, meses, 

anos, décadas e eventualmente em séculos. Essa contagem varia em escala de acordo com o espaço-

tempo de uma determinada informação. Segundo Carneiro, Mizusaki e Almeida (2005) “em cada 

caso precisamos encontrar diferentes relógios, cuja sensibilidade seja compatível com o evento que 

se pretende medir”. 

A idade de uma rocha, relativa ou absoluta, é dada através de diferentes métodos, que 

variam de acordo com o tipo de rocha. A datação relativa, de acordo com CPRM (2016) “não nos 

diz quantos milhões de anos a rocha tem, ela nos informa que essa rocha é mais antiga ou mais 

jovem que outra ou então se ela se formou antes ou depois de um determinado evento geológico”. A 

idade em quantidade, ou seja, há quantos milhões ou bilhões de anos a rocha se formou, é dada pela 

datação absoluta. 

As rochas mais fáceis de datar são as ígneas. Na datação de rochas metamórficas 

geralmente o resultado que se obtém pode ser a idade do início, do meio ou do fim 

do evento metamórfico. E nas rochas sedimentares a dificuldade reside do fato de 

elas serem na maioria formadas por fragmentos de diversas outras rochas, de 

diferentes naturezas e até mesmo de áreas-fonte diversas. (CPRM, 2016) 

Para superar as limitações da datação fossilífera, usa-se a datação radiométrica, pois nesta 

verifica-se que a desintegração radioativa espontânea não é afetada nem por aquecimento, 

resfriamento ou mesmo trocas referentes a pressão e estado químico. 

O método U-Pb, para Carneiro, Mizusaki e Almeida (2005), tem uma aplicação crescente, 

especialmente na datação de minerais isolados. Os minerais que contêm urânio (U) como elemento 

principal na composição são raros na natureza, porém minerais que contêm este elemento em 

quantidade traço são comuns. O mineral mais indicado neste caso é o zircão (silicato de zircônio, 

ZrSiO4) que contém aproximadamente 0,1% em urânio e ocorre em rochas de diferentes idades, 

sempre em pequenas quantidades. 
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Os estudos geocronológicos em zircão podem ser dirigidos em 5 sentidos 1) 

Estimativa da idade de cristalização de rochas ígneas; 2) Determinação da idade 

máxima de deposição de Sedimentos clásticos; 3) Estimativa das idades herdadas 

em rochas meta-ígneas e meta-sedimentares (Estudos de proveniências e estudos 

Paleogeográficos); 4) datação do metamorfismo e sistemas hidrotermais 

associados; 5) Estimativa da idade da deformação. (CHICHORRO, 2014) 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho é um produto de uma extensa revisão bibliográfica de artigos em 

periódicos e livros a respeito de datação de rochas, a importância e quais métodos são utilizados 

para quais finalidades. Para este estudo, o foco foi no mineral zircão e os métodos utilizando o 

mesmo para datação de rochas e sua importância como geocronômetro. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Hollanda (2012) realizou uma pesquisa na Faixa Seridó, com finalidade de determinar o 

tempo preciso do evento magmatismo Brasiliano, tendo como um dos objetivos utilizar o método 

U-Pb SHRIMP em zircão para datar o magmatismo e, dessa forma, a deformação. Além disso, ela

utiliza o mesmo método para dois plútons, com o intuito de associar geneticamente as 

mineralizações de W-Mo e o magmatismo neoproterozóico. 

Através de um procedimento prévio à análise, com o objetivo de obter um concentrado puro 

de zircão, procedeu a pesquisa dividindo o tratamento da amostra em várias etapas, de modo que a 

amostra foi fragmentada em um britador de mandíbulas e, uma fração mais fina foi obtida em 

moinho de disco, que em seguida foi peneirado em um conjunto composto por malhas de 60, 100 e 

250 mesh. A porção retida na peneira de 250 mesh foi separada em uma mesa vibratória tipo 

wiffley, por fluxo aquoso, os minerais leves dos pesados. Esses minerais pesados foram submetidos 

à separação magnética, inicialmente, com um ímã de mão e depois com um equipamento tipo 

Frantz, o qual controla inclinação da calha e amperagem da corrente. A última etapa consistiu na 

utilização de líquidos com densidade conhecida, bromofórmio (densidade 2,82 g/cm³) e iodeto de 

metileno (densidade 3,32 g/cm³). 

Em uma pesquisa realizada por Silveira et al. (2015), a fragmentação e peneiramento das 

amostras foi feito como na pesquisa de Hollanda (2012), entretanto, os minerais foram concentrados 

manualmente com bateia, não foram utilizados os líquidos densos (bromofórmio e iodeto de 

metileno) e os zircões foram catados. 
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Nessas duas pesquisas, os zircões foram montados em resina epoxy, lixados e polidos. As 

imagens backscattering foram obtidas no Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), porém na 

pesquisa de Silveira et al. (2012) não usou-se o detector de catodoluminescência (Figura 1). 

Figura 1 - Imagens de backscattering de zircões. (A e B) Amostra JR-03A-monzogranito. (C e D) Amostra 

JR-02Dmetagabronorito. FONTE: Silveira et al. (2015) 

Abreu (2012), em sua pesquisa sobre zircões de granitos do NW português, a metodologia 

se difere no sentido que a separação magnética dos minerais se deu após o uso dos líquidos densos 

(bromofórmio e iodeto de metileno). 

Voll (2015) produziu uma pesquisa de determinação isotópica pelo método U-Pb em zircão, 

na qual percebeu que as amostras desse mineral quando expostos a um tratamento térmico que 

consiste no aquecimento das amostras a 1000ºC, durante 48h, em mufla Jung; elas tiveram 

pequenas alterações visíveis em lupa, a maior parte da amostra ficou mais clara e transparente e 

alguns cristais se tornaram mais leitosos, tornando mais simples a identificação de defeitos como 

fraturas, inclusões e óxidos incrustados (Figura 2). 

Figura 2 – Fotos de diferenças entre alíquotas submetidas e não submetidas a tratamento térmico observadas 

em CL. a) Cristais da amostra Paranã2-a, alíquota da amostra não submetida ao tratamento térmico. b) 

Cristais da amostra Paranã2-b, alíquota da amostra submetida ao tratamento térmico. FONTE: Voll (2012) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O zircão é um mineral de suma importância para a geologia, devido a sua função como 

geocronômetro é utilizado na datação de rochas, de eventos geológicos, como magmatismo e 

deformação, além de associação de depósitos minerais e rochas. Dada a essa característica, o IFRN 

(campus Natal Central) em parceria com o Departamento de Pós-Graduação em Geociências da 

UFPE e o Laboratório de Geologia da USP, está desenvolvendo uma pesquisa de datação de rochas 

ultrabásicas do Sertão Potiguar, através da presença de zircão nas mesmas. 
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ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO AMBIENTAIS NO 
LABORATÓRIO DE QUÍMICA GERAL DO IFRN - Campus APODI 

MARINHO, D, F, P1; BERTINI, L, M1; NASCIMENTO, T, L1 
1IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O mapa de risco ambiental se caracteriza por ser 
uma exposição gráfica de diversos fatores que 
estão inseridos em um determinado local de 
trabalho que são potencialmente prejudiciais à 
saúde e/ou higiene do trabalhador e ambiente. O 
risco ocupacional é a probabilidade da ocorrência 
de um acidente ou doença na execução da 
atividade laboral. Uma vez que a grande parte 
dos riscos ocupacionais são de fácil 
identificação, sendo assim, previsíveis os efeitos 
nocivos à saúde causada por eles. Para a 

confecção de um mapa de risco ambiental, se faz 
necessário o estudo prévio e levantamento de 
informações das atividades desenvolvidas no 
setor de trabalho, identificando assim os riscos 
existentes conforme a classificação específica. O 
mapa de risco deverá ser exposto em local de 
fácil visibilidade e acesso. O presente trabalho 
busca elaborar e implantar o mapa de riscos 
ambientais no Laboratório de Química Geral 
(056) do  IFRN  -  Campus Apodi

ABSTRACT 

The environmental risk map is characterized by 
being a graphic display of various factors that are 
inserted into a workplace that are potentially 
harmful to the health and/or hygiene of the 
worker and environment. Occupational risk is the 
likelihood of an accident or illness in the 
execution of the work activity. Since the large 
part of occupational risks are easy to identify, and 
thus foresee the harmful effects to health caused 
by them. For the preparation of an environmental 

risk map, it is necessary to study prior and survey 
information of the activities developed in the 
work sector, thus identifying the existing risks 
according to the specific classification. The risk 
map should be exposed in a place of easy 
visibility and access. The present work seeks to 
elaborate and implement the map of 
environmental risks in the General Chemistry 
Laboratory (056) of the IFRN-Campus Apodi.

PALAVRAS-CHAVE:  Mapa, Risco, Segurança. 

KEYWORDS:  Map, risk, security. 

 IV SECITEX /XIV CONGIC 

0510



1 INTRODUÇÃO 

Laboratórios são lugares de trabalho que necessariamente não são perigosos, desde que certas 

precauções sejam tomadas. Todo aquele que trabalha em laboratório deve ter responsabilidade no seu 

trabalho e evitar atitudes que possam gerar acidentes e consequentemente danos para si e para os 

demais. Deve prestar atenção a sua volta e se prevenir contra perigos que possam surgir do trabalho 

de outros, assim como do seu próprio.  

Uma forma de prevenção e garantia da segurança no ambiente laboral é conhecer todos os 

riscos que o usuário do setor está exposto, umas das formas de adquirir esse conhecimento é através 

da leitura e entendimento do mapa de risco ambiental do setor. O mapa de risco ambiental se 

caracteriza por ser uma exposição gráfica de diversos fatores que estão inseridos em um determinado 

local de trabalho que são potencialmente prejudiciais à saúde e/ou higiene do trabalhador e ambiente. 

O presente trabalho busca elaborar e implementar o mapa de riscos ambientais no laboratório 

de química geral do IFRN - Campus Apodi. Dessa forma servirá uma forma para seus usuários 

conheçam os riscos existentes, como também suas ações de controle desses riscos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O mapa de risco trata-se de uma representação referente aos riscos presentes no local de 

trabalho. Através do desenvolvimento deste mapa pode-se analisar quais as condições que o 

desenvolvimento de determinadas atividades pode ocasionar à saúde e/ou higiene do trabalhador e ao 

meio ambiente. 

 Com o desenvolvimento deste documento a situação da empresa ou setor analisado está 

seguindo os padrões de conhecimento das medidas preventivas (NEVES et al., 2006). Diante da 

importancia deste documento, não importa o tamanho da empresa, quantidade de funcionários e nem 

mesmo a natureza da mesma. Todas devem apresentar o mapa de risco (NR5). 

O mapa de riscos não precisa ser atualizado em intervalos curtos de tempo, porém, sempre 

que um fato inovador for constituído dentro do local de trabalho, deverá estar presente no documento 

(TAVARES et al., 2016).  Segundo o Brasil (2018), existem cinco riscos ambientais:  

Riscos Físicos – São diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais 

como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações 

não ionizantes; 
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Riscos Químicos – São as substâncias que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas 

formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de 

exposição, possam ter contato ou ser absorvidos pelo organismo através da pele ou por ingestão;  

Riscos Biológicos – São riscos oferecidos por diversos tipos de microrganismos (bactérias, fungos, 

bacilos, parasitas, protozoários e vírus) que possam infectar o indivíduo por vias respiratórias, contato 

com a pele ou ingestão; 

Riscos Acidentes – Arranjo físico inadequado, Máquinas e equipamentos sem proteção, Ferramentas 

inadequadas ou defeituosas, Iluminação inadequada, Eletricidade, Probabilidade de incêndio ou 

explosão, Armazenamento inadequado, Animais peçonhentos e outras situações de risco que poderão 

contribuir para a ocorrência de acidentes;  

Riscos Ergonômicos – Esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência 

de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, trabalho 

em turno e noturno, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e repetitividade. 

Para a elaboração do mapa de riscos, convencionou-se atribuir uma cor para cada tipo de risco e 

representá-lo em círculos, de acordo com sua intensidade, conforme indica na figura 01. 

Fonte: CTISM

  Figura 1: Representação da gravidade e da cor correspondente a cada risco ambiental 
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3 METODOLOGIA 

Para elaboração do mapa de riscos ambientais no laboratório de química geral está sendo 

aplicado a metodologia proposta na Norma Regulamentadora 05 (NR5). 

Abaixo indica cada etapa a ser seguida. 

1º: Conhecer o processo de funcionamento no laboratório em estudo; 

2º: Identificar os riscos existentes no local; 

3º: Identificar as medidas preventivas existentes e sua eficácia; 

4º: Identificar os indicadores de saúde; 

5º: Conhecer os relatos dos usuários sobre as condições de higiene e segurança; 

6º: Conhecer os levantamentos ambientais já realizados no local;  

7º: Elaborar o Mapa de Riscos, sobre o layout do laboratório, incluindo através de círculo os riscos 

existentes; 

8º Implantar o Mapa de Risco após a aprovação da Coordenação dos Laboratórios do Campus 

Apodi.  

Após discussão e aprovação do Mapa de Riscos, este será fixado em um local visível e de 

fácil acesso para os usuários do Laboratório analisado. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O trabalho está em andamento, a primeira etapa foi a de caraterização do setor analisado, os 

dados estão no quadro 01. 

Ambiente Laboratório de Química Geral (Laboratório 56) 

Local IFRN – Campus Apodi 

Atividades Ensino e Pesquisa 

Público Alunos e Servidores 

      Quadro 01: Caracterização do setor analisado 
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Os riscos químicos encontrados foram exposição a produtos químicos. As medidas de controle 

previstas são: utilização de EPI’s (luvas, máscara, óculos), e a instalação de EPC’s (chuveiros de 

emergenciais, lava olhos e capelas). Nas próximas etapas do trabalho será verificado a eficácia dessas 

medidas de controle para os riscos químicos. 

  Para os riscos físicos, considerando as diversas formas de energia, tais como: ruído, 

vibrações, temperaturas excessivas, pressões anormais, presença de animais peçonhentos, etc, não 

encontramos nenhum risco na nossa primeira análise preliminar, mesmo resultado para os riscos 

biológicos  

Os riscos ergonômicos são os fatores que afetam a integridade física e mental do indivíduo, 

provocando desconforto ou doença. Considerou-se como risco ergonômico presente no ambiente, a 

postura inadequada, tanto dos alunos e servidores que atuam no setor, nas práticas laboratoriais, uma 

vez que os assentos e as bancadas não propiciam conforto aos mesmos e as bancadas. Os riscos de 

acidentes se encontram em análise. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho busca a identificar dos principais riscos, causados pelos cinco diferentes 

agentes ambientais (físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente), oferecidos pelo laboratório 

químico investigado. O trabalho está em andamento, com seu término iremos proporcionar 

informações sobre as condições de uso e medidas preventivas para os usuários desse setor. 
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IDENTIFICAÇÃO DE FENÓIS E AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DAS CASCAS E GALHOS DA 

QUINA-QUINA 

COSTA, C. L.1; OLIVEIRA, J. A.2; BIZERRA, A. M. C.3 
1,2,3 IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Os metabolitos secundários são 

micromoléculas encontradas em espécies 

vegetais que podem desempenhar diversas 

funções no organismo. Elas podem agir 

prevenindo alguns tipos de doenças e pode 

auxiliar no combate de outras. Na literatura 

algumas classes de metabolitos secundários 

são estudadas com foco na atividade 

hipoglicemiante e baseado nesses estudos o 

objetivo desta pesquisa é analisar se os 

extratos orgânicos da Quina-quina (Coutarea 

hexandra) possuem classes de compostos 

orgânicos que possam ser contribuintes para a 

atividade hipoglicemiante. A coleta das 

casacas e galhos foi realizada na Serra da 

Gangorra pertencente ao município de Rafael 

Fernandes – RN, para identificar fenóis foi 

usado os métodos descritos por Matos (2009) 

tendo como princípio a variação colorimétrica 

a partir da solução alcoólica de cloreto férrico  

e para avaliar a atividade antioxidante foi 

usado a cromatografia de coluna delgada 

tendo como eluente uma mistura de 

clorofórmio e metanol (1:1) e pulverizando as 

placas com uma solução metanólica do radical 

livre DPPH. Os extratos apresentaram 

resultados positivos para ambas as análises 

dando indícios que a espécie pode ser uma 

possível contribuinte para a atividade 

hipoglicemiante. No entanto, para constatar 

sua atividade hipoglicemiante são necessários 

testes específicos. A partir dos resultados 

positivos estão sendo realizados testes 

quantitativos para fenóis totais e atividade 

antioxidante.

ABSTRACT 

Secondary metabolites are micromolecules 

found in plant species that can perform 

various functions in the body. They can act 

by preventing some types of diseases and 

can help in the fight against others. In the 

literature some classes of secondary 

metabolites are studied with focus on 

hypoglycemic activity and based on these 

studies the objective of this research is to 

analyze if the organic extracts of Quina-

quina (Coutarea hexandra) have classes of 

organic compounds that can be contribute 

to the hypoglycemic activity. The bark and 

branches were collected in Serra da 

Gangorra belonging to the municipality of 

Rafael Fernandes - RN, to identify phenols, 

the methods described by Matos (2009) 

were used based on the colorimetric 

variation from the alcoholic solution of 

ferric chloride and to evaluate the 

antioxidant activity was used thin column 

chromatography eluting with a mixture of 

chloroform and methanol (1:1) and 

spraying the plates with a methanolic 

solution of the DPPH free radical. The 

extracts presented positive results for both 

analyzes giving indications that the species 

may be a possible contributor to the 

hypoglycemic activity. However, specific 

tests are required to determine your 

PALAVRAS-CHAVE: Produtos naturais. Hipoglicemiante. Identificação fitoquímica 
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hypoglycemic activity. From the positive 

results are being carried out quantitative 

tests for total phenols and antioxidant 

activity. 

1 INTRODUÇÃO 

A relevância das pesquisas sobre Produtos Naturais (PN) está centrada no valor que os 

metabólicos secundários representam para a produção de medicamentos, cosméticos, 

agroquímicos, alimentos e entre outros. A variedade de classes de compostos orgânicos 

presentes nas espécies vegetais é muito vasta, podem conter em sua estrutura fenóis, 

antocianinas, flavonoides, carotenoides, esteroides, triterpenoides, alcaloides e dentre outras. 

Essas classes de substâncias têm despertado o interesse de muitos pesquisadores devido a 

algumas propriedades já identificadas, como: anti-inflamatória, analgésica, antimicrobiana, 

atividade antioxidante, auxilia no combate e prevenção da diabetes, na prevenção de doenças 

degenerativas, cardiovasculares e outros males. 

O interesse em estudar a Quina-quina, surgiu a partir de dados coletados em entrevistas 

aplicadas aos cidadãos da feira livre da cidade de Pau dos Ferros – RN. Ao analisar os dados, 

identificamos que um entrevistado citou que a Quina-quina auxilia no tratamento da diabetes. 

No entanto, não se tem confirmação científica acerca da atividade hipoglicemiante apontada 

pelo entrevistado. Como ela não é tão disseminada na medicina popular está sendo realiza a 

confirmação da espécie, mas possivelmente se trata da Coutarea hexandra. 

Assim, está sendo desenvolvido análises a respeito da identificação de classes de 

compostos orgânicos (fenóis, flavonoides, alcaloides, saponinas, esteroides e triterpenoides) 

que segundo revisão bibliográfica realizada por Marles e Farnsworth (1995) contribuem para o 

efeito hipoglicêmico dos produtos naturais. 

Nessa concepção, o objetivo geral deste trabalho é analisar se os extratos orgânicos da 

Quina-quina (Coutarea hexandra) possuem classes de compostos orgânicos que possam ser 

contribuintes para a atividade hipoglicemiante. Para tal foi coletado e preparado extratos 

etanolicos das cascas e galhos da espécie, realizou-se a identificação de fenóis e avaliação 

qualitativa da atividade antioxidante. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os metabólitos secundários são micromoléculas acumuladas em plantas e 

microrganismos, sintetizadas como respostas ao ataque ou estresse causado por agentes 

químicos, físicos ou biológicos presentes no ambiente que a planta se desenvolve, quando a 

KEYWORDS: Natural products. Hypoglycemic. Phytochemical identification 
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planta está frente a esses ataques, mecanismos bioquímicos e genéticos são ativados como 

forma de defesa, neste processo ocorre a formação de várias substâncias com estruturas e 

funções diversificadas (Simões, 2016). 

Os compostos fenólicos são metabólitos secundários produzidos por plantas e 

microrganismos e possuem uma vasta diversidade em termos de estrutura, podendo apresentar-

se em moléculas simples ou altamente polimerizadas (BRAVO, 1998). Atualmente o interesse 

no estudo destes compostos está atrelado aos benefícios que estes podem trazer a saúde humana 

devido sua decorrência em termos de atividade antioxidante e consequente associação a 

prevenção e tratamento de doenças degenerativas, câncer e outras patologias (WOLLGAST & 

ANKLAM, 2000).  

Nos últimos anos muitos produtos de origem natural ou sintetizados em laboratório tem 

desempenhado essencial papel no combate ou prevenção de algumas doenças relacionadas ao 

sistema cardiovascular, imunológico, distúrbios como a diabetes, no combate ao 

envelhecimento precoce e dentre outros, tais produtos possuem em comum propriedades 

antioxidantes. Antioxidantes são substâncias que retardam as reações de degradação oxidativa, 

ou seja, reduzem a velocidade da oxidação por um ou mais mecanismos, com a inibição de 

radicais livres e complexação de metais (PIETTA, 2000). A produção de radicais livres é 

controlada nos seres vivos por diversos compostos antioxidantes, os quais podem ter origem 

nos próprios processos metabólicos, ou serem provenientes da dieta alimentar ou outras fontes 

(SOUSA et al., 2007).  

3 METODOLOGIA 

3.1 Coleta e preparo dos extratos etanólicos 

O material botânico foi coletado na Serra da Gangorra pertencente ao município de Rafael 

Fernandes. A planta está localizada nas seguintes coordenadas geográficas 6°12’19.1”S e 

38°15’48.9”W. Ambas as partes foram inicialmente secas a sombra. Foram imersos em etanol 

280 g de galhos e 97,86 g de cascas por um período de 72 horas a 96 horas, para extração à frio. 

Posteriormente, o solvente foi evaporado em aparelho rotativo sob pressão reduzida e o extrato 

armazenado em recipientes de vidro. Após isso, foi pesado e calculado o rendimento.  

3.2 Identificação de fenóis 

A análise foi realizada usando os métodos descritos por Matos (2009). Em um tubo de 

ensaio foram adicionados 0,5 g do extrato, em seguida, dissolveu em 2 ml de água destilada e 

juntou-se três gotas de solução alcoólica de cloreto férrico (FeCl3) a 6%. Posteriormente foi 
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homogeneizou-se a mistura e observou a variação de cor ou formação de precipitado abundante 

e escuro. Foi comparado com um teste em branco, isto é, usando apenas água e cloreto férrico. 

O indicativo de fenóis é por meio de coloração que varia entre o azul e o vermelho, quando o 

branco for negativo. 

3.3 Avaliação qualitativa da atividade antioxidante 

Os extratos foram analisados por cromatografia de camada delgada (CCD) usando o 

ácido gálico como padrão positivo de comparação. As placas foram eluídas em solução 

clorofórmica metanólica (CHCl3/CH3OH – 1:1) e, após secagem, foram pulverizadas com 

solução a 0,4 mmol/L do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) em CH3OH. As placas 

foram observadas até o aparecimento de manchas amarelas sob fundo de coloração púrpura, 

indicativo de possível atividade antioxidante. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O rendimento dos extratos etanólicos das galhos e cascas da Coutarea Hexandra foram 

2,25% e 7,08%, respectivamente. Apesar dos rendimentos dos extratos serem relativamente 

baixos sua concentração é alta e foram suficientes para realizar as identificações de fenóis e 

atividade antioxidante. 

A identificação de fenóis nos extratos etanólicos das cascas e dos galhos foi positivo. 

Ao gotejar o cloreto férrico a mistura apresentou coloração azul, mas rapidamente mudou para 

verde escuro e amarelo claro, isso possivelmente ocorre devido à variedade de substâncias de 

outras classes que possam estar presentes nos extratos e que reagem com o cloreto férrico usado 

na identificação. A identificação positiva de fenóis é um dado relevante para uma possível 

atividade hipoglicemiante da Quina-quina, pois segundo pesquisas de Sabu, Smitha e 

Ramadasan (2002) com uma solução aquosa bruta de polifenóis extraídos do chá verde 

reduziram os níveis de glicose no sangue de Ratos albinos Wistar machos diabéticos induzidos 

por aloxano e ainda reduziu os níveis de estresse oxidativo, evitando que o aloxano afetasse as 

células pancreáticas. 

A avaliação qualitativa da atividade antioxidante foi positiva tanto para as cascas quanto 

para os galhos da Quina-quina, após a pulverização das placas cromatográficas com a solução 

do radical livre DPPH, foram observadas manchas amareladas e fundo purpura. A coloração 

amarelada indica que o DPPH foi sequestrado e reduzido a hidrazina por alguma (s) susbtância 

(s) do extrato. A atividade antioxidante do extrato possivelmente está relacionada com os fenóis

identificados, pois as hidroxilas das substâncias fenólicas ligadas aos anéis aromáticos 

possuem 
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a capacidade de doar elétrons estabilizando os radias e suportar como resultado a deslocalização 

em torno do sistema aromático (DORNAS et al., 2007) 

O indício da atividade antioxidante pode proteger o organismo dos radicais livres, pois 

nas pesquisas de Sabu, Smitha e Ramadasan (2002) os ratos tratados com os polifenóis 

apresentaram elevação dos níveis de glutationa, antioxidante proteico, e aumentou o nível da 

enzima superóxido dismutase, assim evitando complicações em quadros de diabetes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante o exposto, observamos que a Quina-quina pode ser uma espécie com potencial 

para auxiliar no tratamento da diabetes. No entanto, são necessários testes mais elaborados para 

verificar sua eficácia e demais propriedades medicinais. Os próximos passos da pesquisa estão 

sendo em relação a quantificação de fenóis totais e atividade antioxidante por métodos 

espectrofotométricos. 
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Este estudo tem como tema o uso de softwares no processo ensino aprendizagem. O objetivo desse trabalho são as implantações de 
tecnologias com recursos de multimídia em sala de aula. Apresentaremos também a importância de um software educacional 
enquadrando na matéria de Química.  

PALAVRAS-CHAVE:Ensino aprendizagem. Química. Software. 

As importâncias do uso do software e de tecnologias na educação estão ocorrendo por diversos estudos no âmbito da educação. Os 
softwares educacionais sendo recursos digitais que será utilizado no processo de aprendizagem dos discentes (SANTOS e 
AMARAL,2012). Algumas pesquisas de estudos em sala de aula têm como necessidade ferramentas didáticas para um bom 
aprimoramento para os discentes de qualquer nível escolar.Estudos concluem que a utilização dos softwares educativos, como 
ferramentas didáticas, contribuem para praticas acadêmicas em qualquer nível de ensino (SOFFA e ALCÂNTRA,2008).A escola 
precisa acompanhar a sociedade atual que ocorre os avanços tecnológicos. Os docentes e discentes podem conhecer e aprender a 
usar tecnologias com ajuda de uma aprendizagem melhor no âmbito escolar. 
 

O presente trabalho aborda aspectos da prática docente, na disciplina de química, baseando-se nos avanços tecnológicos e suas 
implantações didáticas, em uma perspectiva transformadora de aplicar recursos de multimídia em sala de aula. Intenciona analisar 
até que ponto a mídia pode influenciar no processo de ensino-aprendizagem.  A química é uma disciplina que aborda conteúdos de 
caráter abstrato, apesar de estar presente em nosso cotidiano. Sua aplicação de forma experimental é a alternativa mais eficaz para 
a aprendizagem, no entanto é notório que o sistema educacional público brasileiro ainda não dispõe de recursos suficientes para que 
se possa trabalhar nessa perspectiva de ensino. 

Visando atender as necessidades educacionais, este trabalho tem como intuito apresentar metodologias de ensino na química por 
meio do uso de tecnologias, como softwares de laboratório virtual. Trabalhando assim o processo de ensino no formato 
interdisciplinar. Esses aplicativos virtuais são ferramentas didáticas, em suas maiorias disponíveis na internet gratuitamente e de fácil 
manuseio podendo ser trabalhado em qualquer nível de ensino. Nessa perspectiva os softwares podem ser utilizado como a parte 
prática da aula suprindo a necessidade do laboratório físico ou materiais para realização dos experimentos, saindo da abstração dos 
conteúdos e tornando a aula lúdica. 
 

Tomando por base tudo o que outrora fora abordado, 
concebemos este trabalho no intuito de pensarmos de maneira 
propositiva e colaborativa o ensino aprendizagem da química, 
como forma de minimizar algumas deficiências na qualidade do 
ensino em decorrência da falta de recursos didáticos por meio 
de um software. 

A presente proposta encontra-se em fase de aplicação, que 
ocorrerá na Escola Estadual Juscelino Kubitschek, localizada no 
município de Assu/ RN. A referida escola conta com um público 
de alunos de nível médio. Vislumbramos a depender dos 
resultados, ampliar a aplicação desta proposta a outras escolas 
municipais e privadas da região. 
 

Figura 1: Software de Titulação 
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HEMO-IFRN: APLICATIVO MOBILE PARA FACILITAÇÃO E 
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1,2 IFRN – Campus Nova Cruz, 3 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Tecnologia da Informação (TI) vem 
auxiliando na resolução de diversos 
problemas da sociedade moderna. Entretanto, 
a baixa quantidade de doadores de sangue 
regulares no Brasil ainda é um problema 
preocupante. Dessa forma, este trabalho 
apresenta uma proposta de um aplicativo 
mobile para o incentivo e facilitação de 
doações de sangue no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN). A proposta 
visa conscientizar os alunos e servidores 
sobre a importância da doação de sangue, 
esclarecer sobre os temas relacionados (tais 
como: informação sobre o sistema ABO, 
fator RH e a patologias relacionadas), 
cadastrar doadores, localizar pontos para 
doação e informar necessidade de doações.  

ABSTRACT 

In the past few decades there has 
been a revolution in computing and 
communications. Many problems of 
modern society have been solved. 
However, amount of blood donors in 
Brazil is still a troubling problem. Thus, 
this work has a mobile application 
proposal for the encouragement and 

facilitation of blood donations at the 
Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte 
(IFRN). The purpose is to educate students 
and staff about the importance of blood 
donation, clarify related topics, registers 
users who need blood in case of 
emergency and locate blood banks. 

1 INTRODUÇÃO 

Um grande problema da área da saúde no Brasil é a carência de doação de sangue 

(Costa & Orlovski, 2014). No Brasil, a taxa de doações é de apenas 16 pessoas em cada grupo 

de mil (Ministério da Saúde, 2018). Essa quantidade está diretamente ligada aos estoques dos 

hemocentros, que necessitam de um volume médio de sangue, sendo arriscado a sua redução, 

PALAVRAS-CHAVE:  Doação de Sangue. Aplicativo Mobile. Saúde. IFRN. 

KEYWORDS:  Blood Donation. IFRN. Mobile Application. Health. 
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pois a procura pode exceder a oferta, e prejudicar a vida de um indivíduo. Dados do 

ministério da saúde mostram que 42% das doações são feitas por jovens que estão na faixa 

dos 18 a 29 anos (Ministério da Saúde, 2018). Entretanto muitos jovens relatam que sentem 

dificuldade no processo de doação e muitos deles não sabem como proceder (Barrucho, 

2018).  Dessa forma, escolas e universidades se tornam essenciais na divulgação das 

campanhas de doações, pois costumam ter exatamente esse público, o que seria ideal para 

aumentar esses dados. 

Além das doações, outros problemas da área também estão relacionados com o 

sangue. Quase 40% dos brasileiros não sabem seu tipo de sanguíneo, aponta pesquisa 

(Versolato, 2018). Isso é prejudicial em muitos casos, como em transfusões feitas com o tipo 

de sangue errado, que nos piores dos casos, pode levar ao óbito. Além disso, o conhecimento 

da tipagem sanguínea é fundamental para o diagnóstico de uma doença que afeta os recém-

nascidos, a eritroblastose fetal. A doença acontece quando uma mãe, com fator RH negativo, 

gera um filho com fator RH positivo (por exemplo, uma mãe cujo tipo sanguíneo é A- e o do 

filho é A+) tendo consequências graves, como danos cerebrais e insuficiência hepática 

podendo levar a criança à morte.  

Nesse sentido, o presente artigo propõe a criação de um aplicativo mobile para 

captação de doadores de sangue do IFRN com o propósito de contribuir para o incentivo, 

informação e conscientização sobre o tema. Além disso, será possível cadastrar doadores, 

localizar locais para doação, solicitar doações em caso de emergência, registrar dados de tipo 

sanguíneos e doadores por campus do IFRN.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Um dos grandes problemas da área da saúde é a falta de doação de sangue e 

hemocomponentes (Versolato, 2018). O Brasil também sofre com essa carência, apenas 1,6% 

da população é doadora de sangue (Ministério da Saúde, 2018). O sangue é insubstituível. 

Ainda não existe nenhum tipo de medicamento que possa substituir o sangue. E quem precisa 

só consegue graças à generosidade de quem doa.  

Tendo em vista o potencial tecnológico na resolução de problemas, essa área pode 

ser fundamental para a colaboração o setor de saúde. O desenvolvimento de tecnologias muito 

avançadas pela sociedade culminará para o progresso social da mesma. É como se a 

capacidade de transformar toda a sociedade tivesse diretamente ligado ao desenvolvimento 

tecnológico (Costa & Orlovski, 2014). Desse modo, o uso da tecnologia pode trazer muitos 
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benefícios para a área da saúde. Tendo como problemática a questão de doadores de sangue, o 

uso de softwares vem a ser essencial para aumentar o número dos mesmos, culminando para a 

garantia de milhares de vidas.  

3 METODOLOGIA 

No estágio inicial deste trabalho foi realizado uma pesquisa de informações, 

utilizando-se de uma análise quantitativa, sobre o tema, onde foram encontrados os déficits na 

área da doação de sangue e as doenças causadas pela diferença de tipo sanguíneo. Na 

sequência, foi aplicado um questionário aos alunos e servidores do IFRN – Campus Nova 

Cruz. Através do questionário, foi observado que 95,4% nunca doaram sangue, e 52,9% não 

tem ideia do seu tipo sanguíneo. Posteriormente, foram definidos os requisitos do sistema, a 

fim de conduzir melhor todo o seu desenvolvimento. Para tal, foram realizadas entrevistas 

informais com professores de Biologia, doadores e não doadores de sangue. Posteriormente, 

foi proposto sistema HEMO-IFRN. Atualmente o mesmo encontra-se na fase de 

desenvolvimento e testes. Está sendo realizado um estudo de caso da implementação do 

mesmo no IFRN- Campus Nova Cruz. 

3.1 Plataforma HEMO-IFRN 

O HEMO-IFRN é uma plataforma mobile, que possui cinco módulos: módulo de 

acesso, cadastro de doadores, solicitar doações, cadastro de bancos de sangue e módulos 

instrutivos. A Figura 1 mostra alguma de suas telas. O módulo de acesso permiti o acesso 

identificado e sem identificação (sem login). No acesso identificado o usuário irá utilizar o 

login (matrícula e senha) do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), que todos 

os alunos e servidores do IFRN possuem. Através deste acesso será possível obter 

automaticamente os dados dos usuários, tais como, nome, e-mail, telefone, endereço e data de 

nascimento. O acesso não identificado (sem login) poderá ser feito por qualquer usuário e terá 

total acesso aos módulos instrutivo do sistema. Entretanto, o mesmo deverá fornecer os seus 

dados, caso queira se cadastrar como doador ou solicitar doações. 
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Figura 1- Telas do HEMO-IFRN. a) Login, b) Módulo ilustrativo e c) Menu lateral. Fonte: Autoria Própria.

O módulo de cadastro de doação visa cadastrar os doadores. Esse módulo será 

integrado ao SUAP, visando automatizar a obtenção desses dados para os alunos e servidores. 

Caso, não seja possível importar alguns dados ou o usuário seja externo do IFRN, os dados 

deverão ser inseridos. As informações sigilosas dos doadores não serão divulgadas, somente 

os bancos de sangue registrados e pessoas autorizadas terão acesso, e se o doador der 

permissão para acessá-lo. O módulo de cadastro de banco visa inserir informações dos bancos 

de sangue, tais como, localização (GPS), telefone para contato, responsável, horário de 

coletas, instruções para coletas e estoque. No módulo solicitar doações, o usuário poderá 

informar que uma pessoa precisa de doação de um tipo de sangue e solicita que os usuários 

procurem um determinado banco de sangue.  

No módulo instrutivo, são expostos informações são sobre doações, sistema ABO e 

fator RH, gráfico com dados de tipo sanguíneo por campi, cálculo da compatibilidade 

sanguínea, herança de tipo sanguíneo e probabilidade de paternidade.  

Para a sua implementação e testes vem sendo usados os módulos Ionic e Cordova, 

frameworks que utilizam os recursos padrões de desenvolvimento web como HTML, CSS e 

Java Script. Para a interface, através desses módulos, utilizou-se o HTML e CSS. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O sistema proposto vem sendo implementado e testado através de um estudo de caso 

no IFRN – Nova Cruz. Alguns módulos já foram desenvolvidos e os resultados já foram 

alcançados, são eles, o módulo instrutivos, solicitar doações e cadastro de bancos de sangue. 

Ao final do projeto, iremos solicitar que os alunos e servidores do Campus Nova Cruz testem 
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o sistema por seis meses, durante o qual iremos acompanhar os testes, corrigir possíveis erros

e aperfeiçoar o sistema. Ademais, espera-se que com a conclusão da criação do software,

milhares de vidas sejam salvas, pois, com o uso, novos doadores de sangue derivarão da

comunidade do IFRN, aumentando o estoque de sangue nos Hemocentros. Além disso,

também aumentará o número de pessoas que conhecem as doenças relacionadas ao sangue, a

própria doação e a compatibilidade sanguínea.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A falta de doadores de sangue e relatos de dificuldades no processo de doação ainda se 

faz presente atualmente no Brasil. Dessa forma, foi proposto a criação de um aplicativo 

mobile para captação de doadores de sangue do IFRN com o propósito de contribuir para o 

incentivo, informação e conscientização sobre o tema.  O mesmo encontra-se em fase de 

implantação. O sistema também está sendo testado através de um estudo de caso no IFRN – 

Campus Nova Cruz. Através do aplicativo esperamos que alunos e servidores sejam 

incentivados a serem doadores, bem como a conhecerem mais sobre esse sistema, o de 

compatibilidade e as doenças relacionadas ao sangue. 
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Reposição Inteligente 

Andrade, R. C., Alves, T. L. B. A., Fernandes, E. M., Bezerra, P. V. L., Costa, M. S. 
IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, 
através da Coordenação de Sistemas de 
Informação, tem desenvolvido o Sistema 
Unificado de Administração pública. Ele possui 
muitas funcionalidades que têm tornado o 
trabalho mais eficiente. Entretanto, o sistema 
ainda não possuí a funcionalidade que permite a 
alunos e professores realizarem a solicitação de 
reposição por meio da plataforma. Atualmente, 
esta solicitação é realizada presencialmente e 
por meio de formulário em papel. Esta prática 

pode comprometer a comunicação entre alunos 
e professores, assim como pode por em risco a 
própria solicitação por motivos de extravio do 
papel. Portanto, tem-se por objetivo desenvolver 
uma aplicação web que permite aos alunos e 
professores melhor comunicação quanto a 
solicitação de reposições. Até o presente 
momento, o banco de dados da aplicação está 
pronto, assim como os sistema de autenticação 
de usuários. As solicitações de usuários estão 
em fase final de desenvolvimento.

ABSTRACT 

The Federal Institute of Science and 
Technology (IFRN), has developed the Unified 
System of Public Administration (Sistema 
Unificado de Administração Pública) SUAP. 
Currently, It has many features that contributes 
to the high quality of service provide by the 
institution. However, there are some many 
resources that could make the service better that 
it is right now. One desired feature is the 
informatization of the requests of students 
related to reapplication of tests. Currently, the 
request is made in person using paper form. 
This kind of communication makes the process 

slow. Besides, this kind of communication may 
compromise the relation between students and 
teachers and can put the documentation in risk 
as well. So, We aim in this project to develop a 
system that can fill this gap in the SUAP 
providing a better experience in its use. Right 
now, the database schemes, the authentication 
system for students and teachers have been 
implemented. The next step is the development 
of the reapplication of exams system that enable 
users to make requests. 

PALAVRAS-CHAVE: REST. Aplicação Web. Laravel. 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by dots. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta resultados parciais do desenvolvido de um projeto de 

pesquisa, que visa a implementação de um sistema que auxilie a comunidade acadêmica do campus 

Caicó no que diz respeito ao processamento de solicitações de reposição. Por issi, tem-se por 

finalidade desenvolver uma aplicação WEB que permite aos alunos e professores melhor 

comunicação quanto à solicitação de reposições. 

Atualmente, o processo de solicitação de reposições no IFRN campus Caicó é feito via 

formulário em papel. Este tipo de solicitação corre o risco de ser rasurado, perdido. Além disso, a 

utilização de papel vai de encontra a política de sustentabilidade da instituição. Deste modo, um 

sistema WEB permitira mais eficiência na solicitação, além de segurança quando a manutenção das 

informações do pedido. Além disso, o processo se tornará mais célere mediante uso de tecnologia, 

visando uma comunicação mais eficiente entre aluno e professor. 

Assim, o presente trabalho foi delineado de modo a atender o objetivo geral de concepção de 

um sistema Web que permite a solicitação de reposição e avaliação da mesma por parte do 

professor. Além disso, pretende-se desenvolver habilidades dos alunos quanto ao uso da API REST 

do SUAP, projetar a arquitetura do sistema via UML, implementar módulo de solicitação, 

notificações de usuário de forma eficiente. 

Até o presente momento, o projeto está com o cronograma sendo desenvolvido de forma 

consistente com os prazos sendo respeitados e com os resultados esperados. Com relação as 

dificuldades, observa-se que o principal ponto é o grande número de tarefas/disciplinas que os 

alunos possuem por ano letivo o que torna o ritmo de desenvolvimento lento. Como forma de 

atenuar tal empecilho, as tarefas são planejadas tomando essa restrição em conta. 

Por fim, o projeto já possui banco de dados desenvolvido, sistema de 

autenticação/autorização de usuários sendo realizado. A próxima etapa é o desenvolvimento das 

notificações de usuário. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O 1° parágrafo do artigo 1 da organização didática do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) afirma que este é: 

“uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular, 

multicâmpus e descentralizada, especializada na oferta de educação profissional e 
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tecnológica nas diferentes modalidades de ensino com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica” (IFRN, 2012a).  

Como qualquer organização educacional, ela utiliza instrumentos de avaliação de 

aprendizagem, que na maioria dos casos geram notas quantitativas e acumulativas em períodos 

determinados. Nesse sentido, as datas dos recursos avaliativos bem como os pesos atribuídos a cada 

um desses devem serem divulgados pelos professores responsáveis no início do respectivo período 

letivo, sendo que se o aluno venha a se ausentar no dia da atividade avaliativa dar-se-á uma 

oportunidade de reposição ao estudante.  O fato em questão está expresso no artigo 247 e o 

processo está descrito no 1° parágrafo da organização didática do IFRN: “Para a realização da 

reposição, o estudante deverá apresentar requerimento à diretoria acadêmica, no prazo de até 2 

(dois) dias úteis após retornar às atividades acadêmicas[...]”. Tendo como motivos aceitos: 

problemas de saúde, comprovado por meio de atestado médico; ausência de transporte 

(inter)municipal, comprovado por meio de declaração do órgão competente da prefeitura; ou 

plantão militar ou de trabalho, comprovado por meio de declaração do chefe imediato (IFRN, 

2012b). 

Atualmente o uso de frameworks é fundamental para se obter qualidade no produto final. Há 

vários frameworks disponíveis no mercado como: DJango (DJANGO SOFTWARE 

FOUNDATION, 2018) e Flask (RONACHER, 2018) para python; Symfony (SYMFONY, 2018), 

Zend Framework (Zend, 2018) entre outros para PHP; Struts (APACHE SOFTWARE 

FOUNDATION, 2018), Spring (PIVOTAL SOFTWARE, 2018) entre outros para linguagem Java. 

Eles agrupam soluções inteligentes para problemas recorrentes (NORMAND, 2017). Além disso, é 

oferecido um conjunto de componentes de software com o objetivo de acelerar o processo de 

desenvolvimento. Outro fator importante está relacionado à segurança. Em geral, eles são testados 

por vários desenvolvedores e possuem tempo de resposta rápido para conserto de erros 

(STAUFFER, 2017). O Laravel é um framework PHP que está atualmente na versão 5.7. Ele foi 

escrito a partir do zero por Taylor Otwell. A primeira versão do framework fornecia ORM eloquent, 

roteamento com closures. As versões seguintes, 1, 2 e 3, introduziram controladores, testes de 

unidade, ferramenta de linha de comando artisan. Além disso, migrações e relacionamentos foram 

introduzidos no eloquente. A versão 4 do framework foi reescrito totalmente do zero. Isso se deu 

pelo surgimento do gerenciamento de pacotes composer. A reescrita permitiu organizar o 

framework como um conjunto de componentes. A versão 5 introduziu interfaces de contrato, 

Socialite que permite autenticação em mídias sociais entre outros recursos. Resumidamente, o 
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objetivo do Laravel é manter o equilíbrio entre fornecer recursos suficientes aos desenvolvedores ao 

mesmo tempo que os habilita (STAUFFER, 2017). 

O conceito de REST (Representational State Transfer) está associado a construção de 

aplicações web (DIAS, 2016). O objetivo é realizar o desenvolvimento observando boas práticas. 

Trata-se de princípios arquiteturais. Com uso dos princípios REST, é possível definir interfaces bem 

definidas por meio regras e restrições aplicadas as rotas da aplicação (PIRES, 2016).  

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho tem caráter predominantemente associado a Pesquisa-Ação. Este perfil é 

caracterizado pelo fato de haver associação direta com a resolução de um problema. Além disso, os 

pesquisadores envolvidos, alunos e coordenador do projeto, vão atuar no projeto de modo 

cooperativo e participativo (Gil, 2010). A Pesquisa-Ação tem um perfil associado a imediata 

aplicação das descobertas e inovações conduzidas pelo projeto de pesquisa em ação (THIOLLENT, 

1985).  

A primeira etapa consiste em obter as informações de funcionamento do serviço sem uso da 

tecnologia. Essas informações serão coletadas por meio de entrevistas e formulários mediante a 

disponibilidade dos servidores da instituição. A segunda etapa será realizada após a finalização do 

projeto e desenvolvido da aplicação. Esta etapa consiste em verificar, por meio de estudo de caso, o 

impacto da ferramenta. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O trabalho relatado neste artigo continua em execução. Até o presente momento, avanços 

importantes na implementação dos recursos do software têm sido obtidos. Tanto alunos quanto 

professores podem fazer login no sistema através de suas credenciais usadas para acessar o SUAP.  

O login de usuários usa os dados provenientes do SUAP – na Figura 1, é apresentado o 

design utilizado. Isso é realizado via SUAP API, que é disponibilizada pela equipe DGTI. Isso torna 

o acesso ao sistema mais prático para o usuário, tendo em vista que é não é necessário realizar

novos cadastros. Essa facilidade é aplicada tanto a usuários alunos quanto professores.
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Figura 1 - Login realizado com credencias do SUAP. 

A próxima etapa é liberar acesso para responsáveis. Quando um aluno efetuar login no 

sistema, ele poderá realizar pedidos para reposições. Estas serão encaminhadas para o professor da 

disciplina referente. Na Figura 2, é ilustrado o formulário para solicitação de reposição. 

Figura 2 - Formulário de solicitação de reposições. 

O aluno escolherá a disciplina é a atividade que o mesmo não compareceu para realização. 

Além disso, ele deve expressar o motivo de sua ausência no dia da avaliação. Também é possível 

adicionar como anexo um documento que permite comprovar a motivação da ausência. O 

documento comprobatório permite que a solicitação seja deferida sem ressalvas pelo professor da 

disciplina, observando os casos previstos no regulamento institucional. Por fim, o aluno deve 

declarar que compreende a necessidade de entregar o documento comprobatório para adição à sua 

pasta. Além disso, há um painel no qual o aluno tem uma perspectiva geral sobre suas solicitações. 

É possível visualizar as solicitações em andamento, assim como as solicitações já aceitas pelos 

professores conforme ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Painel com solicitações e provas reagendadas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho encontrasse em fase desenvolvimento com alguns objetivos já 

alcançados. A fase final de desenvolvimento do projeto já está em execução em consiste em 

notificar os usuários do sistema quanto aos pedidos de solicitação, tanto professores quanto alunos. 
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GESTAÇÃO SAÚDE APP: UM APLICATIVO DE AUXÍLIO À GESTANTES 

TERTULIANO JUNIOR, I.1; NASCIMENTO, L. C. C.2 e MARINHO, E. S.3
1,2,3 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A sociedade passa por um grande modificação 
na forma de se comunicar e relacionar graças a 
utilização maciça de dispositivos móveis, 
smartphones. Utilizar essa capilaridade e 
disponibilidade de recursos é uma alternativa 
promissora em várias áreas do conhecimento. O 
software Gestação Saúde App está sendo 

construído para auxiliar mulheres no seu 
período gestacional e pós-parto trazendo dicas e 
curiosidades sobre gravidez, além de fornecer 
uma ponte entre o Sistema Único de Saúde 
(SUS) e as mamães. Esta conexão será 
estabelecida por meio de alertas sobre: vacinas e 
consultas.

PALAVRAS-CHAVE: Gestação; Saúde; SUS; Android. 

ABSTRACT 

The society undergoes a great change in the way 
of communicating and relating thanks to the 
massive use of mobile devices, smartphones. 
Using this capillarity and availability of 
resources is a promising alternative in several 
areas of knowledge. Gestação Saúde App 
software is being built to assist women in their 

gestational and postpartum period by bringing 
tips and curiosities about pregnancy, as well as 
providing a bridge between the Unified Health 
System (SUS) and the mothers. This connection 
will be established through alerts on: 
vaccinations and consultations.

KEYWORDS:  Gestation; Health; SUS; Android. 

1 INTRODUÇÃO 

A maternidade é o sonho de várias mulheres. Durante e após a gestação, o corpo e a vida da 
mulher passa por grandes mudanças. Entre as mudanças estão as fisiológicas sofridas pela mulher, 
como o aumento do volume total sanguíneo, o aumento de tamanho dos órgãos reprodutivos e as 
alterações hormonais. 

O acompanhamento pré-natal é um item essencial para o bom desenvolvimento do bebê e 
prevenção de problemas que venham a acontecer neste período. O pré-natal é fortemente 
incentivado por vários organismos internacionais e no Brasil, o Ministério da Saúde (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2012) dita os procedimentos que são disponibilizados à população através do SUS 
(Sistema Único de Saúde).  

O SUS está presente em grande parte dos municípios do Brasil, e não é diferente da 
Microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do Norte. No entanto, a comunicação entre o SUS e a 
população continua sendo realizada utilizando as formas tradicionais, e que se mostram muitas 
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vezes ineficientes ou pouco eficazes. Hoje, as Tecnologias da informação (TI) tem um papel crucial 
na sociedade, e foi fortemente popularizada através da utilização de dispositivos móveis. 

Visando unir os benefícios que os dispositivos móveis inteligentes, smartphones, podem 
oferecer, com a necessidade de um meio mais eficiente de comunicação e com as mães, o Gestação 
Saúde App (GS App) tem como objetivo desenvolver um aplicativo que auxilia gestantes antes e 
depois do parto com diversas informações úteis que facilitem o gerenciamento de um momento tão 
importante que é a maternidade através de uma plataforma simples e intuitiva integrada com 
informações diretas do SUS. O GS App vem sendo desenvolvido por alunos do IFRN e já foi 
apresentado em mostras e congressos. Aqui expomos as atualizações de um trabalho ainda em 
desenvolvimento. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 PRÉ-NATAL 

 O pré-natal teve início no século XX objetivando diminuir a taxa de mortalidade materna e 
infantil (PORTAL BRASIL, 2015). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para 
ser considerado morte materna a mulher deve vir a óbito durante a gestação ou até quarenta e dois 
dias após o nascimento do bebê, decorrente de problemas obstétricos ou por complicações no parto. 
Segundo os dados da OMS, no ano de 2015 o Brasil reduziu a mortalidade infantil em 20% e a 
mortalidade materna em 43% em relação à média mundial de 1990 a 2013 (PORTAL BRASIL, 
2014, 2015). Para Paulo Bonilha, coordenador de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do 
Ministério da Saúde, esses feitos foram alcançados por uma combinação de fatores, dentre eles o 
aumento do pré-natal (PORTAL BRASIL, 2015). 

 O Ministério da Saúde é o responsável por oferecer uma boa qualidade nas práticas do pré-
natal, além de equipamentos para que sejam feitas as consultas e exames, levando em consideração 
a capacitação dos profissionais que irão assistir a mulher nesse processo (ARAÚJO; OKAZAKI, 
2008). A recomendação básica para um bom acompanhamento pré-natal é de que sejam realizadas 
consultas mensais até a 28ª semana, quinzenais entre 28 e 36 semanas e semanais no termo. Caso a 
gestante não tenha entrado em trabalho de parto até a 41ª semana, deve-se encaminhá-la para a 
avaliação de líquido amniótico e monitoramento cardíaco fetal (COREN-GO, 2013). 

2.2 USO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS 

Atualmente, presenciamos o crescimento de uma sociedade móvel conectada a uma 
variedade de repositórios de informações e meios de comunicações interligados, os quais estão  
disponíveis na maioria das residências, nos trabalhos, nas escolas e nas comunidades, de uma forma 
geral e que vem se expandindo cada vez mais. A previsão segundo o estudo da Visual Networking 
Index - Global Mobile Data Traffic Forecast é que nos próximos cinco anos, haja mais pessoas com 
telefones celulares (5,5 bilhões) do que com eletricidade (5,3 bilhões), água encanada (3,5 bilhões) 
e carros (2,8 bilhões) (REVISTA VEJA, 2016). 

De acordo com a pesquisa do CGI.br - Comitê Gestor da Internet no Brasil, alguns fatores 
que vem impulsionando o crescimento do uso de smartphones, são as explosões dos volumes de 
aplicações móveis e a adoção da conectividade móvel para acessar a internet, sendo os dispositivos 
móveis responsáveis por grande parte do tráfego de dados (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018). A 
tendência é que esse número aumente em uma escala global, segundo um estudo divulgado pela 
Cisco mostrando os resultados do Visual Networking Index (VNI) Mobile. E a grande maioria do 
tráfego móvel de dados (98%) será originado desses dispositivos (CIO From IDG, 2017). 
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Paralelamente, o Brasil já apresentou números significativos a respeito do crescimento da 
utilização de dispositivos móveis. O país tem a 5ª maior rede de usuários de smartphones do 
mundo, com 89,5 milhões de conexões segundo o relatório da associação GSM, Global System for 
Mobile Communications (Jornal El Pais, 2015). Grande parte da frota de smartphones são 
integrados com o sistema operacional Android. 

3 DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇÃO DO GS APP 

No momento atual, o aplicativo conta com as telas de informações, desenvolvidas utilizando 
o Ambiente de Desenvolvimento Android Studio. E contém dados retirados  da caderneta da
gestante, livreto informativo elaborado pelo  Ministério da Saúde, em parceria com as secretarias
municipais e estaduais, informações essas que estão sendo categorizadas para melhor visualização
dos usuários, em forma de menus intuitivos. Além de possuir toda a parte gráfica, ícones, fotos e
favicons  prontos para serem utilizados em todas as telas a serem implementadas. Além de
Contarmos também com um uma equipe constituída de um médico e uma enfermeira, os quais nos
auxiliam com a parte relacionada a área de medicina.

A equipe desenvolvedora está implementando uma área com dicas sobre alimentação, 
cuidados e curiosidades. Seguida de uma parte sobre a evolução do bebê, a qual contará com 
informações sobre as fases do desenvolvimento tanto da mãe, quanto do feto em formação. além de 
fotos e vídeos em três dimensões para proporcionar uma melhor visualização. Já no módulo agenda, 
o aplicativo contará com um calendário de vacinação onde as mães poderão fazer anotações e
marcar datas importantes.

Além disso, a equipe do GS App também está desenvolvendo uma parte dedicada a 
emergência, contendo números de telefones importantes, caso aconteça alguma eventualidade 
durante a gestação. Neste módulo, ainda haverá desde dicas de primeiros socorros até a 
possibilidade do aplicativo abrir mensageiros, como Whatsapp para enviar mensagem predefinida 
antes. Se os usuários estiverem sem uma conexão com a internet, o aplicativo irá direcioná-lo para 
fazer um telefonema ou enviar um SMS, que será enviado para uma pessoa de confiança 
previamente cadastrada. 

Com a intenção de oferecer uma interação entre os usuários, está sendo desenvolvido uma 
partes dedicada a um bate papo, para que as mamães possam trocar informações, contarem 
experiências e postarem suas fotos, assim como compartilhá-las  nas redes sociais, como, Facebook 
e Instagram. Ademais, o app está sendo implementado uma seção de mapas o qual poderá indicar 
hospitais e maternidades próximos para um caso de emergência e até mesmo para a realização do 
pré-natal.  

A interação entre o SUS e o aplicativo, será estabelecida através de uma plataforma web que 
ficará nos postos de saúde ou hospitais, parceiros do aplicativo, os quais poderão adicionar 
informações que será direcionado para o app. A plataforma web, ainda será implementada 
juntamente o banco de dados, o qual possibilitará os postos e hospitais acompanhar quantas pessoas 
estão cadastradas, quantidade de pessoas que estão fazendo o pré-natal, e todos os dados do usuário. 
Com base na análise do banco de dados, poderão saber a quantidade de gestantes em uma 
determinada região e a faixa etária de idade, onde cada região poderá criar campanhas de 
conscientização, conforme a demanda, para atender a necessidades da população. 

4 RESULTADOS 

No dia 26 de maio de 2017, este trabalho foi apresentado oralmente no auditório do IFRN 
Campus São Gonçalo do Amarante, na I Mostra Técnica. O objetivo principal foi mostrar o 
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conceito do aplicativo, as principais ideias e a proposta social que ele tem. Por estar em fase inicial 
quando apresentado, foram feitos rascunhos digitais no site Fábrica de Aplicativos para demonstrar 
o layout do aplicativo. O projeto também foi apresentado na edição do XIII CONGIC na III Secitex,
realizada em Caicó/RN no dia 29 de novembro de 2017. A figura 1 mostra as fotos do protótipo que
vem sendo desenvolvido e de como está o aplicativo atualmente.

(a) Tela de Splash (b) Menu (c) Informações (d) Sintomas
Figura 1. Protótipo do Android Studio. 

Ao longo do desenvolvimento, foram usadas informações do aplicativo para a criação de um 
site, onde os usuários poderão obter mais informações e as prefeituras interessadas pelo projeto 
poderão entrar em contato com a equipe desenvolvedora para a implantação em seus municípios, os 
quais serão beneficiados pela agilidade e praticidade do banco de dados em conjunto com 
aplicativo. A figura 2 mostra o design do site. 

Figura 2 - Site GS App 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que as futuras versões do aplicativo, possam ajudar as futuras mamães, trazendo 
mais conforto, segurança e praticidade com informações, notificações e lembretes durante o pré e 
pós-natal. Além disso,  neste projeto os alunos estão tendo a oportunidade de colocar em prática 
conteúdos aprendidos ao longo do curso técnico em informática oferecido pelo IFRN, utilizando 
programação para desenvolver e implementar o protótipo do aplicativo.  
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FERRAMENTA DE CRIAÇÃO E CONTROLE DE PESQUISAS 

UTILIZANDO DISPOSITIVOS MÓVEIS 

SOUZA, L. V.1; ALVES, A. A. F.2; FONTES, J. L.3 e ARAUJO, E. C. J4 
1,2 IFRN – Campus Nova Cruz; 4 IFPB – Campus Campina Grande 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Dentro do meio acadêmico, principalmente, a 

elaboração de pesquisas é uma atividade bastante 

comum. No entanto, percebe-se que esse tipo de 

atividade ainda enfrenta dificuldades, como o 

desperdício de material impresso, a limitação de 

alcance da pesquisa, dificuldade de interpretação 

e contabilização dos dados após aplicação dos 

formulários, entre outros. Diante disso, este 

trabalho tem como objetivo apresentar um 

sistema que facilite a aplicação de pesquisas, 

assim como a análise dos dados coletados. Nesse 

sentido, visa-se sanar os principais problemas 

que dificultam a realização desse tipo de 

atividade, promovendo uma ferramenta focada 

na usabilidade prática durante o processo de 

pesquisa. Para isso, esse sistema permite a 

criação de formulários de pesquisa através de 

uma aplicação WEB e a captação dos dados 

(respostas) através de um aplicativo para 

celulares Android. Ainda, buscando-se validar a 

utilidade e os impactos desse sistema, foi 

realizado um estudo de caso no IFRN Nova Cruz, 

abarcando os alunos concluintes do técnico 

integrado em informática, em química e em 

Administração, acerca do interesse deles em 

continuar na área atual de estudo, isto é, do curso 

técnico escolhido. A partir do estudo de caso, foi 

perceptível a utilidade do sistema, tanto no 

processo de criação da pesquisa, como na coleta 

dos dados.

ABSTRACT 

Into the academic environment, mainly, the 

elaboration of researches it is a process highly 

present. However, is perceived who this kind of 

activity still faces difficulties, such as the waste 

of printed material, the limitation of the range of 

the research, difficultie of interpretation and 

accounting of the data after application of the 

forms, among others. Therefore, this project aims 

to present a system who facilite the application 

of researchs, as well the analysis of the data 

coleted. In this sense, it is aim to solve the main 

problems who difficulting the realization of this 

kind of activity, promoting a tool focused on 

practical usability during the research process. 

For this, this system allows the creation of forms 

through the WEB and the catch of the data 

(answers), by means of an application for 

Android phones. Also, in order to validate the 

utility and the impacts of this system, a case 

study was realized at the IFRN Nova Cruz, with 

the   final students of the integrated technician in 

chemistry, Administration and informatic, about 

their interest in continuing in the current area of 

study, that is, of the chosen technical course. 

From the case study, the usefulness of the system 

was perceived, as well in the research creation 

process and in the data collection. 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo. Android. Aplicação WEB. Pesquisa. Sistema. 

KEYWORDS: App. Android. WEB Application. Research. System 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa, enquanto meio de obtenção de dados, pode ser utilizada como ferramenta para 

auxiliar na compreensão de qualquer área do conhecimento. Através da coleta e análise de dados, ela 

apresenta resultados que são determinantes para o processo de tomada de decisões. Dentre os tipos 

de pesquisas existentes podemos destacar a pesquisa descritiva, voltada para a caracterização e 

descrição de determinada população ou fenômeno. Essa forma de pesquisa é bastante difundida 

devido seus mecanismos de obtenção de dados, são eles: os formulários, questionários e entrevista 

(GIL, 2002). A realização das pesquisas descritivas pode ser destacada da seguinte maneira: o 

pesquisador elabora questionários em meios físicos, e posteriormente dirige-se diretamente ao 

público-alvo de maneira presencial, como intuito de aplicá-los.  

Infelizmente, esse mecanismo apresenta alguns problemas, como por exemplo: o desperdício 

de material impresso, a limitação de alcance da pesquisa, dificuldade de interpretação e contabilização 

dos dados após aplicação dos formulários, além do fato de que a atividade de realizar pesquisas 

demanda um custo financeiro elevado. Contudo, a tecnologia se mostra como uma eficiente 

alternativa para que problemas como esses possam ser contornados, pois ela permite reunir, classificar 

e distribuir informações de forma facilitada, contribuindo assim na disseminação da informação. 

Diante disso, verificou-se a necessidade por uma alternativa que proporcione a captação eficiente de 

dados e que facilite a aplicação de questionários em pesquisas. 

Uma problemática determinante que envolve a realização de pesquisas, é o fator financeiro. 

Muitas pessoas são impedidas de realizar essa atividade, devido ao custo da aplicação de pesquisas 

com a necessidade de resposta de muita gente. Por se tratar de uma prática que demanda um custo 

elevado, a atividade de pesquisa muitas vezes é deixada de lado. Já com a concretização da ideia de 

criação do sistema proposto, será possível criar pesquisas facilmente e com um baixo custo financeiro. 

Outro problema é a questão da utilização de um número elevado de material impresso para que os 

questionários e formulários sejam repassados para o entrevistado. Já com o sistema, esse tipo de 

problema será evitado, pois o acesso a pesquisa por parte do entrevistado será feito através do auxílio 

de um dispositivo móvel conectado à internet.  

Objetivo Geral deste trabalho é desenvolver um sistema de gerenciamento de pesquisas em 

geral, capaz de criar e controlar as pesquisas a fim de facilitar o processo de coleta de dados e a 

execução desse tipo de atividade. Os objetivos específicos estão descritos a seguir: 

• Oferecer a criação de pesquisas através da configuração de formulários web.

• Permitir o acompanhamento das pesquisas através de gráficos e relatórios.
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• Possibilitar que pessoas respondam as pesquisas através do uso de dispositivos móveis.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A atividade da realização de pesquisas surge como excelente ferramenta, dentro da análise 

científica e observação da realidade. Moresi em (MORESI 2003 apud DEMO, 1996, p. 34), define 

pesquisa como “um questionamento sistemático crítico e criativo, mais a intervenção competente na 

realidade, ou o diálogo crítico permanente com a realidade em sentido teórico e prático”. 

Porém, segundo (CHIZZOTI 2018), esse tipo de processo ainda apresenta diversos 

empecilhos que atrapalham alunos para a realização dessa. Ainda assim, a pesquisa é de suma 

importância para o progresso científico. 

A pesquisa científica busca a apresentação de conhecimentos de forma explícita, acessível a 

pesquisadores e/ou sociedade em geral. O objetivo principal das comunicações científicas é fazer com 

que o corpo de conhecimento cresça, tornando-se mais consistente e amplo, contribuindo para o 

desenvolvimento e bem-estar do mundo. As publicações científicas podem ser voltadas 

especificamente para outros pesquisadores ou para a comunidade em geral, dependendo dos seus 

objetivos e da profundidade científica de sua abordagem. (CERVO; BERVIAN, 2007) 

Fica claro, portanto, que a utilização desse tipo de sistema é de grande auxílio para a realização 

de pesquisas. 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho foi dividido em três etapas distintas, a saber: a primeira etapa constou de uma 

revisão bibliográfica sobre o tema aplicação de pesquisas; em seguida a etapa de desenvolvimento, 

em que foram construídos os módulos do sistema de criação de pesquisas, tanto a aplicação WEB 

quanto o aplicativo para celular; e a etapa de estudo de caso, a partir da aplicação desse sistema para 

validação e possíveis alterações. 

O estudo de caso teve caráter exploratório e teve como finalidade responder a seguinte 

questão: “Será que os alunos do ensino integrado do campus Nova Cruz pretendem seguir na área de 

estudo escolhida por eles no ensino integrado?”. O que já apresenta na pergunta a população universo 

da pesquisa. Para coleta e análise dos dados foram utilizadas justamente as ferramentas desenvolvidas 

neste trabalho e melhor descritas a seguir. 
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3.1 Estudo de Caso 

Com o objetivo de avaliar a aplicabilidade do sistema, assim como apontar possíveis 

problemas e melhorias, foi realizada uma pesquisa do tipo descritiva, envolvendo os alunos dos 

quartos anos do ensino técnico integrado, abrangendo os cursos: administração, informática e 

química, visando verificar a identificação dos respondentes com as áreas cursadas. 

Desse modo, a pesquisa foi aplicada presencialmente, em setembro/2018, dentro das salas de 

cada turma, em que o aplicador solicitou que os alunos baixassem o aplicativo por um link 

disponibilizado previamente e, em seguida, respondessem a pesquisa “Cursos IFRN”, após a 

realização do cadastro no sistema. Essa pesquisa possuía três alternativas distintas. A primeira, 

composta por um dropdownw para identificação do curso do respondente. A segunda, composta do 

tipo radiobutton, em que o aluno respondia se desejaria permanecer ou não na área. Por último, era 

questionado sobre os motivos que influenciavam em sua escolha, do tipo checkbox. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da finalização da pesquisa como pode ser vista na Figura 1, foram obtidas 59 

respostas. O módulo web apresentou os seguintes gráficos de acordo como pode ser visto na Figura 

2: 

Figura 1: Aplicativo exibindo a pesquisa Figura 2: Gráficos com as respostas às perguntas do 

estudo de caso 

Assim, tem-se que 69% dos alunos pesquisados afirmaram que não irão seguir na área. Esse 

fato pode ser utilizado pela instituição para a mudança na dinâmica de ensino-aprendizagem no que 

tange as matérias da modalidade técnica. Além disso, é notório, relacionando os dados da segunda 

com a terceira pergunta, que há uma falta de identificação com o que foi cursado, já que 48.5% dos 
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alunos afirmaram que o que mais influencia na escolha é esse aspecto. Sendo assim, tal pesquisa pode 

servir como base para outras posteriores, utilizando-se da mesma ferramenta. 

Com essa pesquisa, também foi perceptível o impacto bastante positivo na resolução dos 

principais problemas inerentes à execução dessa atividade. Isso se deu porque o tempo gasto em cada 

turma foi mínimo, assim como o custo zero envolvido, contrapondo-se ao que ocorreria se fosse feito 

uma pesquisa utilizando-se dos métodos convencionais, que envolveria um custo maior, devido a 

impressões do material, além do maior tempo para execução e para análise dos dados, fato esse que 

a ferramenta revelou ser de grande utilidade, pela compilação das respostas em forma gráfica, 

auxiliando nessa perspectiva estatística. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É notório a utilização dos novos meios informacionais no cotidiano das pessoas. Nesse 

sentido, há também a necessidade da automatização de diversas atividades rotineiras. Dentro desse 

contexto, este trabalho teve como objetivo a criação de uma ferramenta para facilitar a atividade da 

realização de pesquisas, garantindo praticidade e eficiência nesse processo. 

Sendo assim, tal objetivo foi garantido ao decorrer deste trabalho, fato que foi validado pela 

realização de uma pesquisa entre alunos selecionados do IFRN, colocando em prática a ferramenta 

desenvolvida e percebendo a eficácia dessa, além do levantamento de dados que poderão ser úteis 

para futuras pesquisas.  

Ademais, novas funcionalidades poderão ser incorporadas ao aplicativo, em futuras 

atualizações, como: permitir trabalhar em modo offline, pois a versão atual do sistema apresenta uma 

dependência a internet, gerar relatórios em PDF, possibilitar o envio do relatório ao pesquisador por 

e-mail e a compatibilidade com outros sistemas mobile.
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TECENDO DIÁLOGOS ENTRE O CONTEÚDO DAS OPERAÇÕES 

MATEMÁTICAS E A ABORDAGEM ESCOLANOVISTA   

OLIVEIRA, I. R. 1; MEDEIROS, F. S. 2; COSTA, A. P. F. 3 e LIRA, D. A. N. 4. 

1,2,3,4 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra – Matemática 

RESUMO 

Este trabalho é o resultado de uma prática 

pedagógica realizada na disciplina de Didática, 

do curso de Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia (IFRN- campus Mossoró). O desafio 

lançado pela professora foi, após o estudo de 

todas as tendências pedagógicas, selecionar a que 

mais se identificamos e aplicá-la em uma aula de 

matemática. O método de ensino escolhido pelo 

grupo foi o da pedagogia escolanovista, por 

conceber que a aprendizagem se concretiza 

através da ação do sujeito cognoscente sobre o 

objeto do conhecimento, exigindo uma atitude 

proativa por parte do educando frente ao 

processo educativo. A ação pedagógica foi 

realizada na turma do 5º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Professor José 

Nogueira, no município de Mossoró/RN. Ao 

final da aula, foi possível comprovar que a ação 

desenvolvida fomentou a criatividade e 

contribuiu para a aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Pedagogia Escolanovista. Matemática. 

ABSTRACT 

This work is the result of a pedagogical practice 

carried out in the didactics course of the 

Mathematics Licentiate course of the Federal 

Institute of Education, Science and Technology 

(IFRN- Mossoró campus). The challenge 

launched by the teacher was, after studying all 

pedagogical trends, select the one that we most 

identify and apply it in a math class. The teaching 

method chosen by the group was that of the 

Escolanovista pedagogy, for conceiving that the 

learning is realized through the action of the 

cognoscent subject on the object of knowledge, 

demanding a proactive attitude on the part of the 

educando in front of the educative process. The 

pedagogical action was carried out in the 5th 

grade class of the Elementary School of the State 

School Professor José Nogueira, in the 

municipality of Mossoró / RN. At the end of the 

lesson, it was possible to prove that the action 

developed fostered creativity and contributed to 

learning.

KEYWORDS: Learning. Escolanovista Pedagogy. Mathematics. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto de intervenção foi realizado após estudos referente às tendências 

pedagógicas na disciplina de Didática, no curso de Licenciatura em Matemática do IFRN (campus 

Mossoró), no período 2018.1. A Turma do 5º Ano C da Escola Estadual Professor José Nogueira, em 

Mossoró/ RN, foi escolhida para desenvolver esse projeto, tendo como propósito aplicação de 

atividades pedagógicas que envolvam conceitos referentes as operações de adição, subtração e 

multiplicação. 

Diante dessa ação, pretendíamos investigar como desenvolver formas diferentes de 

aprendizagem em prol da aquisição de conhecimento matemático concernente as operações de adição, 

subtração e multiplicação. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A prática pedagógica na licenciatura é uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei 9394/96), de 20 de dezembro de 1996, e seu principal objetivo é proporcionar ao aluno 

a oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos em situações da prática profissional, 

criando a possibilidade do exercício de suas habilidades. 

A superação da dicotomia entre teoria e prática proporciona aos futuros professores construir 

uma visão menos simplista dos problemas do ensino-aprendizagem, tornando oportuno observar os 

dados significativos do cotidiano escolar, o que possibilita uma visão crítica do trabalho a ser 

desenvolvido em sala de aula como professor de matemática (CARVALHO, 2012).  

O método escolhido pelo grupo foi a pedagogia da Escola Nova em que a aprendizagem é 

desenvolvida através da ação. Essa atitude obriga o ensino a se atualizar e a se adaptar ao educando, 

criando assim estratégias mais atraentes e ativas para o ensino. 

Cambi (1999) esclarece que o movimento da Escola Nova emergiu em resposta à sociedade 

industrial e tecnológica, a chamada “sociedade do conhecimento”, na qual se configura uma ideologia 

majoritariamente democrática e progressista, inspirada em ideais de participação ativa dos cidadãos 

na vida social e política, de desenvolvimento no sentido libertário das próprias relações sociais, ainda 

que ligadas a uma concepção fundamentalmente individualista do homem. 
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Uma das principais finalidades da educação ativista é desenvolver tudo o que o educando traz 

consigo desde a sua concepção, a partir de sua ação sobre o mundo e sobre o objeto cognoscente. A 

partir dessa lógica, a função do professor passa a ser a de facilitar a aprendizagem, de mediar o 

conhecimento. Nesse sentido, o presente projeto foi desenvolvido para mediar os conteúdos 

matemáticos de adição, subtração e multiplicação e incentivar o protagonismo dos alunos na 

aprendizagem desses saberes. 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi realizada tomando como referência a abordagem qualitativa, superando 

a dicotomia entre os aspectos quantitativos e qualitativos da pesquisa científica, mas entendendo-as 

como dimensões complementares e interdependentes dos fenômenos sociais (MYNAIO, 1994).  

A metodologia utilizada no projeto de intervenção foi: a) a elaboração de um projeto de ensino 

com base nos princípios da Escola Nova e a partir das necessidades educacionais dos alunos da escola; 

b) a realização de uma aula expositiva dialogada; c) a resolução de problemas do cotidiano,

envolvendo as operações de adição, subtração e multiplicação; d) a demonstração de exemplos; e) a 

gincana do conhecimento. Para a construção dessa prática, foram realizadas quatro visitas na 

instituição de ensino escolhida pelo grupo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na primeira visita, observamos a estrutura da escola e os métodos de ensino utilizados pela 

professora da turma em sala de aula, os quais eram bastante tradicionais, especialmente no ensino da 

matemática. No segundo dia de visita, continuamos a observar a escola e pudemos conversar com a 

coordenadora pedagógica, Maria Rozangela Maia de Andrade, a qual nos cedeu o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola e também aos dados do Sistema Integrado de Monitoramento e Avaliação 

Institucional (SIMAIS) para que pudéssemos conhecer um pouco mais sobre os princípios que 

norteiam as práticas pedagógicas dos docentes da instituição e refletir sobre os índices das avaliações 

externas realizadas na escola.  

No terceiro dia de visita, fomos junto com nossa orientadora e visitamos algumas instalações 

da escola, dentre elas a biblioteca, onde pudemos observar que a existência de uma cordelteca e várias 
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xilogravuras (gravura em relevo sobre madeira). Também visitamos a sala de aula onde seria realizada 

a prática pedagógica. Houve uma conversa com a professora da turma do 5º ano C para escolher qual 

seria o assunto abordado em nossa prática pedagógica, sendo apontada pela professora a importância 

de se abordar as três operações (adição, subtração e multiplicação) fundamentais da matemática. Em 

seguida, fomos direcionadas para a coordenação pedagógica da escola para que pudéssemos explicar 

como seria realizado o projeto de intervenção, entregar o plano de aula e marcar o dia em que seria 

realizada a prática. 

No quarto dia, ao chegar na sala da turma do 5º ano foi realizada uma breve apresentação e 

logo após iniciamos as explicações aos alunos de como funcionaria a atividade. Estavam presentes 

12 alunos, os quais foram organizados em dois grupos, cada um com 6 componentes, entre meninas 

e meninos. Depois de solicitarmos que cada grupo escolhesse um nome para sua equipe, demos início 

a aula, na qual explicamos como resolver problemas envolvendo as três operações já mencionadas a 

partir de situações concretas do dia a dia das crianças.  

Posteriormente, demos início a gincana. Escolhemos 14 (quatorze) problemas matemáticos 

que envolvessem as três operações (adição, subtração e multiplicação). Explicamos também as regras 

da atividade. Dentro do regulamento, cada problema valeria 1 (um) ponto para a equipe que acertasse 

a questão. Nessa primeira etapa, as equipes tiveram um prazo de 20 (vinte) minutos para tentar 

responder. Ao final do tempo, dois membros de cada equipe vinham até o quadro com as respostas 

de cada problema. Logo após foi feita a correção com a participação de toda a turma. Também foram 

entregues canudos para que os alunos pudessem utilizar nas operações matemáticas. Ao finalizar a 

atividade, foi entregue uma premiação às duas equipes, explicando que a finalidade da gincana era 

proporcionar a eles uma forma diferente de aprendizagem. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização da prática pedagógica permitiu uma experiência única a nós, futuros professores, 

porque através dela tivemos a oportunidade de construir uma aplicação do conhecimento teórico 

adquirido no decorrer da disciplina, experimentando e vivenciando diversas atividades relacionadas 

ao processo de ensino-aprendizagem, enfrentadas cotidianamente por docentes e discentes em salas 

de aula regulares. 
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Com esse projeto de intervenção pudemos proporcionar uma atividade diferenciada para os 

alunos do 5ºano, a partir de uma abordagem lúdica do conteúdo das operações de adição, subtração e 

multiplicação. Percebemos que, além de desenvolverem o trabalho em equipe, a interação, a 

participação durante a aula, essa ação despertou a curiosidade e o interesse dos alunos em aprender 

matemática. 
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b

ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA 

FARINHA DA CASCA DO MARACUJÁ AGROECOLÓGICO (Passiflora edulis 

flavicarpa). 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

A utilização integral dos resíduos vegetais 

destinados ao descarte é uma opção para 

abranger a ingestão de fibras e reduzir o 

desperdício de alimentos. O presente trabalho 

propõe a elaboração da farinha da casca do 

maracujá agroecológico e sua caracterização, 

tornando-se uma alternativa para o 

aproveitamento de resíduos, um alimento rico  

em fibras e livre de agrotóxicos. Foi realizada 

a elaboração da farinha da casca do maracujá 

agroecológico e a caracterização do produto 

com as análises de umidade (7,40 ± 0,13), 

cinzas (6,45 ± 0,06), pH (4,84 ± 0,07), extrato 

seco total (92,60 ± 0,13). Outras avaliações 

serão realizadas, assim como a aplicação na 

elaboração e enriquecimento de novos 

produtos.

ABSTRACT 

Full use of plant waste for disposal is an option 

to cover fiber intake and reduce food waste. 

The present work proposes the elaboration of 

the flour of the bark of the agroecological 

passion fruit and its characterization, 

becoming an alternative for the use of residues, 

a rich food in fiber and free of pesticides. The 

agrochemical passion fruit hull flour was 

elaborated and the product characterization 

was carried out with moisture (7.40 ± 0.13), 

ash (6.45 ± 0.06), pH (4.84 ± 0, 07), total dry 

extract (92.60 ± 0.13). Further evaluations will 

be carried out, as well as the application in the 

elaboration and enrichment of new products. 

1 INTRODUÇÃO 

A agroecologia é vista como ciência ou disciplina científica de caráter multidisciplinar. Esta, 

busca bases científicas para transição da agricultura tradicional à uma agricultura mais sustentável, 

PALAVRAS-CHAVE:  Resíduos vegetais, maracujá, agroecológico. 

KEYWORDS: Plant residues, passion fruit, agroecological. 
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bpromovendo assim o desenvolvimento rural sustentável a partir de uma agricultura menos agressiva 

ao meio ambiente e que proporciona melhores condições sociais e econômicas aos agricultores. Para 

tanto, o enfoque agroecológico prima por seis dimensões de sustentabilidade: ecológica, econômica, 

cultural, política, social e ética (CAPORAL e COSTABEBER, 2002). 

O maracujazeiro é uma planta tropical e subtropical pertencente à família Passifloracea com 

cerca de 500 espécies identificadas das quais aproximadamente 150 são nativas do Brasil. É uma 

planta do tipo trepadeira e dependente de polinização cruzada (MELETTI, 2005; FILHO, LEITE, 

RAMOS, 2015).  

O Brasil se destaca como maior produtor e consumidor mundial de maracujá sendo 

responsável por 70% da produção global da fruta destinada ao consumo interno in natura e 46% para 

a indústria de sucos e derivados. O desenvolvimento do maracujá tem evoluído muito rapidamente e 

apresenta importância na economia brasileira, especialmente no Estado da Bahia (OLIVEIRA et al.; 

2002; GONÇALVES; SOUZA, 2006; MELETTI, 2011; EMBRAPA, 2013; CUNHA, 2013). 

O maracujá (Passiflora edulis flavicarpa) é constituído por 52% de casca, 34% de suco e 14% 

de semente. O processamento do fruto na indústria de alimentos gera resíduos, como é o caso das 

cascas e sementes, que várias vezes não são aproveitados sendo, portanto, descartado sem nenhuma 

utilidade. Porém, existem diversas alternativas que possibilitam que estes resíduos sejam utilizados e 

diminuir também os níveis de impactos ambientais decorrentes do descarte inadequado (OLIVEIRA, 

2009).  

Os resíduos caracterizam-se como elementos de baixo custo, podendo assim, gerar produtos 

de preço acessível por não elevarem significativamente os custos de produção. Uma maneira de 

utilizar os resíduos vegetais é como fonte de fibra alimentar por meio de sua incorporação como 

ingrediente em produtos alimentícios que tem grande potencial de viabilidade do ponto de vista 

nutricional, econômico e também ecológico (MIRANDA et al., 2013; BOLANHO, 2014).  

A partir do desenvolvimento da farinha da casca do maracujá agroecológico, obtida da 

secagem e processamento das cascas resultantes da extração da polpa da fruta pode-se aproveitar 

esses resíduos. A farinha promove efeitos benéficos à saúde devido as propriedades medicinais como 

a capacidade de reduzir as taxas de colesterol e glicemia, por apresentar um alto teor de fibras, 

principalmente as solúveis possibilitando um bom funcionamento do sistema gastrointestinal 

(BRAGA et al, 2010; LIMA, 2008; BRANDÃO et al., 2009; MEDEIROS et al, 2009; CAZARIN et 

al., 2014).  
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bDiante do exposto, objetiva-se no presente trabalho, elaborar a farinha da casca do maracujá 

agroecológico, caracteriza-la quanto aos parâmetros físico-químicos para a utilização. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Maracujá (Passiflora edulis flavicarpa) 

Maracujá é um nome popular dado a várias espécies do gênero Passiflora, do qual há 500 

espécies distribuídas por regiões de clima tropical e subtropical do globo, sendo o Brasil seu maior 

produtor por dispor de condições favoráveis para o cultivos com mais de 79 espécies, no ano de 2014 

havia uma área destinada ao cultivo de 57.183 hectares, sendo que desta foram colhidos 56.825 

hectares. A produção de maracujá neste mesmo ano foi de 823.284 toneladas e o rendimento médio 

constatado foi de 14.488 Kg/ha. As espécies mais cultivadas no Brasil e no mundo são o maracujá 

amarelo (Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg.), maracujá-roxo (Passiflora edulis) e o maracujá-

doce (Passiflora alata) (CEPLAC, 2010; ZERAIK et al., 2010; IBGE; 2015). 

O fruto do maracujá-amarelo é do tipo baga, de forma oval ou subglobosa, com grande 

modificação quanto ao tamanho e coloração da polpa. Tem em média 7 cm de comprimento por 6 cm 

de largura e peso entre 44 e 160 g. A casca é coriácea e de cor amarelo vivo no fim do 

amadurecimento. É um produto carnoso, com as sementes cobertas pelo arilo (mucilagem), onde se 

encontra um suco amarelo-alaranjado bastante aromático, nutritivo, com 13 a 18% de sólidos 

solúveis, cujos mais importantes componentes são os açúcares (sacarose, glicose e frutose). Possui 

de 200 a 300 sementes em cada fruto (SEBRAE, 2015). 

O processo de desenvolvimento do maracujá tem evoluído rapidamente e mostrar-se 

importância na economia brasileira, especialmente no Estado da Bahia sendo este responsável por 

mais da metade da produção do país. A produção é dedicada a agroindústria de bebidas e derivados, 

sendo o restante destinado ao consumo de sucos preparados no momento do consumo em bares, 

restaurantes e domicílios ou para elaboração de doces e outras formulações, tais como geleias 

(GONÇALVES; OLIVEIRA et al.; 2002; MELETTI, 2011; EMBRAPA, 2013). 

2.2 Aproveitamento de resíduos vegetais 

A produção de frutos na indústria de alimentos provoca resíduos, como cascas e sementes, 

que inúmeras vezes não são reutilizadas, sendo rejeitadas sem nenhum proveito. Existe uma grande 

necessidade de mais estudos da composição química dos seus resíduos agrícolas e industriais, devido 
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bao alto potencial de aproveitamento destes na nutrição e prevenção de doenças. Ressalta-se a 

importância do ácido ascórbico na redução de radicais livres e das pectinas e fibras insolúveis no 

controle de colesterol e triglicérides sanguíneos (CARVALHO et al. 2005; OLIVEIRA, 2009). 

Desde a década de 1970 estudam-se as possibilidades da aplicação de resíduos da indústria do 

maracujá na produção de alimentos. Alguns autores defendem inclusive que a casca do maracujá não 

deve ser vista como resíduo industrial devido suas ricas características e propriedades, como baixo 

custo e alto teor de nutrientes proteínas, carboidratos, lipídios, fibras, flavonoides e antioxidantes, 

assim pode-se aproveitar a casca do maracujá para o enriquecimento de alimentos e desenvolvimento 

de subprodutos para fornecer ao consumidor alimento de qualidade e com preço acessível (SOUZA; 

SANDI, 2001; OLIVEIRA et al., 2002; GIUNTINI et al., 2003; SANTANGELO, 2006; MAURO et 

al., 2010). 

Em especial, a casca do maracujá mostra-se como uma alternativa próspera para a preparação 

de farinha que pode ser consumida de diversas formas e utilizada para o enriquecimento de alimentos, 

especificamente de produtos de panificação (LIMA, 2008; SANTANA et al, 2011). 

2.3 Agroecologia 

A Agroecologia consiste em um novo paradigma produtivo, como um conjunto de técnicas e 

práticas para uma produção ecologicamente sustentável no campo. Partindo deste pensamento, a 

Agroecologia não pode ser confundida com um estilo de agricultura, como também não pode ser 

confundida simplesmente com ações agrícolas ambientalmente amigáveis (CAPORAL E 

COSTABEBER, 2000; 2001). 

Agroecologia vai além dos parâmetros definidos Como a "agricultura sem veneno" ou 

"agricultura orgânica’’, Pois os métodos utilizados na agroecologia mostraram o potencial de suas 

estratégias para desenvolver uma agricultura sustentável e altamente produtiva, baseada na 

capacidade fotossintetizadora dos recursos vegetais, na conservação dos solos, no manejo de 

processos ecológicos, nos cultivos múltiplos e em sua associação com espécies silvestres, no 

"metabolismo" entre processo de produção primária, transformação tecnológica e reciclagem 

ecológica de resíduos industriais (TOLEDO, 1989). 

2.4 Farinhas do maracujá 

Farinhas são alimentos obtidos de partes comestíveis de uma ou mais espécies de cereais, 

leguminosas, frutos, sementes, tubérculos e rizomas por moagem e ou outros procedimentos 

tecnológicos considerados seguros para produção de alimentos. A farinha da casca do maracujá é 
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bconstituída por propriedades funcionais tecnológicas destacando-se a grande capacidade de absorção 

e retenção de água, componentes importantes no preparo de produtos de panificação, uma vez que é 

necessária uma boa retenção de água para obter um produto macio e úmido por mais tempo (BRASIL, 

2005; SOUZA et al 2008). 

Segundo Lima, 2008; Medeiros et al, 2009 e Braga et al, 2010, a farinha da casca do maracujá 

está relacionada com a diminuição das taxas de glicemia por proporcionar um alto teor de fibras, 

sobretudo as solúveis. Este indicativo confirma com o emprego da farinha na medicina popular por 

possuir efeitos benéficos sobre o diabete mellitus. Com a utilização do maracujá agroecológico torna-

se um produto de qualidade e seguro, sem a presença de agrotóxicos. 

A farinha da casca do maracujá é obtida a partir da trituração da casca do fruto, a qual oferece 

quantidades elevadas da fibra solúvel de pectina. Esta fibra promove aumento de volume do bolo 

alimentar e da viscosidade das soluções no trato gastrointestinal, promovendo saciedade. O retardo 

no esvaziamento gástrico promovido pela pectina reduz o pico glicêmico decorrente da ingestão alta 

de carboidrato, reduzindo a absorção de glicídios, promovendo-se benefícios essenciais para a saúde 

do consumidor (SOUZA et al., 2008). 

3 METODOLOGIA 

3.1 Local de realização do trabalho 

O trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte – IFRN – Campus Currais Novos. As análises físico químicas foram feitas nos laboratórios 

de Análise de Alimentos.  

3.2 Matéria-prima 

O maracujá agroecológico necessário para o desenvolvimento do trabalho foi proveniente da 

comunidade povoado Albino, localizada no município de Cerro Corá/RN. 

3.3 Obtenção da farinha da casca do maracujá agroecológico 

A obtenção da farinha da casca do maracujá agroecológico foi realizada segundo metodologia 

descrita por SANTOS et al. (2011) adaptada. Foram realizados testes pilotos para verificação da 

eficiência da metodologia em questão, como também adequações necessárias. Após definido a 

metodologia, foram elaborados fluxos de processo para o melhor entendimento do mesmo. 
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b3.4 Teste definitivo 

Foi realizado um teste piloto para a elaboração da farinha da casca do maracujá agroecológico 

segundo a metodologia descrita por SANTOS et al. (2011) adaptada, verificou-se a eficiência da 

metodologia em questão, avaliou-se as adequações necessárias para aprimorar o processo de obtenção 

da farinha e analisou-se o rendimento da mesma. Realizou-se o teste definitivo aplicando-se as 

melhorias necessárias observadas no teste anterior. Na figura 01 apresenta o passo a passo de 

elaboração da farinha.  

Figura 01 - Fluxograma das etapas da farinha da farinha do maracujá agroecológico. 

Fonte: Autora  

Descrição de cada etapa exposta  

Pesagem: Foi pesado 1.016,4 kg do maracujá agroecológico com a polpa. 

Lavagem: Em seguida as cascas do maracujá passaram por uma sanitização em solução clorada 

(100mL/L por 15 minutos) e enxague em água corrente, retirando-se o excesso de água com auxílio 

de papel toalha.  

Separação: Posteriormente a casca foi separada da polpa. 

Pesagem: Foi feita uma nova pesagem apenas com as cascas do maracujá agroecológico, obtendo-se 

532,2g.  

Corte: Após a casca foi cortada em pedaços menores utilizando uma faca. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

0553



bSecagem: As cascas foram conduzidas por 24h em estufa à 65ºC.  

Trituração: Triturou-se a casca seca em liquidificador higienizado com água clorada. 

Peneiramento: Posterior a trituração, com os devidos cuidados quanto a contaminação, realizou-se 

uma peneiração com a finalidade de obter a farinha.  

Pesagem: A farinha foi pesada e obteve- se 67,7 g de farinha. 

Armazenamento: O envase da farinha foi realizado em embalagem a vácuo e armazenada sob 

refrigeração até a utilização.  

Cálculo de rendimento da farinha:     

532,2-------------100  

67,2 --------------X  

= 13% de aproveitamento da casca do maracujá agroecológico. 

3.5 Análises físico-químicas 

Foram realizadas na farinha da casca do maracujá agroecológico, as análises segundo as 

metodologias expostas no manual de métodos físico-químicos para análise de alimentos do Instituto 

Adolfo Lutz, Zenebon, Pascuet e Tiglea (2008), todas em triplicatas.  

 Umidade - O teor de umidade foi obtido em estufa de secagem, à 105ºC, até obtenção de

peso constante por 3 horas.

 pH - A análise foi alcançada através da medida direta em potenciômetro calibrado com pH=4

e pH=7.

 Cinzas - O resíduo mineral fixo (cinzas) foi alcançado pelo método gravimétrico de

incineração, aquecido em mufla à 550ºC.

 Extrato Seco Total - O valor do extrato seco total foi adquirido por meio da subtração da parte

inteira (cem por cento) pelo percentual de umidade encontrado.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Parâmetros físico-químicos 

Na tabela 01, estão os resultados dos parâmetros físico-químicos obtidos na farinha de 

maracujá.  
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bTabela 1 - Parâmetros físico-químicos obtidos na farinha de maracujá.

Parâmetros Resultados 

Umidade (%) 

Cinzas (%) 

pH 

Extrato seco total (%) 

7,40 ± 0,13 

6,45 ± 0,06 

 4,84 ± 0,07 

 92,60 ± 0,13 

Fonte: Da autora. 

 Nota: Valores constituem média ± desvio padrão de triplicatas. 

A umidade do alimento está relacionada com estabilidade química e, quando não se realiza as 

recomendações técnicas, pode causar deterioração microbiológica, alterações fisiológicas e modificar 

a qualidade geral dos alimentos. A farinha apresenta-se com um teor de umidade abaixo do limite 

máximo de 15% para farinhas segundo recomenda-se a Resolução RDC n° 263 (BRASIL, 2005). Os 

resultados obtidos foram semelhantes aos valores apresentado por Santos (2013), que obtiveram 

10,04% e 7,66% de umidade nas farinhas de albedo e casca de abóbora respectivamente.  

Os valores de pH encontrado para a farinha de maracujá estão próximo aos descritos na 

literatura. Santos et al. (2008) resultou em 4,15. A baixa umidade e baixo pH, indicam um menor 

risco de reações enzimáticas, não enzimáticas e risco mínimo de deterioração por microrganismos.  

Em relação a análise de cinzas, foi obtido 6,45% semelhante ao encontrado por Souza et al. 

(2010), de 6,33%. Porém, esses valores são menores aos determinados por Córdova (2005), de 8,68%; 

e por Matsuura (2005), que conseguiu um valor de 7,70% para o teor de cinzas. No entanto, o teor de 

cinzas obtido neste projeto comprova que a casca do maracujá é uma boa fonte de minerais 

(Kliemann, 2006).    

A secagem mostrou-se bastante eficiente, uma vez que o mesmo apresentou teor de água no 

alimento inferior aos encontrados na literatura pesquisada. Ferreira e Pena (2010), quando estudaram 

a secagem do maracujá amarelo descobriram teores de água de 5,9, 6,0 e 5,9 g/100g após secagem 

nas temperaturas de 60, 70 e 80°C, respectivamente. Obtive-se no presente trabalho 7,4 % de água e 

92,60% de extrato seco total, mostrando-se que o alimento terá uma vida de prateleira maior devido 

as menores possibilidades de contaminações.  
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b5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se que o trabalho é de extrema relevância, pois possibilita o aproveitamento dos 

resíduos do maracujá que são descartados sem nenhum fim, a realização de um novo produto rico em 

benefícios para a saúde dos consumidores. O projeto está em fase de execução, pois ainda serão 

realizadas outras avaliações e a farinha será aplicada em cookies integrais e gelados comestíveis.   
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CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DE UVAS ‘BRS ISIS’ E ‘BRS 

VITÓRIA’ SOB DIFERENTES PORTA-ENXERTOS DURANTE O 

PRIMEIRO CICLO DE PRODUÇÃO NO SEMIÁRIDO POTIGUAR 

FREITAS, M. V. P.1; CÂMARA, I. R. A.2; CHAGAS, C. M. S.3; DANTAS, D. J.4 e ALENCAR, R. D.5

1,2,3,5 IFRN – Campus Apodi; 4 UFERSA – Campus Mossoró. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO

Com o mercado em expansão e uma aceitação 

cada dia maior, as uvas sem sementes 

(apirênicas), ainda apresentam certas 

dificuldades de adaptação às condições do 

semiárido nordestino, devido à sua recente 

implantação sob clima tropical. Fazendo-se 

necessária a busca por cultivares que 

apresentem melhores qualidades. Diante 

disso, o trabalho objetivou avaliar aspectos 

relacionados às características agronômicas 

de uvas sem sementes sob as condições do 

semiárido. Para isso, o experimento foi 

conduzido no Campo Experimental do IFRN 

campus Apodi, localizado no município de 

Apodi-RN. Em que foram feitas avaliações, 

no primeiro ciclo de produção, das variedades 

‘BRS Vitória’ e ‘BRS Ísis’ sob os porta-

enxertos Paulsen e SO4, nas quais foram 

determinadas as seguintes variáveis: massa 

das bagas (g), comprimento e diâmetro das 

bagas (mm); teor de sólidos solúveis total 

(°Brix), acidez titulável total (g de ácido 

tartárico 100 ml -1). Os resultados mostraram 

que todas as características referentes à 

qualidade das bagas se enquadraram dentro 

dos padrões de consumo exigidos para as uvas 

finas in natura. No entanto, o porta-enxerto 

SO4 neste primeiro momento favoreceu os 

atributos físicos e químicos das bagas de 

‘BRS Vitória’, conferindo bagas um pouco 

maiores e mais pesadas e com melhor 

equilíbrio de açucares e acidez.  Enquanto 

para  a ‘BRS Ísis’ os porta-enxertos 

influenciaram apenas  a ATT, com Paulsen 

conferindo menor acidez às bagas.

ABSTRACT 

With the growing market and an increasing 

acceptance, the grapes without seeds 

(apyrenic), still present certain difficulties of 

adaptation to the conditions of the 

northeastern semiarid, due to its recent 

implantation under tropical climate. It is 

necessary to search for cultivars that present 

better qualities. The objective of this work 

was to evaluate aspects related to the 

agronomic characteristics of seedless grapes 

under the semi - arid conditions. For this, the 

experiment was conducted in the 

Experimental Field of the IFRN Apodi 

campus, located in the municipality of Apodi-

RN. In the first production cycle, BRS Vitória 

and BRS Isis were evaluated under the 

Paulsen and SO4 rootstocks, in which the 

following variables were determined: berries 

mass (g), length and diameter of berries (mm); 

total soluble solids content (°Brix), total 

titratable acidity (g of tartaric acid 100ml -1). 

The results showed that all characteristics 

related to the quality of the berries were within 

the consumption patterns required for fresh 

grapes in natura. However, the SO4 rootstock 

at this early stage favored the physical and 

PALAVRAS-CHAVE: Apirênicas. Vitis vinífera. Uvas finas. Qualidade. 
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chemical attributes of 'BRS Vitória' berries, 

conferring slightly larger and heavier berries 

with a better balance of sugars and acidity. 

While for 'BRS Isis’, the rootstocks 

influenced only the ATT, with Paulsen 

conferring less acidity to the berries

1 INTRODUÇÃO 

A viticultura brasileira apresenta grande diversidade, difundida do Rio Grande do Sul 

ao Rio Grande do Norte, atravessando diferentes zonas de produção, do clima temperado ao 

tropical. Havendo uma grande variabilidade no material genético, com cultivares de Vitis 

vinifera e de uvas americanas (CAMARGO, TONIETTO E HOFFMANN, 2011). 

Mascarenhas et al. (2013), acrescentam que a produção brasileira de uvas finas de mesa, 

de aproximadamente 200 mil toneladas anuais, é originada, principalmente, dos estados de São 

Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Paraná. Em que, após a implantação comercial 

da viticultura no Vale do Submédio São Francisco, a partir de 1990, a mesma sofreu uma grande 

expansão da área cultivada, acompanhada de um maior aporte tecnológico. 

Segundo Santos (2011), para o desenvolvimento de um pacote tecnológico capaz de 

produzir uvas de qualidade aceitável, é importante conhecer o comportamento fenológico, a 

exigência térmica, a evolução da maturação e as técnicas de pós-colheita dos cultivares. Dessa 

forma, com anos de estudos de adaptação e desempenho, aos poucos vem se resultando em 

cultivares que apresentaram características agronômicas e comerciais desejáveis, dentre essas, 

estão a ‘BRS Isis’ e ‘BRS Vitória’, que apontam para um amplo potencial de exploração 

comercial na região tropical do semiárido nordestino. 

Para que a região conquiste o reconhecimento de suas uvas sem sementes para mesa ou 

para a indústria de vinhos, considerando a forte concorrência do mercado interno, é necessário 

o desenvolvimento de projetos de pesquisa, com novas cultivares, clones e porta-enxertos, bem

como técnicas de manejo para as condições edafoclimáticas do Nordeste, buscando melhorar 

sua qualidade, produtividade e a identidade regional (FARIAS, 2011). 

Com isso, devido à magnitude que os fatores ambientais desempenham sobre a 

fisiologia e consequentemente sobre a produtividade do cultivo, a presente pesquisa objetivou 

obter informações a respeito do desenvolvimento da videira nas condições do semiárido 

nordestino, especialmente na Chapada do Apodi, tendo como base investigações da qualidade 

da produção das diferentes variedades apirênicas em diferentes portar-enxertos introduzidos, 

visando à indicação de cultivares para a região. 

KEYWORDS:  Apyrenic. Vitis vinífera. Fine grapes. Quality. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A vitivinicultura brasileira trata-se de uma atividade de grande importância econômica 

e social, principalmente para a sustentabilidade das pequenas propriedades no Brasil, relevante 

no que se refere ao desenvolvimento de algumas regiões, com a geração de emprego em grandes 

empreendimentos, que produzem uvas de mesa e uvas para processamento (MATTAR, 2016). 

Vale ressaltar que a grande aceitação das variedades de uvas de mesa sem sementes, pelo 

mercado nacional e internacional, tem despertado cada vez mais o interesse aos produtores 

(CAMARGO et al., 2003). 

Ocupando uma área de 81 mil hectares, a viticultura brasileira atualmente, possui 

destaque para o Rio Grande do Sul e no polo agrícola Petrolina-PE/Juazeiro-BA, responsável 

por 95% das exportações nacionais de uvas finas de mesa. No Semiárido do Nordeste, a mesma 

encontrou condições ideais de clima-solo, e por meio de técnicas de manejo da cultura 

adequadas, pode-se obter mais de uma safra por ano (VALE, 2016). 

Na busca de encontrar novos cultivares, essencial para o desenvolvimento do cenário 

vitivinícola, visando-se sempre boas produções, existe a influência dada pelo porta-enxerto, que 

de modo geral, baseia-se na melhor adaptação deles às condições climáticas e à compatibilidade 

com a cultivar copa (MOTA et al., 2009). 

Cipriano et al. (2015), afirmam que a escolha do porta-enxerto, contribui sobremaneira 

para o sucesso da produção. Tendo em vista que plantas com porta-enxerto vigoroso terão maior 

vigor da parte aérea e plantas com grande quantidade de frutos, se não suportado pelo vigor de 

raízes, terão restrição no crescimento de ramos e folhas afetando a qualidade (SANTOS, 2006). 

Leão et al. (2009), destacam que o porta-enxerto ideal para as condições semiáridas 

brasileiras deve reunir características como vigor, resistência à pragas e doenças, sobretudo a 

nematoides. Além disso, o porta-enxerto deve enraizar e cicatrizar facilmente na enxertia, 

apresentando boa afinidade com as variedades copa que se pretende enxertar. Características 

semelhantes são adotadas aos porta-enxertos Paulsen e SO4, que vêm sendo usados nas 

pesquisas e apontados como um dos mais se destacam nos quesitos qualidade e produtividade. 

Tendo em vista uma grande demanda de consumidores em busca por uvas de boa 

qualidade, em todo o brasil, faz com o que, cada vez mais, seja feito a seleção de novas 

cultivares de uvas de mesa unidas à porta-enxertos que propiciem características e propriedades 

nutricionais desejáveis, sempre buscando um maior potencial produtivo. Diante disso, o 

presente trabalho buscou avaliar a qualidade das uvas ‘BRS’ Vitória e ‘BRS Isis’ e sob 

diferentes porta-enxertos, obtendo-se suas características físico-químicas das bagas. 
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3 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Apodi, localizado no município de Apodi – RN, com 

temperatura média anual de 28,1°C, umidade relativa média anual do ar de 68%, 2.700 horas 

de insolação e coordenadas geográficas: latitude 5°39’51” sul e longitude: 37°47’56” oeste. 

Os tratamentos utilizados, se trataram de combinações com os porta-enxertos: Paulsen 

e SO4 e as variedades copa de videiras sem sementes: BRS Vitória e BRS Ísis. 

O delineamento experimental foi feito em blocos casualizados, com cinco plantas por 

parcela e 5 repetições. 

3.1. Características físicas das bagas 

3.1.1. Massa, comprimento e diâmetro das bagas 

Dez bagas foram retiradas nas porções média, superior e inferior de cada cacho, 

utilizando um cacho de cada unidade experimental por tratamento, com cinco repetições por 

bloco. Nestas foram determinadas a massa fresca média de dez bagas, utilizando uma Balança 

Analítica Ay220 Marte®, enquanto o comprimento e diâmetro das bagas, mensurados com um 

paquímetro digital. 

3.1.2. Firmeza da baga  

Foi determinada utilizando-se texturômetro digital Extralab, modelo TA.XT. Plus, com 

uma ponteira de 2 mm, medindo-se a força necessária para promover a perfuração. Para as 

leituras, foram usadas 20 bagas por parcela, retiradas dos cinco cachos que compunham a 

unidade experimental. Os valores foram expressos em Newton (N). 

3.1.3. Elasticidade da casca 

Foi determinada utilizando-se texturômetro digital Extralab, modelo TA.XT. Plus, 

conjuntamente à medida da firmeza, em que se usou ponteira de 2 mm. Para as leituras, foram 

usadas 20 bagas por parcela, retiradas dos cinco cachos que compunham a unidade 

experimental. Os valores foram expressos em milímetros (mm). 

3.2. Características químicas das bagas 

3.2.1. Sólidos solúveis totais (oBrix) 

 O teor de sólidos solúveis totais foi obtido por refratometria, utilizando refratômetro 

portátil ATAGO N1, com leitura na faixa de 0 a 32 °Brix. Sendo as leituras feitas em amostras 

do suco de dez bagas, retiradas dos cinco cachos que compunham a unidade experimental. 
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3.2.2. Acidez total titulável total 

Para a determinação da acidez titulável foi extraído o suco de dez bagas, retiradas dos 

cinco cachos que compunham a unidade experimental. Deste, uma alíquota de 5 mL teve de ser 

diluída em 45 mL de água deionizada. Nas amostras foram adicionadas duas gotas de indicador 

de fenolftaleína 1%, procedendo-se em seguida a titulação, sob agitação, com solução da NaOH 

0,1 N, previamente padronizada com biftalato de potássio até a virada da cor da amostra. Os 

resultados foram expressos em grama (g) equivalente de ácido tartárico (100 g de polpa)-1, após 

aplicação da seguinte equação: 

g equivalente de ácido tartárico (100 g de polpa)-1 = (V x f x N x PE x 100) \ P 

na qual: 

V = volume de NaOH 0,1 N gasto na titulação; 

f = fator de correção devido à padronização, que é de 0,94; 

N = normalidade do NaOH (eqL-1); 

PE = peso equivalente do ácido tartárico (g eq -1); e 

P = massa de polpa (g). 

3.2.3. Relação entre sólidos solúveis e acidez titulável total 

A relação entre sólidos solúveis totais e acidez titulável total foi obtida pela divisão do 

teor de sólidos solúveis pela acidez titulável. Os resultados foram expressos por meio dos 

valores absolutos encontrados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

As variedades ‘BRS Vitória’ e ‘BRS Isis’ no primeiro ciclo de produção no semiárido 

Potiguar, com poda realizada em 06 de novembro de 2017 e brotação ocorrendo em 16 de 

novembro (Figura 1), apresentaram ciclos de 91 e 103 dias, respectivamente. Segundo Maia et 

al. (2012) a ‘BRS Vitória’ apresenta um ciclo de 90 a 135 dias, dependendo da soma térmica 

durante o ciclo em cada região. Neste caso,  na região da Chapada de Apodi, que proporcionou 

temperaturas elevadas ao longo do ciclo, o que favorece o acúmulo de somas térmicas e 

diminuição da duração do ciclo, a ‘BRS Vitória’ apresentou ciclo semelhante ao observado no 

Vale do Submédio do São Francisco com 90 a 95 (Maia et al., 2012), enquanto a ‘BRS Ísis’ foi 

mais precoce do que em outras regiões testadas, cuja duração pode variar entre 116 e 126 dias, 

em regiões de clima tropical semiárido (Vale do Submédio São Francisco) até 135 e 145 dias, 

em regiões de clima tropical úmido, no noroeste paulista (Ritschel et al., 2013). Vale ressaltar 

que esses resultados são preliminares e que a duração do ciclo pode variar com o período em 
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que é realizada a poda durante o ano e também com a idade das plantas, que neste caso ainda 

são jovens (11 meses). 

Figura 1. Médias das temperaturas máxima e mínima para o período compreendido entre novembro 

de 2017 a fevereiro de 2018 da região de Apodi. Fonte: INMET para a região do Semiárido Potiguar. 

As tabelas 1 e 2 mostram algumas características físicas das bagas das variedades ‘BRS 

Vitória’ e ‘BRS Isis’, respectivamente. Pode-se observar que houve interação significativa entre 

os porta-enxertos e a variedade de copa ‘BRS Vitória’, enquanto as características das bagas de 

‘BRS Ísis’ não foram influenciadas pelos porta-enxertos. Na variedade de copa ‘BRS Vitória’ 

o porta-enxerto SO4 favoreceu o aumento do diâmetro, comprimento e massa das bagas, além

de conferir maior firmeza e elasticidade às bagas. Segundo Brasil (2002) os padrões comerciais 

brasileiros para consumo de uvas de mesa in natura, é de um diâmetro mínimo de 12 mm; neste 

sentido os frutos das duas cultivares em estudo (Tabelas 1 e 2) atendem aos padrões comerciais, 

nacional e internacional. 

Tabela 1 - Médias de características físicas relacionadas à qualidade de bagas do primeiro ciclo de 

produção da variedade ‘BRS Vitória’ avaliada sobre dois porta-enxertos nas condições do Semiárido 

Potiguar 

Atributos Porta-enxertos 

Paulsen SO4 

Comprimento (mm) 18.86 b 20.99 a 

Diâmetro (mm) 14.60 b 16.44 a 

Elasticidade (mm) 9.14 b 9.97 a 

Firmeza  (N) 3.55 b 3.81 a 

Massa de 10 bagas (g) 26.25 b 33.32 a 

*Dados seguiram distribuição normal, aplicando-se a estatística ANOVA; Médias seguidas pela mesma

letra na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05).
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Tabela 2 - Médias de características físicas relacionadas à qualidade de bagas do primeiro ciclo de 

produção da variedade ‘BRS Ísis’ avaliada sobre dois porta-enxertos nas condições do Semiárido 

Potiguar 

Atributos Porta-enxertos 

Paulsen SO4 

Comprimento (mm) 21,75 a 21,81 a 

Diâmetro (mm) 17,12 a 16,98 a 

Elasticidade (mm) 26,84 a 27,03 a 

Firmeza  (N) 5,90 a 5,91 a 

Massa de 10 bagas (g) 39,72 a 39,01 a 

*Dados seguiram distribuição normal, aplicando-se a estatística ANOVA; Médias seguidas pela mesma

letra na linha não diferem entre si pelo teste de Tukey (p < 0,05).

Com relação às características químicas das bagas da variedade ‘BRS Vitória’ no 

primeiro ciclo de produção, o porta-enxerto SO4 favoreceu um acúmulo discreto no de teor de 

sólidos solúveis totais (SST) e menor Acidez Total Titulável (ATT), que refletiu em maior 

relação SST/ATT, quando comparado ao porta-enxerto Paulsen (Tabela 3).  Embora os valores 

observados de SST tenham ficado um pouco abaixo do recomendado por Maia et al. (2012), 

que é de 19 º Brix, o teor de acidez mais baixos do que os recomendados por esses mesmos 

autores (0,75 e 0,90 g de ácido tartárico/100 mL), fizeram com que houvesse um bom equilíbrio 

SST/ATT, ficando acima do ideal para o consumo das uvas de ‘BRS Vitória’, que ocorre na 

faixa de 20 e 30 (Tabela 3). Essas características favorecem a aceitação no mercado. 

Tabela 3 - Médias de três características relacionadas à qualidade de bagas do primeiro ciclo de 

produção da variedade ‘BRS Vitória’ avaliada sobre dois porta-enxertos nas condições do Semiárido 

Potiguar 

Porta enxerto   SST  ATT    SST/ATT 

Paulsen 18,00 b 0,69 a 26,19 b 

SO4 18,73 a 0,62 b 29,97 a 

*SST (Sólidos Solúveis Totais), ATT (Acidez Total Titulável). Médias seguidas pela mesma letra não

diferem entre si pelo teste T (p>0,05). Dados seguiram distribuição normal, aplicando-se a estatística

ANOVA; Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p <

0,05).

A tabela 4 mostra características químicas relacionadas à qualidade das bagas do 

primeiro ciclo de produção da ‘BRS Isis’ avaliada sobre os porta-enxertos Paulsen e SO4 nas 

condições do Semiárido Potiguar. Foi possível observar que o uso dos porta-enxertos não 

influenciou no acúmulo de SST, porém foi observado maior ATT quando utilizado o porta-
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enxerto SO4 e isso refletiu numa menor relação de SST/ATT quando comparado ao Paulsen. 

Os valores apresentados na tabela 4 estão de acordo com os observados por Ritschel et al. 

(2013) em outras regiões produtoras, no qual o SST alcançou 16ºBrix a 21ºBrix, dependendo 

da condição climática durante a fase de maturação e a ATT foi de 0,34 a 0,55 g de ácido tartárico 

por 100 mL-1. 

Tabela 4 - Médias de três características relacionadas à qualidade de bagas do primeiro ciclo de 

produção da variedade ‘BRS Isis’ avaliada sobre dois porta-enxertos nas condições do Semiárido 

Potiguar 

Porta enxerto SST ATT SST/ATT 

Paulsen 16,30 a 0,53 b 30,73 a 

SO4 16,04 a 0,57 a 28,34 b 

*SST (Sólidos Solúveis Totais), ATT (Acidez Total Titulável). Médias seguidas pela mesma letra não

diferem entre si pelo teste T (p>0,05). Dados seguiram distribuição normal, aplicando-se a estatística

ANOVA; Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p <

0,05).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O primeiro ciclo de produção das variedades ‘BRS Vitória’ e ‘BRS Ísis’ sobre dois 

porta-enxertos nas condições do Semiárido Potiguar deu um indicativo da viabilidade do cultivo 

dessas variedades na região, já que todas as características referentes à qualidade das bagas se 

enquadraram nos padrões de consumo exigidos para as uvas finas in natura. 

 Neste sentido, o porta-enxerto SO4 neste primeiro momento favoreceu os atributos 

físicos e químicos das bagas de ‘BRS Vitória’, conferindo bagas um pouco maiores e mais 

pesadas e com melhor equilíbrio de açucares e acidez. Já a ‘BRS Ísis’ parece ter sido pouco 

influenciada pelo uso destes porta-enxertos, sendo nesta variedade a ATT a única variável 

afetada, na qual a utilização do porta-enxerto Paulsen favoreceu menor acidez. 

É importante frisar que estes resultados são preliminares e estão sendo avaliados novos 

ciclos subsequentes para melhor consolidação dos dados. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução normativa n.1 

de 01 de fevereiro de 2002. Regulamento técnico de identidade e de qualidade para a 

classificação da uva fina de mesa. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF, 04 fev. 2002, Seção 1, p.2. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

0567



CAMARGO, U. A. et al. BRS Clara: nova cultivar de uva branca de mesa sem semente. 

Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2003. 4p. (Embrapa Uva e Vinho. Comunicado 

Técnico, 46). 

CAMARGO, U. A., TONIETTO, J., HOFFMANN, A. Progressos na viticultura 

brasileira. Rev. Bras. Frutic., v. E (2011), p. 144-149. 

CIPRIANO, R. L. Et al. Qualidade de Uvas ‘Syrah’ Colhidas no Sexto Ciclo de 

Produção de Plantas sob Diferentes Sistemas de Condução e Porta-Enxertos. In:. X 

Jornada de Iniciação Científica da Embrapa Semiárido. Petrolina-Pe: Embrapa Semiárido, 

2015. p. 261-269. 

FARIAS, T. F. Viticultura e enologia no semiárido brasileiro (Submédio do vale do 

São Francisco). Relatório de Conclusão de Curso (Engenheiro Agrônomo) — Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis-SC, 2011. 

LEÃO, P. C. S.; RODRIGUES, B. L. Manejo da Copa. In: SOARES, J. M.; (Ed.). A 

vitivinicultura no Semiárido brasileiro. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; 

Petrolina: Embrapa Semiárido, 2009. p. 293-347. 

MATTAR, G. S. Produtividade, qualidade da uva e do vinho da videira sr 501-17 

sobre diferentes porta-enxertos cultivada no estado de São Paulo. Dissertação (Mestrado 

em Agricultura Tropical e Subtropical) — Instituto Agronômico Curso de pós-graduação em 

Agricultura Tropical e Subtropical, Campinas, 2016. 

MAIA, J. D. G. et al. ‘BRS Vitória’ Nova cultivar de uva de mesa sem sementes com 

sabor especial e tolerante ao míldio. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2012. 12 p. 

(Embrapa Uva e Vinho. Comunicado Técnico, 126). 

MASCARENHAS, R. J., et al. Qualidade sensorial e físico-química de uvas finas de 

mesa cultivadas no submédio São Francisco. Rev. Bras. Frutic., v. 35, n. 2, p. 546-554, 2013. 

MOTA, R. V. et al. Produtividade e composição físico-química de bagas de cultivares 

de uva em distintos porta-enxertos. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 44, n. 6, p. 576–582, 

2009. 

RITSCHEL, P. et al. BRS Isis Nova Cultivar de Uva de Mesa Vermelha, sem 

Sementes e Tolerante ao Míldio Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2013. 20 p. 

(Embrapa Uva e Vinho. Comunicado Técnico, 143). 

SANTOS, H. P. dos. Aspectos ecofisiológicos na condução da videira e sua 

influência na produtividade do vinhedo e na qualidade dos vinhos. Bento Gonçalves: 

Embrapa Uva e Vinho, 2006. 9 p. (Embrapa Uva e Vinho. Comunicado Técnico, 71). 

SANTOS, A. E. O. Exigências térmicas para a colheita e conservação pós-colheita 

de uvas apirênicas cultivadas no Vale do Submédio do Rio São Francisco. 2011. 92f. Tese 

(Doutorado em Agronomia: Fitotecnia) – Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), 

Mossoró-RN, 2011. 

VALE, C. N. C. Microclima, umidade do solo, produção e qualidade da uva ‘syrah’ 

sob diferentes sistemas de condução e porta-enxertos na safra do segundo semestre de 

2015. Dissertação (Mestrado em Manejo de Solo e Água) — Universidade Federal Rural do 

Semi-árido, Piracicaba, 2016. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

0568



DESENVOLVIMIENTO E ANÁLISE SENSORIAL DE MEL DE ABELHA 

Apis mellifera ADICIONADO DE EXTRATO DE MENTA E PRÓPOLIS 

VERDE. 

LEMOS, J. O1.; FERNANDES, M. V. N2.; SALES JÚNIOR, F. V3.; CARVALHO, L. E. F4. e MESQUITA-

CARVALHO, L. X.5 
1, 2, 3, 4 e 5 IFRN – Campus Pau dos Ferros, ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS - Ciências e Tecnologia 

dos Alimentos 

RESUMO 

O mel composto compreende uma mistura de mel 

de abelhas Apis mellifera e produtos apícolas, 

isoladamente ou combinados entre si, quando 

adicionado de ingredientes de origem animal, 

vegetal ou mineral, onde sua composição é de 

51% de mel ou mais, adicionados de outros 

ingredientes (por exemplo mel com extrato de 

própolis). Objetivou-se com este trabalho 

desenvolver três formulações de mel composto 

de abelhas Apis melífera adicionado de extrato 

alcoólico de própolis verde e de menta (Mentha 

piperita L.) e submetê-los às análises sensoriais, 

a fim de ser introduzido no mercado de produtos 

alimentícios e que possua boa aceitabilidade do 

consumidor. Para cumprir esta finalidade 

realizou-se a produção de três formulações de 

mel composto a base extratos de menta e 

própolis, sendo que a formulação 1 dispunha dos 

dois extratos; a formulação 2 continha apenas 

extrato de menta, e a formulação 3 caracterizou-

se como a formulação de controle, composta 

apenas do mel e extrato de própolis. Para 

caracterização sensorial, estudou-se os atributos 

de cor, aroma, sabor, textura, doçura, impressão 

global e intenção de compra. Estes foram 

analisados de acordo com a escala hedônica de 

aceitação. Os resultados obtidos na análise 

físico-química das três formulações elaboradas 

não apontaram diferenças estatísticas relevantes 

(p<0,05) entre si.  

ABSTRACT 

Composite honey comprises a mixture of Apis 

mellifera honey and apiculture products, alone or 

in combination, when added with ingredients of 

animal, vegetable or mineral origin, where its 

composition is 51% honey or more, added with 

other ingredients (for example honey with 

propolis extract). The objective of this work was 

to develop three formulations of honey 

composed of Apis mellifera honey bees added of 

alcoholic extract of green propolis and mint 

(Mentha piperita L.) and submit them to the 

sensorial analyzes in order to be introduced in the 

market of food products and that has good 

acceptability of the consumer. To accomplish 

this purpose, the production of three honey 

formulations based on extracts of mint and 

propolis was carried out, with formulation 1 

having the two extracts; formulation 2 contained 

only mint extract, and Formulation 3 was 

characterized as the control formulation, 

composed only of honey and propolis extract. 

For sensorial characterization, we studied the 

attributes of color, aroma, flavor, texture, 

sweetness, overall impression and purchase 

intention. These were analyzed according to the 

hedonic acceptance scale. The results obtained in 

the physicochemical analysis of the three 

formulations did not show significant statistical 

differences (p <0.05) between them. 

PALAVRAS-CHAVE: Extrato alcoólico. Mel composto. Mentha piperita L. 

KEYWORDS: Alcoholic extract. Honey compound. Mentha piperita L. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil não existem parâmetros para avaliação de qualidade do mel acrescido de própolis e 

outros componentes, o que está vigente são apenas normativas a serem utilizadas na rotulagem 

nutricional obrigatória (BERA, 2004).  

Para que ocorra o Desenvolvimento de Produto (DP), pode ter como ponto de partida a criação 

de nova formulação ou melhoria das já existentes, atendendo assim as novas oportunidades do 

mercado (ARAÚJO E RÉVILLION, 2014). No caso dos méis compostos é uma boa alternativa para 

agregar valor na cadeia apícola, pois o mel já é um produto conhecidamente terapêutico e quando 

acrescido de outros produtos que apresentam riqueza nutricional, somando-se a isso plantas 

medicinais ou outros aditivos nutritivos, sua produtividade e incremento no mercado tende a ser 

valorizado (MOTTA, 2005; BERA, 2004).  

O objetivo geral do presente estudo foi desenvolver e analisar sensorialmente três méis 

compostos com extrato alcoólico de própolis e menta. Para isso, foram desenvolvidas três 

formulações, onde a formulação 1 dispunha dos dois extratos, a formulação 2 continha apenas extrato 

de menta e a formulação 3, caracterizando-se como formulação de controle, composta apenas do mel 

e extrato de própolis, para assim avaliarem seus potenciais de comercialização. Foram quantificados 

os critérios de cor, sabor, aroma, textura, doçura e impressão global utilizando a escala hedônica de 

9 (nove) pontos, como também a intenção de compra utilizando a escala de 5 (cinco) pontos e o índice 

aceitabilidade segundo os parâmetros de TEIXEIRA et al. (1987).  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A produção de mel no Brasil está em constante avanço, não sendo mais destaque apenas nos 

mercados habituais das regiões do Sul e Sudeste, mas alcançando grande produtividade nas regiões 

Norte e Nordeste também (PINHO-FILHO, 2007).  

De acordo com a legislação brasileira e seu ANEXO VI - Regulamento Técnico para Fixação 

de Identidade e Qualidade de Própolis (BRASIL, 2000), entende-se por própolis: “o produto oriundo 

de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas, coletadas pelas abelhas, de brotos, flores e exsudatos 

de plantas. As abelhas acrescentam secreções salivares, cera e pólen para a elaboração final da 

própolis”.  
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Os extratos hidroalcoólicos de própolis ganham destaque por suas atividades antimicrobiana, 

antinflamatória, cicatrizante, anestésica e anticariogênica, sendo assim uma alternativa de tratamento 

natural (SOARES et al., 2017).  

O uso de produtos alternativos ou fitoterápicos para o tratamento de infecções vem crescendo 

no Brasil, e a menta (Mentha piperita L.), planta aromática da família Labiatae, produz óleo essencial 

rico em mentona (14-32%) e mentol (30-50%), a qual possui aplicação na indústria alimentícia, 

farmacêutica, de produtos de higiene e na indústria de cigarro (RODRIGUES et al., 2004). 

O mel composto pode ser definido como uma mistura mel de abelhas e extratos ou tinturas 

vegetais (plantas medicinais), produtos apícolas (pólen, própolis, geleia real). Essa formulação é uma 

maneira de valorizar o produto, aumentando os interessados em consumir produtos apícolas, tendo 

como público alvo clientes interessados em uma alimentação saudável com características 

terapêuticas e nutricionais seguras (COSTA, 2007).  

A qualidade de um produto compreende características essenciais como físico-químicas 

(nutricional), microbiológicas e sensoriais, sendo este último parâmetro mais próximo ao consumidor 

funcional, ou seja, é o critério de melhor percepção de quem compra. Assim, critérios como cor, 

aroma, sabor, textura, doçura, impressão global e intenção de compra, são parâmetros que devem ser 

monitorados de forma qualitativa e quantitativa (DUTCOSKY, 2013).  

3 METODOLOGIA 

3.1 Produção dos méis compostos 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Processamento de Pólen e Própolis do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau 

dos Ferros. O trabalho foi dividido em duas etapas, a primeira realizada com a formulação utilizando 

produtos adquiridos no comércio local, como: o mel e os extratos (Tabela 1), enquanto a segunda 

etapa foi a realização da análise sensorial.  

Tabela 1 – Ingredientes e quantidades utilizadas, na formulação dos méis compostos de extrato de 

menta e própolis verde, analisados sensorialmente no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros. 

Ingredientes Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 

Mel de abelhas Apis mellifera 300 g 300 g 300 g 

Extrato de Própolis verde 3 ml ------- 3 ml 

Extrato de Menta  3 ml 3 ml -------- 

Fonte: autores, 2018 
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Mediu-se os ingredientes (extratos) em uma proveta de 25 ml, pesou-se o mel em uma balança 

semi-analítica, bateu em batedeira na rotação mais leve por 5 (cinco) minutos para homogeneização 

da amostra, acondicionados em vidros limpos com tampa rosqueada.  

3.2 Análise sensorial 

Na avaliação das amostras dos méis compostos utilizou-se os métodos afetivos que tem como 

objetivo construir respostas subjetivas de quanto o avaliador gostou ou desgostou de uma amostra 

especificamente, resultando em determinar a aceitabilidade ou preferência referente ao produto. As 

amostras foram analisadas por 50 provadores voluntários não treinados, de ambos os sexos, 

compostos por alunos do IFRN-Campus Pau dos Ferros, na faixa etária de 15 a 20 anos. Para cada 

provador, foi servido em bandejas de isopor descartáveis três amostras de méis compostos codificadas 

com números aleatórios de três dígitos gerados por um software. Os julgadores foram orientados a 

utilizarem água à temperatura ambiente e bolacha água e sal entre as amostras, para a limpeza do 

palato. 

Para a avaliação dos atributos sensoriais das amostras: cor, aroma, textura, sabor, doçura e 

impressão global, foi conferido a cada provador uma ficha com escala hedônica que varia de 1 

(“Desgostei extremamente”) a 9 (“Gostei extremamente”). Também foram avaliados a intenção de 

compra utilizando, uma escala que varia de 1 (“não compraria”) a 5 (“compraria”), conforme 

mostrado na figura 1 abaixo (DUTCOSKY, 2013). 

Calculou-se ainda o Índice de Aceitabilidade (IA) das sobremesas, utilizando-se a fórmula a 

seguir: IA (%) = A x 100 / B. Considerando A como a nota média geral obtida pelo atributo e B como 

a nota máxima adquirida pelo atributo (TEIXEIRA et al., 1987). 

O experimento foi conduzido nos Laboratórios de Carnes do Instituto e no Laboratório de 

Processamento de Pólen e Própolis do IFRN, Campus Pau dos Ferros. 

3.3 Análise estatística dos dados 

Para a análise estatística dos dados, aplicou-se o Delineamento Inteiramente Casualizado, com 

o teste de médias pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, pelo programa ASSISTAT 7.7

(CCT/UFPB) (SILVA, 2016). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise sensorial 

As médias dos resultados obtidos na avaliação sensorial referente aos atributos dos méis 

compostos de mel de abelhas Apis mellifera contendo extrato alcoólico de própolis verde e menta, 

estão apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2 - Resultados obtidos na análise sensorial para cada formulação, como médias e 

desvio padrão das amostradas trabalhadas.  

Análises Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 

Cor 7,32 + 1,50 7,26 +1,21 7,04 +1,67 

Aroma  6,86 + 1,85 6,40 +2,25 6,96 +1,86 

Textura  7,38 +1,51 7,74 +1,17 7,10 +1,74 

Sabor  7,04 + 2,13 6,66 + 2,80 7,26+2,10 

Doçura  6,92 + 2,33 6,82+2,55 7,16+2,18 

Impressão Global  7,16 +1,80 7,10 +1,89 7,56 +1,53 

Intenção de compra 2 ,18 + 1,16 2,24 + 1,29 2,20+1,08 

Médias dentro da mesma linha sem letras, não são significativamente diferentes, no nível de 5%, pelo teste de Tukey. 

Ao analisar a Tabela 2, na qual as notas foram atribuídas de acordo com os parâmetros de 

aceitação na escala hedônica, variando de “desgostei extremamente” a “gostei extremamente”, 

verifica-se que os méis compostos avaliados sensorialmente nas formulações de 1, 2 e 3, apresentam-

se estatisticamente semelhantes para os atributos avaliados, não possuindo diferença estatística 

(p<0,05). Os parâmetros variavam em sua totalidade entre as escalas de 6 a 7, que compreendem 

Gostei ligeiramente a Gostei moderadamente (DUTCOSKY, 2013). No entanto, com relação à 

Intenção de compra os parâmetros indicaram que os avaliadores provavelmente não comprariam o 

produto. O mel de abelhas, consta na literatura com os resultados de trabalhos sobre a representação 

dos alimentos são percebidos pelos consumidores como medicamentos, fato esse que dificulta a 

apreciação dos avaliadores (CHEUNG; GERBER, 2009). 

Teixeira et al., (1987) afirma que um produto com Índice de Aceitabilidade (I.A) com no 

mínimo 70% possui potencial comercial. De acordo com este preceito, a partir do Gráfico 1 pode-se 

constatar que os atributos de qualidade sensorial avaliados obtiveram I.A satisfatórios aos parâmetros 
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estabelecidos pela literatura, onde a formulação 1, 2 e 3 obtiveram respectivamente 79,67%, 77,74% 

e 79,78%. Sendo que a formulação 1  

Gráfico 1 - Índice de Aceitabilidade das três amostras de méis compostos 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme os dados discutidos, constata-se que as quantidades de extrato de menta não 

interferiram significativamente nos seis atributos avaliados sensorialmente, permanecendo as demais 

com aceitação semelhante à formulação controle.  

A sugestão será de analisar físico-quimicamente as amostras e comparar com a legislação para 

mel de abelhas Apis mellifera. Como também a produção deste mel em sachê para ser oferecido aos 

discentes, docentes e técnicos administrativos dos campi do IFRN, para prevenção de infecção do 

trato respiratório.  
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DESIDRATAÇÃO DAS VAGENS DA ALGAROBA PARA PRODUÇÃO DE 

FARINHA E COOKIES FUNCIONAL: CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-

QUÍMICA. 

SILVA, S. L.1; LEMOS, A. B. S.2 e COELHO, R. M. D.3 

1,2,3 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

Algaroba é o nome dado ao fruto da algarobeira, 

planta largamente difundida e cultivada na região 

do semiárido do Nordeste Brasileiro. A vagem de 

algaroba (fruto da algaroba) apresenta um grande 

valor nutricional. Possui um elevado teor de 

sacarose, cálcio, fósforo, ferro, fibras, proteínas, 

etc. A farinha integral da algaroba também é 

considerada funcional, pois controla o açúcar no 

sangue e/ou redução do teor de colesterol no 

organismo. A farinha pode ainda enriquecer 

produtos de panificação, além de não conter 

glúten em sua composição, o que compreende 

um benefício direto para pessoas que possuem 

alergia a este composto. Desta forma, este 

trabalho teve como objetivo a obtenção da 

farinha de algaroba e a produção de biscoitos tipo 

cookies, tal como a avaliação físico-química 

desses. As análises foram realizadas conforme a 

metodologia de Adolfo Lutz (2008) e AOAC 

(1995). Todos os resultados obtidos estão em 

conformidade com a legislação brasileira, 

mostrando que a farinha de algaroba e os cookies 

funcionais podem ser introduzidos na 

alimentação humana, como uma opção saudável 

e sustentável.  

ABSTRACT 

Algaroba is the name given to the fruit of the 

algarobeira, plant widely diffused and cultivated 

in the northeastern semi-arid. The pod of 

algaroba (fruit of the algaroba) presents a great 

nutritional value. It has a high content of sucrose, 

calcium, phosphorus, iron, fibers, proteins, etc. 

The whole meal of algaroba is also considered 

functional because it controls blood sugar and / 

or cholesterol reduction in the body. The flour 

can also enrich bakery products and does not 

contain gluten in its composition, which includes 

a direct benefit for people allergic to this 

compound. In this way, this work had the 

objective to obtain the flour of algaroba and the 

production of biscuits of the wafer type, 

according to the physical-chemical evaluation of 

these. The analyzes were performed according to 

the methodology of Adolfo Lutz (2008) and 

AOAC (1995). All results obtained are in 

compliance with Brazilian legislation, showing 

that the algaroba flour and functional cookies can 

be introduced into human food as a healthy and 

sustainable option. 

. 

PALAVRAS-CHAVE: Algaroba. Secagem. Alimentos funcionais. Novos produtos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, é comum observarmos que os consumidores estão cada vez mais exigentes na 

procura de alimentos que ofereçam uma alta qualidade nutricional e sensorial e que ao mesmo tempo 

proporcione bem-estar. Foi pensando nessas exigências que as pesquisas ganharam mais espaço 

principalmente nas áreas de nutrição e tecnologia de alimentos, fazendo com que as indústrias de 

alimentos inovem em diferentes tipos de produtos funcionais, a fim de satisfazer a necessidade desse 

público que busca incessantemente qualidade de vida (MEDEIROS, 2015). 

Diante deste contexto, cresce o interesse pelo desenvolvimento de novos produtos com 

propriedades funcionais, que tragam benefícios para a saúde, prevenindo ou amenizando riscos de 

doenças, como no caso das crônicas não transmissíveis, que são hoje a maior causa de morte no 

mundo, tendo-se, por exemplo, a obesidade, o câncer, a diabetes e as demais doenças cardiovasculares 

(VIDAL et al. 2012). 

A vagem de algaroba (fruto da algaroba), apresenta um grande valor nutricional. Possui uma 

polpa doce, com um elevado teor de sacarose, cálcio, fósforo, ferro, fibras, proteínas, entre outras. A 

sua farinha integral é uma boa fonte de carboidrato, fibra e de proteína (MIRA, 2001).  

Tendo em vista o alto valor nutritivo e o crescente interesse na utilização da farinha de 

algaroba como um ingrediente funcional para a produção de alimentos benéficos a saúde, esse 

trabalho teve como objetivo a obtenção da farinha de algaroba, a partir da desidratação das suas 

vagens, e a caracterização físico-química da mesma, e em seguida a elaboração de um biscoito 

funcional tipo cookie com a farinha obtida, bem como a avaliação de suas características físico-

químicas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Algarobeira 

A algarobeira é uma planta xerófila da família Fabaceae (leguminosae), subfamília 

Mimosodae (SOUZA, 2014), nativa das Américas do Norte e do Sul, onde se encontra a maioria das 

44 espécies conhecidas do gênero Prosopis, ocupando terras áridas e semi-áridas desses continentes. 

No Brasil a árvore é conhecida como algarobeira ou algaroba, e a única espécie existente no Nordeste 

KEYWORDS: Algaroba. Drying. Functional foods. New products.  
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brasileiro é a Prosopis Juliflora, em que foi introduzida inicialmente em 1942, em Serra Talhada e 

Pernambuco, tendo suas sementes vindo do Novo México, USA. Devido a sua aparência espinhosa, 

a primeira experiência não foi positiva. Apenas em 1947, com sua introdução no Rio Grande do Norte 

(Angicos), foi dada importância ao potencial da Algaroba em terras semi-áridas, áridas, salinas, e à 

grande diversificação genética do gênero Prosopis (MIRA, 2001). A partir daí sua expansão para os 

demais estados ocorreu através da regeneração natural e plantios (RIBASKI et al., 2009). 

Embora nativa de outros países, a algarobeira é considerada uma árvore de múltiplo uso, pois 

oferece recursos para utilização do homem, como também apresenta características agrossiviculturais 

que favorece ao ambiente onde ela vegeta (SANTOS, 2015). Sua utilização é bastante variada, vai 

desde a produção de madeira e reflorestamento, bem como, de carvão vegetal, álcool, melaço, 

apicultura, alimentação animal, podendo assim, ser considerada uma cultura de valor social e 

econômico (MUNIZ, 2009). 

2.2 Vagem da algaroba 

Segundo Mira (2011), as vagens da algaroba apresentam um grande valor alimentício e são 

apreciadas por diversos tipos de animais (ovinos, caprinos, etc.). Elas também fazem parte dos 

alimentos usados pelo homem desde a pré-história, nas regiões onde a planta era nativa, as vagenssão 

palatáveis, aromáticas, lembrando o sabor da baunilha (DELL VALLE et al., 1983). Até hoje é 

utilizada como opção de alimentação saudável e sustentável por possuir um sabor doce em função do 

elevado teor de sacarose que pode chegar a 40% e em sua composição as proteínas tem níveis 

razoáveis de qualidade e digestibilidade equiparando-seas da cevada e do milho (SILVA et al., 2012). 

Apesar do fruto da algarobeira estar presente na natureza desde da pré-história, só a partir da 

segunda metade dos anos 80, algumas formas de aproveitamento foram desenvolvidas e, 

principalmente alternativas de interesse alimentar, partido da vagem “in natura” processada, como 

farinha destinada a fabricação de pães, bolos e biscoitos, dentre outros, e produto alimentício com 

qualidades semelhantes ao café (CAMPELO, 1984). A sua farinha por exemplo, possui altos teores 

de ferro e fósforo, superiores aos encontrados nas farinhas de mandioca e milho integral (MIRA, 

2001), além de ser considerada um alimento funcional. 

2.3 Farinha de algaroba 

A farinha é uma boa fonte de carboidrato, fibra e de proteína. Sua proteína é de qualidade e 

digestibilidade razoáveis equiparando-se às da cevada e do milho (FELKER & BANDURSKI, 1977; 

BECKER & GROSJEAN, 1980). Além das qualidades nutricionais, alguns estudos anteriormente 
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desenvolvidos comprovaram que a farinha integral da algaroba melhora a saúde de quem a consome, 

mediante o controle de açúcar no sangue e/ou redução do teor de colesterol no organismo. Devido ao 

seu alto teor de fibras, a farinha integral pode enriquecer produtos de panificação, como pães, bolos, 

biscoitos, entre outros, em cujos processos as farinhas convencionais utilizadas são bastante pobres 

neste constituinte (BATISTA et al., 2007). 

Do ponto de vista fisiológico, a farinha de algaroba não contem glúten, mas quantidade de 

energia e proteína aproximadamente iguais a farinha de trigo (FELKER et al., 2003), podendo deste 

modo, ser utilizada como ingrediente em produtos direcionados para pessoas que tem intolerância a 

este componente. 

2.4 Alimentos funcionais 

São definidos como alimentos funcionais aqueles que possuem qualquer substância ou 

componente de um alimento que proporcione benefícios para a saúde, sendo utilizado também para 

a prevenção e o tratamento de doenças (POLLONIO, 2000). 

Os alimentos funcionais devem exercer um efeito metabólico ou fisiológico que contribua 

para a saúde física e para a redução do risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Nesse sentido, 

devem fazer parte da alimentação usual e proporcionar efeitos positivos, obtidos com quantidades 

não tóxicas e que exerçam tais efeitos mesmo após a suspensão da ingestão e que não se destinem a 

tratar ou curar doenças, estando seu papel ligado à redução do risco de contrair doenças (BORGES, 

2001). 

A farinha de algaroba é um exemplo de alimentos funcionais por ter em sua composição por 

exemplo um elevado valor de fibras, e pelo fato de ser uma planta que é submetida a intensa exposição 

solar e baixa incidência pluviométrica, ela pode apresentar modificações na concentração de 

metabólicos secundários, com isso pode-se deduzir que esses fatores são capazes de influenciar 

positivamente o acúmulo das substancias bioativas (DIXON; PAIVA, 1995; PAVARINI et al., 2012), 

tornando-a assim, um alimento funcional. 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi desenvolvida nos Laboratórios de Alimentos, Química e Frutas do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - campus Currais Novos.  
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3.1 Obtenção da farinha 

As vagens da algaroba foram sanitizadas em solução clorada a 9 ppm por 15min, e foram secas 

em estufa a uma temperatura de 70°C por um período de 12 horas para a desidratação. Posteriormente 

foram trituradas em liquidificador semi-industrial para a obtenção da farinha. 

3.2 Análises físico-químicas 

As análises físico-químicas de umidade, cinzas, fibra bruta e brix da farinha de algaroba e dos 

cookies funcionais foram realizadas em triplicata, de acordo com as normas analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz (2008), e segundo a metodologia de AOAC (1995). 

3.2.1 Umidade e cinzas 

As análises físico-químicas de umidade e cinzas da farinha e dos cookies funcionais foram 

realizadas em triplicata, de acordo com as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

3.2.2 Fibra bruta 

Para determinação de fibra, utilizou-se o determinador de fibras (Solab, SL – 118), conforme 

metodologia descrita por Pontes Junior (2012). Para o procedimento da análise, inicialmente foram 

preparados saquinhos de TNT (5cm x 5cm) que foram identificados e desengordurados. Para 

desengordurar, os saquinhos foram aquecidos em solução de ácido sulfúrico (1,25%) no determinador 

de fibras a 95ºC por 15 minutos, após esse tempo, foram realizadas três lavagens para remover o 

excesso de solução ácida, sendo posteriormente fervidos em solução de hidróxido de sódio (1,25%) 

a uma mesma temperatura e um mesmo tempo. 

Após o procedimento de lavagem, os sacos foram colocados em estufa (105°C) por 16 horas. 

Após esse período, foram colocados no dessecador com o auxílio de uma pinça, por 40 minutos, 

sendo posteriormente pesados. Em seguida, pesou-se 1g da amostra nas embalagens produzidas, as 

quais foram vedadas juntamente com o saco controle (vazio). Posteriormente os saquinhos foram 

encaixados no suporte do determinador de fibras e levados ao equipamento contendo 2,25L de 

solução ácida. Quando o equipamento atingiu a temperatura de 95ºC, cronometrou-se o tempo de 30 

minutos. Após o término da extração, desligou-se o aparelho e escoou-se a solução ácida, em seguida 

foram realizadas as lavagens com água destilada, que seguiu o mesmo procedimento da lavagem dos 

saquinhos. Posteriormente, adicionou-se ao aparelho 2,25 L de solução básica e aguardou-se o 

aquecimento da solução (95°C), em seguida, cronometrou se o tempo de 30 minutos. As lavagens 

foram novamente realizadas, conforme descrito anteriormente. Após todas as lavagens, os saquinhos 
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foram levados à estufa (105º) por 16 horas, sendo posteriormente retirados, colocados em dessecador 

por quarenta minutos e pesados. 

O valor da fibra bruta presente nas amostras foi determinado de acordo com a equação abaixo: 

Fibra bruta (%): 

(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑎𝑐𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜) 𝑥 100 (1) 

3.2.3 Determinação de grau Brix 

A determinação de grau Brix foi realizado de acordo com as normas analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz (2012), com modificações. Para a análise utilizou-se um refratômetro ABBE de bancada 

marca Lab1000, modelo EEQ9006B. 

3.3 Elaboração de cookies funcionais 

Para as formulações dos biscoitos tipo cookie adaptou-se a metodologia descrita por Bauer 

(2014) e sua elaboração foi realizada no Laboratório de Produtos de Origem Vegetal do Instituto. 

Os biscoitos foram elaborados seguindo a formulação da tabela 1. As formulações com 

diferentes percentuais de substituição da farinha de trigo foram denominadas A1, A2 e A3. Para o 

preparo dos biscoitos, inicialmente as farinhas foram misturadas e homogeneizadas nas proporções 

descritas na tabela 2. 

Para o preparo da massa, foi utilizado batedeira doméstica Planetária da marca Deluxe, onde 

foram misturados a manteiga, a baunilha e o ovo até formarem um creme homogêneo. Posteriormente, 

foram adicionados os açúcares (refinado e mascavo) e o fermento químico sendo batidos até 
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constituírem uma massa firme. Por fim, foi adicionado, aos poucos, o mix de farinhas e batidos até a 

obtenção da massa. 

A massa foi dividida em pequenas porções de aproximadamente 15 g que foram moldadas em 

formato circular e posteriormente os cookies foram assados em formas de alumínio a 160°C por 10 

minutos em forno elétrico (Safanelli Du Chef Plus). Após assados, os cookies foram resfriados em 

temperatura ambiente e acondicionados em potes de plástico descartável com tampa. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise físico-química da farinha de algaroba 

A Tabela 3 apresenta a composição físico-química da farinha de algaroba, em relação a 

umidade, resíduo mineral fixo, Brix e fibra bruta.  

Segundo BRASIL (2005), a umidade das farinhas não pode exercer a faixa de 15%, dessa 

forma, a farinha de algaroba apresenta-se dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. Isto indica 

que o produto oferece boa estabilidade durante o armazenamento, uma vez que, conforme (GOMES 

& OLIVEIRA, 2011), farinhas que apresentam teor de umidade acima da faixa estabelecida estão 

mais susceptíveis a deterioração microbiológica, perdas na estabilidade química, e alterações 

fisiológicas e na qualidade geral do alimento.  

Segundo Cecchi (2003), o resíduo mineral (ou cinzas), deve-se ser obtido com o objetivo de 

quantificar os elementos minerais apresentados na forma de cinzas e de compostos químicos. O valor 

de cinzas obtido nesse trabalho foi semelhante ao encontrado por Silva et al. (2007), em seu trabalho 

sobre “Caracterização físico-química e microbiológica de farinha de algaroba (Prosopis Julífera (Sw.) 

D.C).” que obteve teor de cinzas de 3,06%.

Segundo Fangmeier (2017), o teor de sólidos solúveis ou Brix é utilizado na indústria para 

medição de açúcares e ácidos orgânicos, com objetivo de manter-se sempre o padrão desses fatores 

na produção contínua do alimento. Na farinha estudada, encontrou-se valor de 4.1o Brix. O teor de 

sólidos solúveis é muito importante para determinar a quantidade de açúcar que será adicionado ao 

alimento, pois, quanto maior a quantidade de sólidos solúveis existentes, menor será a quantidade de 
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açúcar a ser adicionado. (ARAÚJO et al, 2011). Assim, podemos concluir que a farinha apresenta um 

sabor adocicado relativo e que será preciso adicionar pouca quantidade de açúcar para o seu consumo. 

Por fim, o valor de fibra bruta (8,50%) obtido nesse trabalho foi semelhante ao encontrado 

por Silva et al. (2007) em sua pesquisa sobre “Caracterização físico-química e microbiológica da 

farinha de algaroba (Prospis juliflora)” que obteve 7,2% de fibra, indicando que a farinha de algaroba 

possui um alto teor de fibra, pois alimentos com teores iguais ou superiores a 3g/100g podem ser 

considerados alimentos fonte desse componente (BRASIL, 2012). 

4.2 Análise físico-química dos cookies 

A Tabela 4 apresenta a composição físico-química dos cookies funcionais, em relação a 

umidade, resíduo mineral fixo e fibra bruta. 

As análises de umidade dos cookies foram feitas em triplicata, apresentando o valor médio de 

11,35 ± 7,68. Segundo a CNNPA, (1978), a umidade dos biscoitos não pode atingir porcentagens 

maiores que 14%, sendo assim, os cookies foram determinados como dentro dos padrões 

estabelecidos, garantindo uma boa estabilidade durante o armazenamento. 

Com relação à análise de cinzas, os resultados obtidos foram satisfatórios, uma vez que o valor 

encontrado nesse trabalho ficou abaixo do máximo estabelecido pela legislação (3%).  Mariani (2015) 

que também produziu um cookie com farelo e farinha de arroz e de soja obteve a quantidade de cinzas 

em torno de 1,56 ± 0,06, valor semelhante ao encontrado nesse trabalho. 

O valor de fibra bruta encontrado (6,17%), indica que os cookies de algaroba possuem alto 

teor de fibra, uma vez que alimentos que apresentam valores iguais ou superiores a 3g/100g podem 

ser classificados como produtos ricos em fibra (BRASIL, 2012). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considera-se que o processo de desidratação em estufa mostrou-se viável para a obtenção da 

farinha de algaroba, uma vez que, a partir da caracterização físico-química da farinha, foi possível 

verificar que o produto obtido estava em conformidade com a legislação brasileira e que os resultados 

encontrados foram semelhantes aos reportados pela literatura, indicando que a farinha apresentava 
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características importantes, como: qualidade, boa aparência, sabor adocicado, valor nutricional, 

estabilidade durante o armazenamento, dentre outras  

Foi observado que os resultados das análises físico-químicas da farinha de algaroba e dos 

cookies funcionais estavam em conformidade com a legislação brasileira. Além disso, foi constatado 

que os cookies de algaroba apresentaram alto teor de fibras, sendo dessa forma caracterizado como 

um alimento funcional.  

Por fim, destaca-se que a farinha de algaroba pode ser incorporada na preparação de produtos 

alimentícios já usuais à alimentação humana (como os biscoitos tipo cookies produzido), a fim de 

torná-los mais nutritivos e aumentar a oferta de produtos funcionais no mercado, gerando saúde e 

sustentabilidade. 
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AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE E DO CONSUMO DOS XAROPES DE ÁGUA COM 
ÁÇUCAR AQUECIDO E INVERTIDO UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE Apis mellifera 

DUARTE, A. L. M.1; ALVES, A. B. M.2; QUEIROS, M. L. C.3 e SILEVEIRA NETO, A. A.4 

1,2,3,4 IFRN – campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

A obtenção de uma boa produção e retorno 

econômico, dependem de uma colônia forte 

durante todo o ano, o que é difícil em regiões 

semiáridas.  Assim, a alimentação artificial para 

abelhas é fundamental para a manutenção e 

produção das colônias de Apis mellifera. O 

estudo objetivou avaliar o índice de 

mortalidade (IM), o tempo médio de 

mortalidade (TMM) e o consumo de quatro 

tratamentos: T1 - testemunha negativa (água e 

xarope de açúcar aquecido), T2 - testemunha 

positiva (mesma alimentação de T1, acrescido 

pólen), T3 - xarope invertido e água, e T4 - 

xarope invertido, água e pólen, utilizando 12 

gaiolas de madeira (8 x 11 x 13 cm), com 

abelhas recém-emergidas (20 por gaiola). Não 

foi observada diferença estatística significativa 

(p>0,05) para índice e tempo médio de 

mortalidade entre os tratamentos testados, 

devido à baixa variação das médias de 

mortalidade diária (IM) e longevidade (TMM). 

O consumo de água e de pólen não 

apresentaram diferença estatística significativa 

(p>0,05) entre os tratamentos. Entretanto, foi 

observada diferença no consumo de xarope 

(p<0,05), com um maior consumo para os 

tratamentos T1 e T2 em relação ao T4, não 

diferindo do tratamento T3 (p>0,05), que por 

sua vez apresentou médias iguais aos demais 

tratamentos (p>0,05). O consumo do xarope 

invertido do tratamento proteico foi menor, 

indicando uma melhor conversão do 

suplemento energético em relação alimento 

aquecido, no entanto, é necessário um estudo 

econômico para determinar qual dos dois é mais 

indicado na alimentação de Apis mellifera. 

PALAVRAS-CHAVE:  Alimentação artificial, Apis mellifera, Índice de Mortalidade, Tempo Médio de 

Mortalidade. 
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ABSTRACT 

Obtaining a good yield and economic 

return, depend on a strong colony 

throughout the year, which is difficult in 

semi-arid regions. Thus, the artificial 

feeding for bees is fundamental for the 

maintenance and production of the colonies 

of Apis mellifera.The purpose of this study 

was to evaluate the mortality rate (MI), the 

Mean Time of Death (MMS) and the 

consumption rate of four treatments: T1 - 

negative control (water and warm sugar 

syrup), T2 - (inverted syrup, water and 

pollen), using 12 wooden cages (8 x 11 x 13 

cm), with newly emerged bees (20 per cage), 

T3 - inverted syrup and water, and T4 - 

inverted syrup, water and pollen. There was 

no statistically significant difference (p> 

0.05) for the index and mean mortality time 

between the treatments, due to the low 

variation of the means of mortality rate (MI) 

and longevity (MMR). The water and pollen 

consumption did not present a significant 

statistical difference (p> 0.05) between the 

treatments. However, a difference in syrup 

consumption (p <0.05) was observed, with a 

higher consumption for treatments T1 and 

T2 in relation to T4, not differing from 

treatment T3 (p> 0.05), which in turn 

presented averages equal to the other 

treatments (p> 0.05). The consumption of the 

inverted syrup of the protein treatment was 

smaller, indicating a better conversion of the 

energy supplement in relation to heated 

food, however, an economic study is 

necessary to determine which of the two is 

more indicated in the feeding of Apis 

mellifera. 

KEYWORDS:  Artificial feeding, Apis mellifera, Mortality Index, Mean Time of Mortality. 
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1 INTRODUÇÃO 

Devido a negligências em relação às técnicas de manejo, como por exemplo a não 

alimentação artificial das abelhas nos períodos de falta de florada, a apicultura apresenta à 

característica de perda de colônias nas mais variadas regiões brasileiras, durante os períodos 

de escassez de alimentos (PIRES et al., 2016). Para que se obtenha uma boa produção e 

consequentemente um bom retorno econômico, se faz necessário ter uma colônia forte 

durante todo o ano, o que em regiões como o Nordeste do Brasil se torna mais difícil, por 

possuir um período anual de entressafra de alimentação apícola, o que enfraquece as 

colônias e ocasionalmente provoca prejuízos à atividade (SANTIAGO et al, 2014). Desta 

forma, a alimentação artificial para abelhas se torna fundamental para a manutenção e 

produção das colônias de abelhas Apis mellifera (PEREIRA et al, 2014). 

Diante do exposto, os apicultores enfrentam um grande desafio, que é a dificuldade 

de encontrar uma alimentação artificial que seja adequada para ofertar às suas colônias no 

período de escassez de recursos, devido a toxicidade de alguns ingredientes, a fácil 

deterioração (PEREIRA et al., 2006) e por não atenderem aos requisitos nutricionais 

mínimos que são extremamente necessários para a manutenção das abelhas, o que pode 

provocar o abandono da colmeia por parte da colônia (PEREIRA et al, 2007). A abelha 

obtém os nutrientes necessários para suas atividades metabólicas de dois alimentos, o néctar 

e no pólen. A proteína, os lipídeos, os sais minerais e as vitaminas, são obtidas a partir do 

pólen, já os carboidratos são retirados no mel/néctar (SEREIA et al, 2013). 

Apesar   de   importante   para   a    manutenção    e    desenvolvimento    das    

colônias  de Apis mellifera, o pólen não está disponível durante todo o ano, havendo a 

necessidade de suplementá-lo em alguns períodos com uma alimentação artificial proteica, 

esta deve ofertar as abelhas uma quantidade semelhante de nutrientes encontradas no 

mesmo, para no mínimo garantir às colmeias povoadas durante este período de falta de 

floradas (SCHAFASCHEK et  al, 2008). Já o néctar/mel são as principais fontes de energia 

presentes na alimentação das abelhas, nos períodos de ausência de floradas se faz necessário 

o fornecimento de substitutos destes, a forma mais comum são os xaropes de água com
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açúcar, sejam eles apenas aquecidos ou invertidos com ácidos orgânicos (CEKSTERYTE e 

RACYS, 2006). 

Existem diversas formas de preparo de xaropes de água e açúcar, contudo, não há 

garantia relacionada à eficiência dos produtos, o que acarreta na necessidade da realização de 

testes em laboratórios para verificar a qualidade destes antes de serem usados no campo 

(BRIGHENTI, 2009). Desta forma, o presente estudo pretende utilizar a metodologia de 

Pereira (2005), para avaliar em laboratório o índice de mortalidade (IM) e o tempo médio de 

mortalidade (TMM) de dois xaropes de água com açúcar, um apenas aquecido e outro 

invertido com ácido ascórbico, assim como o consumo dos mesmos, auxiliando na 

determinação do suplemento menos tóxicos para as abelhas antes mesmo de levá-los para o 

campo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A alimentação energética é fornecida às abelhas em época de seca, pois tem como 

objetivo aumentar a vida da colônia (ALCÁRCEL, 2011), de forma que, ela simula um fluxo 

de néctar, estimulando a rainha a fazer a postura (GRESSLER, 2004). De acordo com Pereira 

(2011), essa alimentação não será tão eficaz quanto as encontradas por elas na natureza, porém 

auxiliará no crescimento rápido de enxames (STANDIFER et al., 1977; LENGLER et al., 

2000b). 

Das formas de alimentação energéticas que podem ser utilizadas pelo apicultor, o xarope 

tem se tornado cada vez mais comum, esse método pode ser realizado de duas formas, xarope 

invertido ou não invertido (CEKSTERYTE; RACYS, 2006). Segundo Brighenti, et al. (2011), 

no xarope não invertido existe um maior gasto energético por partes das abelhas, já que é 

necessário a quebra da enzima da invertase.  

No entanto o uso do xarope invertido permite uma maior digestibilidade das abelhas em 

menor período, já que em seu processo de fabricação já ocorre a quebra dessas enzimas em 

glicose e frutose (Pereira, 2011). Na realização desse xarope é possível que aconteça uma maior 

produção de Hidroximetilfurfural (HMF) que é altamente letal para as abelhas 

(BRODSCHNEIDER; CRAILSHEIM, 2010). Outro ponto que deve ser levado em conta para  
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a alimentação de abelhas com o xarope invertido é maior facilidade na produção 

(CEKSTERYTE; RACYS, 2006). 

3 METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN) - campus Pau dos Ferros (figura 1) no Laboratório 91, de 

Geleia Real e Rainhas. A citada Instituição localiza-se no interior do estado do Rio Grande 

do Norte, sendo considerada uma das principais cidades da região do Alto Oeste Potiguar, 

com população de 30.206 habitantes (IBGE, 2016). 

Figura 1: Imagem de satélite do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – campus Pau dos 

Ferros (Fonte:Google Mapas). 

Os quadros de cria fechada de abelhas Apis mellifera foram coletados no Apiário do 

campus do IFRN, que se encontra localizado a aproximadamente 200m do Instituto. 

Posteriormente, os mesmos foram embalados com papel filme para evitar que as abelhas 

escapassem conforme emergiam, e colocados por 24 horas em uma estufa B.O.D., que teve 

como função manter e simular a temperatura interna da colônia (aproximadamente 34° C e 

67% de umidade). 
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Foram utilizadas 12 gaiolas, de dimensões 8 x 11 x 13 cm, de comprimento, largura 

e altura (respectivamente), com abelhas recém-emergidas. Após 24 horas na BOD, as 

abelhas foram divididas na quantidade de 20 abelhas por gaiola. A alimentação das abelhas 

era colocada em dois recipientes de vidro, de coloração âmbar escuro com capacidade para 

20 ml cada, localizados na parte superior das gaiolas. As partes frontais da caixa eram feitas 

de vidro para ajudar na visualização das abelhas e fornecimento das alimentações 

experimentais. O fundo da gaiola era feito de telas metálicas para facilitar a higiene, a 

contagem e a retirada das abelhas mortas no decorrer do experimento. 

Foram testados quatro tratamentos: T1 - testemunha negativa (água e xarope de açúcar 

aquecido), T2 - testemunha positiva (mesma alimentação de T1, acrescido pólen), T3 - xarope 

invertido e água, e T4 - xarope invertido, água e pólen. No preparo do xarope aquecido, 

utilizou- se 50% de água e 50% de açúcar. Já no xarope invertido, utilizou-se a mesma 

formulação citada anteriormente, entretanto, com a adicionando de 0,5 % ácido ascórbico (1,6 

g de vitamina C), adquirido no comércio local. O pólen apícola foi fornecido pela Instituição 

e para obter uma textura mais semelhante a pó, foi passado em um moinho, isso facilitou a 

pesagem e principalmente o fornecimento as abelhas. Para a obtenção dos dados de toxicidade 

dos alimentos fornecidos as abelhas operárias, foi utilizada o índice de mortalidade (IM) e o 

tempo médio de mortalidade (TMM), adaptados da metodologia de Pereira (2005). 

Os resultados da toxicidade dos alimentos trabalhados, foi obtida a partir do índice de 

mortalidade (IM) (1) que se dá da seguinte maneira: 

(1) 

E também pelo o tempo médio de mortalidade (TMM) foi calculado pela razão entre o 

somatório das abelhas mortas multiplicado pelo número de dias sobre o total de abelhas mortas. 

Da seguinte maneira: 

  (2) 

Foram ofertados 5 ml de xarope e água nos recipientes de vidro (previamente pesados), 

diariamente a cada caixa, e retirados no dia seguinte, pela diferença de peso, obtinha-se o 

consumo. Salientando que para o xarope o resultado foi multiplicado por 1,2 (densidade do  

IM = 
Nº de abelhas mortas 

Nº de dias do experimento 
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xarope). Para o pólen, foi feito o mesmo procedimento (diferença de peso), entretanto, 

utilizou- se um recipiente plástico, colocado no fundo de cada gaiola e a quantidade ofertada 

foi de 500mg. 

Na montagem do experimento utilizou-se o delineamento inteiramente casualizado 

para o IM, TMM, consumo de água, xaropes e pólen. Para a análise dos dados obtidos, 

utilizou-se o programa Microsoft Office Excel®, para a tabulação. Procedeu-se a análise de 

variância (ANOVA), dos dados obtidos, e as médias que apresentaram diferença estatística, 

foram comparadas a posteriori pelo teste de Tukey, a um nível de probabilidade de 5%, com 

o programa estatístico BioStat.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Não foi observada diferença estatística significativa (p>0,05), para índice e tempo 

médio de mortalidade entre os tratamentos testados (Tabela 1). Devido à baixa variação das 

médias de mortalidade diária (IM) e longevidade (TMM). 

Tabela 1 - Médias e desvios-padrão do índice de mortalidade (IM) (abelhas/dias) e do tempo médio 

de mortalidade (TMM) (dias) dos tratamentos testados no Laboratório de Geleia Real e Rainhas, 

durante o período de 20 de abril a 4 de maio de 2017, em Pau dos Ferros, RN. 

Tratamento IM 
(abelha/dia) 

TMM (dias) 

Testemunha 0,61 ± 0,03 9,66 ± 0,89 

Pólen 1,84 ± 0,32 7,25 ± 1,40 

Xarope invertido (aproteico) 1,79 ± 0,05 8,88 ± 1,12 

Xarope invertido e pólen 2,93 ± 1,59 6,40 ± 2,32 

  No presente estudo, as abelhas submetidas aos tratamentos exclusivamente 

energéticos (invertido ou não) apresentaram a mesma longevidade e mortalidade diária que as 

abelhas alimentadas com o pólen. Isto ocorre por que abelhas conseguem sobreviver longos 

períodos sem fontes ricas de carboidratos, entretanto, para o pólen não há substitutos (ALVES, 

2010).  Desta forma, as abelhas dos tratamentos com pólen devem ter retirado deste a energia 

necessária para sobreviverem pelo mesmo tempo que os demais. Durante períodos de escassez 

como o do presente estudo, abelhas desenvolvem mecanismos de compensação metabólica 

fazendo com que abelhas submetidas a tratamentos a proteicos acabem conseguindo  
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sobreviver tanto quanto alimentadas com pólen e vice-versa (PEREIRA et al., 2007), o que 

pode explicar os números iguais de IM e TMM. 

O consumo de água e de pólen não apresentaram diferença estatística significativa 

(p>0,05) entre os tratamentos. Entretanto, foi observada uma diferença no consumo de xarope 

(p<0,05), com um maior consumo para os tratamentos com xarope de água e açúcar (T1 e T2) 

em relação ao xarope invertido e pólen (T4), não diferindo do tratamento T3 (p>0,05) (xarope 

invertido aproteico), que por sua vez apresentou médias iguais aos demais tratamentos 

(p>0,05) (Tabela 1). 

Tabela 2 – Médias e desvio-padrão do consumo por tratamento da água (ml), xarope (ml) e ração 

(mg), observados no laboratório de Geleia Real e Rainhas de 20 de abril a 4 de maio de 2017, em 

Pau dos Ferros, RN. 

Médias seguidas de letras diferentes na linha diferem significativamente (p<0,05) pelo teste de 
Tukey. 

A água utilizada na nutrição de abelhas melíferas é geralmente retirada do 

néctar/mel (PEREIRA, 2005). Também é utilizada por parte das abelhas para a diluição do 

mel e para o amolecimento do pólen (WIDIATMAKA et al, 2016), a nível de colônia é 

coletada e espalhada nos alvéolos, evaporada e ajudando na termorregulação e homeostase 

do ninho (comportamento observado principalmente em regiões de clima quente) 

(BRASIL, 2010). No presente estudo aparentemente não houve necessidade por parte das 

abelhas da utilização da água para nenhuma destas funções, pois o consumo da mesma foi 

igual. 

O xarope invertido associado ao pólen apresentou uma melhor conversão energética, 

pois o seu consumo foi menor e manteve as abelhas vivas pelo mesmo tempo dos 

tratamentos com xarope aquecido de água com açúcar. O pólen apresenta na sua 

composição aproximadamente 28,4% de carboidratos (MARCHINI, REIS E MORETI,  
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2006), o que pode ter justificado o menor consumo de xarope no tratamento T4. O xarope 

invertido quebra as moléculas de sacarose em glicose e frutose, facilitando o acesso das 

abelhas à fonte de energia, pois estas não precisaram utilizar suas enzimas digestivas para  

quebra o dissacarídeo em monossacarídeos (BRIGHENTI et al, 2011), o que teoricamente 

explica está melhor conversão energética. O consumo de pólen é influenciado pelo tipo de 

xarope ofertado as abelhas (alimentação energética), pois este estimulará a postura e  

posteriormente   é   necessária   a   oferta   de   um   suplemento proteico (SCHAFASCHEK 

et al., 2008). No presente estudo não foi este comportamento não foi observado, pois não 

existiam larvas para serem alimentadas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dois xaropes de água com açúcar demonstram potencial para serem utilizados na 

alimentação de abelhas Apis mellifera, pois proporcionaram a mesma mortalidade e 

longevidade as abelhas confinadas. O consumo do xarope invertido do tratamento proteico 

foi menor, indicando uma melhor conversão do suplemento energético em relação alimento 

aquecido, no entanto, se faz necessário um estudo econômico para determinar qual dos dois 

é mais indicado na alimentação de abelhas Apis mellifera. 
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PRODUÇÃO E ANÁLISE DO ÍNDICE DE ACEITABILIDADE DE UM 
COMPOSTO DE MEL ACRESCIDO COM EXTRATO DE PRÓPOLIS E DE 

ROMÃ. 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS - Ciências e Tecnologia dos Alimentos 

RESUMO 

O mel de Apis mellifera é um produto de 
importância natural, medicinal e comercial para 
a civilização humana. Sua comercialização é 
incrementada quando inseridos outros 
compostos, tais como própolis, geleia real, e 
extratos de plantas de potencial medicinal, 
caracterizando o que se chama de mel composto. 
O objetivo do presente estudo foi desenvolver e 
analisar sensorialmente três méis compostos com 
extrato alcoólico de própolis e extrato de Romã 
(Punica granatum L.). As três formulações 
foram constituídas da seguinte forma: a primeira 
com apenas própolis, a segunda com própolis e 

Romã e a terceira com apenas extrato de Romã, 
avaliando seus potenciais de comercialização. Os 
critérios avaliados foram os de cor, sabor, aroma, 
textura, doçura, impressão global, intenção de 
compra e índice de aceitabilidade. Verificou-se 
que os méis compostos avaliados sensorialmente 
apresentam-se estatisticamente semelhantes para 
todos os atributos avaliados, não possuindo 
diferença estatística (p menor que 0,05). Esta 
prática agrega valor à atividade da Apicultura e, 
valoriza o consumo de produtos apícolas na 
alimentação diária. 

ABSTRACT 

Mel honey Apis mellifera is a product of natural, 
medicinal and commercial importance for human 
civilization. Its commercialization is increased 
when other compounds, such as propolis, royal 
jelly, and plant extracts of medicinal potential are 
added, characterizing what is called compound 
honey. The objective of the present study was to 
develop and analyze three honeys with alcoholic 
extract of propolis and pomegranate extract 
(Punica granatum L.). The three formulations 
were constituted as follows: the first with 
propolis only, the second with propolis and 

Pomegranate and the third with only 
Pomegranate extract, evaluating their marketing 
potential. The criteria evaluated were those of 
color, flavor, aroma, texture, sweetness, overall 
impression, purchase intention and acceptability 
index. It was verified that the sensorially 
evaluated composite honeys are statistically 
similar for all the evaluated attributes, not having 
statistical difference (p < 0,05). This practice 
adds value to the activity of Apiculture and 
values the consumption of bee products in daily 
food 

PALAVRAS-CHAVE:  Punica granatum L. Intenção de compra. Produtos Apícolas. 

KEYWORDS:  Punica granatum L. Intention to buy. Bee Products. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mel de abelhas Apis mellifera é um composto de açúcares redutores, onde 80% de sua 

composição é especificamente glicose e frutose, e uma pequena parte de sua composição é de 

vitaminas, minerais, ácidos, compostos fenólicos e enzimas, que fazem do mel um produto bem 

apreciado. Possui propriedades de adoçante natural por conta do alto teor de frutose e também é um 

excelente promotor de saúde devido a atividades antimicrobianas, preventivo de doenças 

gastrointestinais, propriedades antioxidantes e prebióticas, onde essas características nutricionais e 

terapêuticas do mel sofrem influência de acordo com o tipo de abelha, solo, clima e vegetação (SILVA 

et al., 2006). 

Já a própolis é uma amálgama complexa, formada por material de consistência resinosa e 

aroma balsâmico. Assim como o mel de abelha, também será influenciada pela origem vegetal, o 

processo de coleta, o local onde é produzido e o tipo de abelha. A própolis é formada por flavonóides 

(que são substâncias com capacidade antiviral, anticancerígena, anti-inflamatória e antialérgica), 

ácidos aromáticos, terpenóides e fenilpropanóides, ácidos graxos que promovem benefícios a saúde 

que a consomem (LUSTOSA et al., 2008).  

O mel de abelhas pode ser combinado a vários produtos apícolas como o pólen, a própolis, e 

a geleia real, sendo a própolis uma das combinações mais comumente encontrada no mercado, 

comercializada sob fiscalização do Ministério da Agricultura, mas vale salientar que não possui 

normas técnicas de identificação mostrando qualidade destes méis compostos. Outro ponto 

importante é que ainda o mel composto pode ser misturado a plantas medicinais (PAMPLONA et al., 

2004).  

O extrato de Romã (Punica granatum L.) é rico em fenóis, como por exemplo, as antocianinas 

(delfinidina, cianidina e pelargonidina), quercetina, ácidos fenólicos (caféico, catequínico, 

clorogênico, orto e paracumárico, elágico, gálico e quínico) e taninos (JARDINI; MANCINI FILHO, 

2007).  

Mesmo tendo todas essas informações, as pesquisas sobre composição, aceitação e riqueza 

nutricional são poucas, e não parece ser um objeto de estudo visado, pois não possui muitas 

informações no mundo cientifico. Logo, realizar a análise do índice de aceitação se faz importante 

por determinar a aprovação do produto no mercado consumidor (BERA, 2004; DUTCOSKY, 2013).  

Espera-se que o produto pesquisado e formulado do mel composto com própolis e romã 

alcance bons índices de aceitabilidade e alcance o mercado consumidor.  

O objetivo do presente estudo foi desenvolver e analisar sensorialmente três méis compostos 

com extrato alcoólico de própolis e extrato de Romã (Punica granatum L.). As três formulações foram 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

0598



constituídas da seguinte forma: a primeira com apenas própolis, a segunda com própolis e Romã e a 

terceira com apenas extrato de Romã, avaliando seus potenciais de comercialização. Os critérios 

avaliados foram os de cor, sabor aroma, textura, doçura, impressão global, intenção de compra e 

índice de aceitabilidade.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Mel composto 
A produção de méis compostos é alternativa viável de acrescentar valor ao mel de abelhas, 

pois cada vez mais os consumidores desejam alimentos terapêuticos, ou seja, que garantam segurança 

nutricional e que também ajude no tratamento e na prevenção de infecções. O mel composto pode ser 

conceituado como sendo “[...] uma mistura de mel e extratos ou tinturas vegetais, e também de outros 

subprodutos das abelhas, como extrato de própolis, geleia real e pólen”(WIESE, 2005; COSTA, 

2007).  

De acordo com BRASIL, (2000), o mel composto é uma substância cuja sua formulação 

empregue 95% de mel e os outros 5% destinado a outro composto. Pode ser utilizado produtos 

apícolas para a composição do mel composto, como o pólen, geleia real e extrato de própolis verde 

ou vermelha. Este produto é procurado no mercado especificamente por pessoas que tem interesse 

em produtos apícolas naturais que trazem benéficos a saúde e ação terapêutica. 

2.2 Planta de romã 
É fácil de constatar a preocupação da academia brasileira em estudar as plantas medicinais e 

sua aplicabilidade, sendo esta impulsionada pela conservação da biodiversidade ou da produção de 

fármacos fitoterápicos, ou seja, tratamento alternativos menos agressivos ao ambiente e ao corpo 

(MATOS, 2002; MAIOLI-AZEVEDO, FONSECA-KRUEL, 2007).  

Neste contexto, a Punica granatum L., conhecida popularmente como Romã, é uma planta 

medicinal muito utilizada no nordeste brasileiro no tratamento de infecções da garganta, e, 

especificamente, no Rio Grande do Norte o seu fruto é utilizado para fabricação de lambedores e sua 

casca para preparação de infusão para gargarejo. Em pesquisa realizada neste estado, ela fica entre as 

10 plantas mais usadas pelas comunidades, onde em um universo de cem pessoas entrevistadas, foi 

citada cinquenta e duas vezes como planta curativa das infecções respiratórias (MOSCA; LOIOLA, 

2009).  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Produção dos méis compostos 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Processamento de Pólen e Própolis do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau 

dos Ferros. O trabalho foi dividido em duas etapas, a primeira realizada com a formulação utilizando 

produtos adquiridos no comércio local, como: o mel e o extratos de própolis verde e o extrato de 

Romã, enquanto que a segunda etapa consistiu na análise sensorial dos produtos formulados. A 

fórmula utilizada encontra-se na Tabela 1.  

Tabela 1 – Ingredientes e quantidades utilizadas, na formulação dos méis compostos de extrato de 
menta e própolis verde, analisados sensorialmente no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros. 
Ingredientes Formulação 1  Formulação 2 Formulação 3 
Mel de abelhas Apis mellifera 300 g 300 g 300 g 
Extrato de Própolis verde 3 ml ------- 3 ml 
Extrato de Romã  3 ml 3 ml -------- 

Fonte: autores, 2018 

Mediu-se os ingredientes (extrato e essência) em uma proveta de 25 ml, pesou-se o mel em 

uma balança semi-analítica, bateu em batedeira na rotação mais leve por 5 (cinco) minutos para 

homogeneização da amostra, acondicionados em vidros limpos com tampa rosqueada. Mais detalhes 

da formulação está presente na tabela 1.  

3.2 Análise sensorial 
O experimento foi conduzido nos Laboratórios de Carnes do Instituto e no Laboratório de 

Processamento de Pólen e Própolis do IFRN, Campus Pau dos Ferros. 

Na avaliação das amostras dos méis compostos utilizou-se os métodos afetivos que tem como 

objetivo construir respostas subjetivas de quanto o avaliador gostou ou desgostou de uma amostra 

especificamente, resultando em determinar a aceitabilidade ou preferência referente ao produto. As 

amostras foram analisadas por 50 provadores voluntários não treinados, de ambos os sexos, 

compostos por alunos do IFRN – Campus Pau dos Ferros, na faixa etária de 15 a 20 anos. Para cada 

provador, foi servido, em bandejas de isopor descartáveis, três amostras de méis compostos 

codificadas com números aleatórios de três dígitos gerados por um software. Os julgadores foram 

orientados a utilizarem água à temperatura ambiente e bolacha água e sal entre as amostras, para a 

limpeza do palato. 
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Para a avaliação dos atributos sensoriais das amostras: cor, aroma, textura, sabor, doçura e 

impressão global, foi conferido a cada provador uma ficha com escala hedônica que varia de 1 

(“Desgostei extremamente”) a 9 (“Gostei extremamente”). Também foram avaliados a intenção de 

compra utilizando uma escala que varia de 1 (“não compraria”) a 5 (“compraria”) (DUTCOSKY, 

2013). 

Calculou-se ainda o Índice de Aceitabilidade (IA) das sobremesas, utilizando-se a fórmula a 

seguir: IA (%) = A x 100 / B. Considera-se A como a nota média geral obtida pelo atributo e B como 

a nota máxima adquirida pelo atributo (TEIXEIRA et al., 1987). 

3.3 Análise estatística dos dados 
Para a análise estatística dos dados, aplicou-se o Delineamento Inteiramente Casualizado, com 

o teste de médias pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, pelo programa ASSISTAT 7.7

(CCT/UFPB) (SILVA, 2016).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As médias e os desvios padrão dos resultados obtidos na avaliação sensorial referente aos 

atributos sensórios dos méis compostos com extrato de própolis e extrato de Romã, estão apresentados 

na tabela 2. 

Tabela 2 - Resultados obtidos na análise sensorial para cada formulação 
Análises  Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 
Cor  7,86 + 1,20 7,84 + 1,08 7,64 + 1,41 
Aroma  7,42 + 1,53 7,28 + 1,50 7,48 + 1,43 
Textura  8,00 + 1,14 7,66 + 1,56 7,80 + 1,44 
Sabor  7,94 + 1,60 7,62 + 1,78 8,14 + 1,01 
Doçura  7,82 + 1,53 7,48 + 1,75 7,66 + 1,75 
Impressão Global 8,04 + 1,29 7,92 + 1,12 8,00 + 1,12 
Intenção de compra 2.04 + 1,34 2.22 + 0,97 2.18 + 2,87 

Médias dentro da mesma linha sem letras não são significativamente diferentes, no nível de 5%, pelo teste de Tukey. 

Ao avaliar a Tabela 2, na qual as notas foram atribuídas de acordo com os parâmetros de 

aceitação na escala hedônica, variando de “Desgostei extremamente” a “Gostei extremamente”, 

verifica-se que os méis compostos avaliados sensorialmente (1, 2 e 3) apresentam-se estatisticamente 

semelhantes para os atributos avaliados, não possuindo diferença estatística (p<0,05). Outro ponto 

importante é que a formulação 3 teve uma média relativamente melhor no quesito sabor (8,14 + 1,01) 

quando comparadas com as formulações 1 e 2, onde a formulação 3 que é apenas mel de abelhas e 
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extrato e própolis. Este fato provavelmente aconteceu porque o extrato de romã possui um sabor mais 

adstringente que o da própolis não sendo muito bem aceito pelos provadores, que rejeitaram o seu 

sabor isolado com mel e quando foi adicionado também ao mel juntamente com a própolis.  

Quando se fala em intenção de compra as médias obtidas revelam que as amostras não seriam 

compradas pelos avaliadores, pois para escala 1 significa “Não compraria com certeza” e 2 

“Provavelmente não compraria” (DUTCOSKY, 2013). Isto é acarretado que o consumo pelo 

consumo de mel no território nacional ser tão baixo que fica na faixa de 120 g/ano por habitante, 

sendo muito inferior do que é consumido na Argentina, da China e do Uruguai, volume que contrasta 

com os 3,4 kg/ano da República Centro-Africana; 1,8 kg/ano da Nova Zelândia por exemplo (Sebrae, 

2009) 

Gráfico 1 - Índice de aceitabilidade (I.A) das três amostras de méis compostos 

Teixeira e colaboradores (1987) afirmam que um produto com Índice de Aceitabilidade (I.A) 

com no mínimo 70% possui potencial comercial. De acordo com este preceito, a partir do Gráfico 1 

pode-se constatar que os atributos de qualidade sensorial avaliados obtiveram I.A satisfatórios aos 

parâmetros estabelecidos pela literatura, tendo condições de ser colocado no mercado. As 

formulações 1, 2 e 3 obtiveram respectivamente 86,84%, 84,82% e 86,52%. Mais uma vez é válido 

destacar que a formulação 1(mistura de mel de abelhas acrescido de própolis mais romã) e 3(mistura 

de mel de abelhas acrescido de própolis) teve um índice de aceitabilidade maior ficando de acordo 

com a explicação anterior, que a adição da essência de romã de modo globalizado não prejudicou e 

nem aumentou a aceitabilidade do produto.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os valores obtidos na análise sensorial os critérios sabor, doçura, textura, 

aroma, cor e impressão global não tiveram diferença estatística ficando em entre as escalas de 

“Gostou regularmente” até “Gostou muito”, sendo um ponto importante pois permite que essas 

formulações sejam viáveis para comercialização.  

Outro ponto importante é que a intenção de compra não foi bem aceita pelos avaliadores, pois 

os consumidores brasileiros não estão habituados a consumir mel de abelhas regularmente, apenas no 

tratamento de doenças.  

Quanto ao índice de aceitabilidade (I. A.) todas as amostras tiveram acima de 70% indicando 

possibilidade de inserção do produto no mercado consumidor. Sendo a destacar que a formulação 

1(mistura de mel de abelhas acrescido de própolis mais romã) e 3(mistura de mel de abelhas acrescido 

de própolis) teve um índice de aceitabilidade maior que a mistura apenas com mel e romã.  

Uma sugestão para estudos posteriores será de analisar físico-quimicamente as amostras e 

comparar com a legislação para mel de abelhas Apis mellifera, como também a produção deste mel 

em sachê para ser oferecido aos discentes, docentes e técnicos administrativos dos Campi do IFRN, 

como uma alternativa viável para o tratamento de infecções da garganta.   
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CONSUMO, ÍNDICE E TEMPO MÉDIO DE MORTALIDADE DE 

ABELHAS Apis mellifera ALIMENTADAS COM FARINHA LÁCTEA 

FREITAS, J. V. T.1; NASCIMENTO, M. C.2; LEITE, C. Z.3; FERNANDES, L. T.4 e NETO, A. A. S.5 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

A apicultura é dependente dos fatores climáticos, 

por isso há uma sazonalidade da produção 

apícola acarretada pela escassez de chuvas. 

Quando a florada apícola encontra-se 

insuficiente, acarretará a ausência de alimento 

natural para as abelhas, sendo indicado ao 

apicultor utilizar alimentação artificial. O 

experimento foi conduzido no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) – campus Pau dos 

Ferros, no Laboratório 91 de Geleia Real e 

Rainhas. Foram utilizadas nove gaiolas, três para 

cada tratamento. Os resultados obtidos nesse 

experimento, mostraram que não houve 

diferença estatística (p>0,05) entre o tratamento 

testemunha e a ração, em relação ao índice de 

mortalidade de abelhas por dia, entretanto, a 

média do pólen foi estatisticamente (p<0,05) 

maior comparada às outras duas. Já de acordo 

com a taxa média de mortalidade, não houve 

diferenças estatística (p>0,05) nas médias com as 

abelhas sobrevivendo o mesmo número de dias. 

Houve um consumo significativamente menor 

(p<0,05) de água no tratamento com a farinha 

láctea em relação aos demais, que por sua vez 

não diferiram entre si (p>0,05) (Tabela 2). Para o 

consumo de xarope o tratamento testemunha foi 

mais consumido, diferindo estatisticamente dos 

demais tratamentos (p<0,05), que apresentaram 

médias iguais (p>0,05). O consumo de pólen foi 

significativamente maior (p<0,05) que o da 

farinha láctea. A farinha láctea demonstrou 

potencial para alimentação de abelhas Apis 

mellifera. Desta forma, é necessária uma análise 

econômica sobre do uso do xarope e da farinha 

láctea, fornecendo o suplemento mais viável para 

os apicultores na alimentação das abelhas. 

PALAVRAS-CHAVE:  Apicultura. Alimentação artificial. Toxicidade. Tratamento proteico. 
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ABSTRACT

Beekeeping is dependent on climatic factors, so 

there is a seasonality of bee production caused by 

the scarcity of rainfall. When the apiculture 

flower is insufficient, will cause the absence of 

natural food for the bees, being indicated to the 

beekeeper to use artificial feeding. The 

experiment was conducted at the Federal 

Institute of Education, Science and Technology 

of Rio Grande do Norte (IFRN) - Pau dos Ferros 

campus, in Laboratory 91 of Royal Jelly and 

Queens. Nine cages were used, three for each 

treatment. The results obtained in this 

experiment showed that there was no statistically 

significant difference (p> 0.05) between the 

control treatment and the feed, in relation to the 

bee mortality rate per day, however, the pollen 

mean was statistically (p <0) , 05) greater than 

the other two. According to the average mortality 

rate, there were no statistical differences (p> 

0.05) in the means with the bees surviving the 

same number of days. There was a significantly 

lower consumption (p <0.05) of water in the 

treatment with the milk meal than in the others, 

which did not differ among them (p> 0.05) 

(Table 2). For the consumption of syrup the 

control treatment was more consumed, differing 

statistically from the other treatments (p <0.05), 

which presented equal means (p> 0.05). Pollen 

consumption was significantly higher (p <0.05) 

than that of milk meal. Milk flour showed 

potential for bee feeding Apis mellifera. In this 

way, an economic analysis is needed on the use 

of syrup and dairy flour, providing the most 

viable supplement for beekeepers in bee feeding. 

1 INTRODUÇÃO 

As abelhas necessitam de nutrientes como proteínas, vitaminas, sais minerais e 

carboidratos, para o desenvolvimento orgânico normal, o néctar oferecerá os carboidratos e o 

pólen as proteínas, lipídios, vitaminas e minerais (DIAS et al., 2008). A importância do pólen 

é inquestionável, pois está diretamente ligado com a produção de geleia real, sua composição 

varia de acordo com as espécies das plantas, sua nutrição e as condições ambientas 

(MARCHINI et al., 2006). O pólen é um dos principais alimentos larvais e por estimular a 

KEYWORDS:  Beekeeping. Artificial feeding. Toxicity. Protein treatment. 
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produção de geleia real, secretadas nas glândulas hipofaríngeana e mandibulares nas abelhas 

nutrizes também influencia na nutrição das rainhas (PEREIRA et al., 2014). 

O néctar é um liquido adocicado constituído por sacarose, frutose e glicose, que é 

secretado por nectários florais, possui entre 5 a 80% de açucares de acordo com a origem floral. 

É a fonte energética responsável por fornecer os carboidratos necessários para a dieta alimentar 

e também é a matéria prima para o mel (PINTO, 2010). As abelhas também utilizam água na 

sua nutrição, importante para os processos metabólicos, ajuda na digestão, mantem a 

temperatura e umidade relativa da colônia. O consumo é proporcional de acordo com a 

localização e o tamanho da colônia (TURCATTO, 2011).  

A apicultura é dependente dos fatores climáticos, por isso há uma variação de produção 

de acordo com cada região. Quando a florada apícola encontra-se insuficiente, acarretará a 

ausência de alimento natural para as abelhas, sendo indicado ao apicultor utilizar alimentação 

artificial, diminuindo a mortalidade das abelhas, aumentando a postura da rainha e contribuindo 

consideravelmente para a produção de mel. Com ausência da alimentação, no início da florada 

as colônias demoram até 50 dias para se desenvolverem e começar a aproveitar os recursos, 

trazendo prejuízo ao apicultor (PEREIRA et al., 2006).  

A alimentação artificial para abelhas Apis mellifera pode ser energética e/ou proteica 

(PEREIRA et al., 2014). Uma alimentação proteica de qualidade apresenta as seguintes 

características: palatabilidade, baixos custos, disponibilidade no mercado, bom valor 

nutricional e baixa deterioração. Existe uma dificuldade em encontrar um alimento que 

substitua o pólen, no entanto, alguns alimentos são utilizados por apicultores como a farinha 

láctea, a farinha de soja, o terneron®, a levedura de cana-de-açúcar, a farelo de trigo e a 

glutenose de milho, entre outros (PEREIRA et al., 2006). A alimentação energética não 

constitui um grande problema pois o fornecimento de qualquer mistura de açúcares com água 

é suficiente para suprir a necessidade de carboidratos da colônia (PINTO, 2010).  

Apicultores utilizam diversos tipos de alimentações artificias, dando preferência a 

suplementos de baixo custo e acessíveis (ALMEIDA NETO et al., 2015). A farinha láctea é 

uma destes alimentos, entretanto, é necessário realizar estudos sobre sua toxidade antes de 

fornecê-la as colônias no campo. Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar em laboratório 

a toxicidade da farinha láctea comparada ao pólen apícola. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O mel é um dos produtos apícolas mais conhecidos e utilizados, sua produção exige uma 

sequência de etapas que vão garantir todas as suas propriedades. A primeira matéria prima para 

sua formação é o néctar, uma substância açucarada, composta por sacarose, glicose e frutose, 

que é secretada e retirada dos nectários das flores pelas abelhas e levada até a colônia 

(PAULINO, 2008), onde sofre transformações bioquímicas para resultar em uma solução de 

água e açúcar que chega a apresentar de 4 a 70% de carboidratos (COELHO et al., 2008). 

Em resumo, ao chegar na flor, as operárias utilizam a probóscide para obter o néctar, 

sugando-o e armazenando-o em sua vesícula melífera, em seguida, é adicionado três enzimas 

originadas da glândula hipofaringeana: a invertase, a diastase e a glicose-oxidase. As quais 

serão responsáveis por quebrar as moléculas de açúcar em moléculas mais simples de mais fácil 

armazenamento, digestão e com maior resistência ao ataque de microorganismos (WINSTON, 

2003). Ao retornar do forrageamento, ela entrega a carga de néctar às abelhas mais jovens que 

irão processá-lo em mel (CRANE, 1983). 

O pólen é outro componente de fundamental importância para as abelhas. São 

produzidos nas anteras da flor, que quando amadurecidos, são liberados para a fecundação do 

pistilo (CRANE, 1987; ROUBIK, 1989). Esses grãos possuem forma, tamanho e cor 

específicos para cada espécie, sendo utilizados para identificação botânica e origem do mel 

(ALMEIDA-MURADIAN & PRESOTO, 2000). 

De acordo com algumas pesquisas realizadas na Europa, a quantidade de proteínas 

contidas no pólen varia de 8 a 40%, tendo aumento desse valor nas árvores frutíferas 

(SANFORD, 1996). 

A alimentação fornecida às apis melliferas varia de acordo com as castas e idade. Em 

seu estado larval, as abelhas são alimentadas pelas nutrizes de forma progressiva, até que teçam 

o casulo. As larvas de zangão e operárias são alimentadas de geléia real até três dias de idade,

enquanto as rainhas recebem essa alimentação por todo o período de desenvolvimento 

(HAYDAK, 1970). Depois da formação da pupa, elas se alimentam das reservas que se 

acumulam no período larval. Já a fase adulta exige uma alimentação mais energética para um 

bom funcionamento de suas tarefas. 

Em vista da necessidade do fornecimento de uma boa alimentação para as abelhas, 

durante a ausência de floradas, quando o estoque de alimento é insuficiente, é indicado que se 
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forneça alimentação artificial às abelhas (WIESE, 1986). Esse tipo de atividade aumenta a 

postura da rainha, diminui as perdas na colônia e favorece a produção de mel (JEAN-PROST, 

1981).  

O suprimento de alimento para as abelhas deve conter somente a quantidade energética, 

somente a quantidade proteica ou os dois, dependendo da disponibilidade de recursos vegetais 

da região. 

3 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN) – campus Pau dos Ferros (Figura 1), no Laboratório 91 de 

Geleia Real e Rainhas. A pesquisa foi realizada no período de 21 de abril a 04 de maio de 2017. 

A instituição é localizada na cidade de mesmo nome, no interior do estado do Rio Grande do 

Norte, na região Nordeste do Brasil, com latitude de 6º 06’ 33” Sul e longitude de 38º 12’ 16” 

Oeste, com uma área de 259,96 km², encontra-se a 400 km de distância da capital Natal e tem 

limites com a seguintes cidades: Norte – São Francisco do Oeste e Francisco Dantas Sul – 

Rafael Fernandes e Marcelino Vieira Leste – Serrinha dos Pintos, Antônio Martins e Francisco 

Dantas Oeste – Encanto e Estado do Ceará. Caracterizando-se por um clima muito quente e 

semiárido com períodos chuvosos apenas de fevereiro a junho (IDEMA, 2008). 

Para obtenção das abelhas utilizou-se quadros de crias prestes a emergir, para que 

houvesse controle maior em relação à toxicidade e o consumo do alimento, estes foram 

coletados no Apiário do próprio IFRN, localizado a 200 metros de distância do campus, para o 

laboratório onde foi feito o experimento. Para armazenamento das crias, os quadros foram 

envolvidos com plástico filme até que as abelhas começassem a emergirem e colocados em 

estufa B.O.D. da marca LimaTec®, a uma temperatura de 34ºC e umidade de 67%. Ao emergir, 

as operárias eram distribuídas nas 9 gaiolas. Cada gaiola recebeu 20 operárias, totalizando 180 

abelhas (Figura 1). 
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Figura 1: quadro de crias prestes a emergir, para que seja feita a distribuição logo após 

emergidas nas gaiolas, armazenado em uma estufa B.O.D. a uma temperatura de 34°C. 

As caixas de madeira, que foram usadas para o confinamento das abelhas recém-

emergidas, mediam: 8 cm de comprimento x 11 cm de largura e 13cm de altura, com laterais 

de vidros, facilitando a contagem e retirada diária das abelhas mortas (Figura 2). Foram 

utilizadas nove gaiolas, três para cada tratamento (T1 – Tratamento negativo – água e energético 

(xarope 1:1); T2 – Tratamento positivo – água, energético e alimentação sólida (pólen); T3 – 

Tratamento com água, energético e alimentação sólida (farinha láctea triturada), que tinham em 

sua parte superior e inferior telas metálicas, para facilitar a higienização. Foram feitas duas 

aberturas e colocados vidros de cor âmbar na parte superior das mesmas, para que as abelhas 

recebessem alimentação energética e água. Para o recebimento das alimentações artificiais 

(sólidas), foram usadas recipientes circulares de cor vermelha. 

Figura 2: Modelo da gaiola usada no experimento junto com a tampa circular para a 

alimentação sólida e dois vidros de cor âmbar para os líquidos. 
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O alimento proteico (farinha láctea), foi comprado em um supermercado da cidade, já o 

pólen pertencia a própria instituição, posteriormente, estes foram triturado para que houvesse 

uma maior facilidade para a alimentação das abelhas. Estes, eram pesados e colocados nas 

gaiolas, todos os dias em pequenos recipientes, assim, pela diferença de peso da alimentação 

ofertada pelo retirado posteriormente, obteve-se os dados de consumo diário do alimento. O 

mesmo foi feito para a água e a alimentação energética, que foi ofertada na forma de xarope, e 

feita no próprio IFRN. Foi adicionado 1 litro de água e deixado aquecer até a temperatura de 

36°C, logo em seguida acrescentou-se 1kg de açúcar, deixando aquecer até que ficasse com 

uma coloração escura e a espessura densa.  

Desta forma, foi comparada a toxicidade da farinha láctea com o pólen apícola, através 

do IM (Índice de mortalidade), obtido pela razão o número de abelhas na gaiola pelo número 

de dias do experimento e do TMM (taxa média de mortalidade), expresso pelo somatório do 

número de abelhas mortas multiplicado pelo dia do experimento, dividido pelo número de 

abelhas colocados na caixa (PEREIRA, 2005). O IM e o TMM, são descritos nas fórmulas a 

seguir: 

IM=
nº de abelhas  

nº de dias do experimento

TMM= 
Σ (nº de abelhas mortas x nº do dia do experimento)

nº de abelhas colocadas na gaiola

Para a análises estatísticas dos dados de toxicidade e consumo de alimentos (água, 

xarope e alimentação proteica), obtidos no experimento utilizou-se a análise de variância 

(ANOVA), no programa BioStat e as médias que apresentaram diferença estatística, foram 

comparadas a posteriori pelo teste de Tukey considerando um nível de probabilidade de 5%.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos nesse experimento, mostraram que não houve diferença estatística 

(p>0,05) entre o tratamento testemunha (T1) e a ração (T3), em relação ao índice de mortalidade 

(IM) de abelhas por dia, entretanto, a média do pólen foi estatisticamente (p0,05) nas médias 

com as abelhas sobrevivendo o mesmo número de dias (Tabela 1). 

Tabela 1: Médias e desvios-padrão do índice de mortalidade (IM) (abelhas/dias), e do tempo 

médio de mortalidade (TMM) (dias) dos tratamentos testados no laboratório de Geleia Real e Rainhas, 

durante o período de 20 de abril a 4 de maio de 2017, em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil. 

(1) 

(2)
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bTratamento IM (abelha/dia) TMM (dias) 

Testemunha 0,62 ± 0,04b 9,67 ± 0,9 

Pólen 1,85 ± 0,32ª 7,25 ± 1,4 

Farinha Láctea 1,25 ± 0,14b 9,3 ± 1,78 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem significativamente (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

Segundo Milfont (2007) o pólen é considerado uma fonte de alimento não tóxica e 

adequada para crias e adultos de abelhas Apis mellifera, entretanto, isso não foi observado no 

presente experimento, principalmente para o IM, onde o tratamento com pólen demonstrou-se 

mais tóxico do que o testemunha e a ração. Pereira et al. (2007) comparando alimentos proteicos 

ao pólen não observou diferença significativa de toxicidade deste com as alimentações testadas. 

Entretanto, no presente estudo a farinha láctea apresentou mortalidade menor que o pólen. A 

farinha láctea misturada com açúcar e utilizada em alimentação a campo por Lengler (2000) 

não apresentou potencial tóxico, uma vez que estimulou a postura da rainha, uma maior 

produção de geleia real pelas nutrizes e consequentemente o desenvolvimento da área de cria e 

colônias mais populosa, o que demonstra o potencial do alimento na suplementação proteica de 

abelhas melíferas. 

O tratamento com pólen apresentou uma curva descendente na taxa de mortalidade a 

partir do quinto dia, causando uma redução na longevidade (Figura 4). A declividade, não 

apresentou diferenças significativas pois gradativamente as curvas dos outros tratamentos 

acompanharam a queda observada em T2 (pólen) e se encerraram no 14º dia, o que corrobora 

com o observado para o TMM da Tabela 1. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

0612



b
Figura 4: Curva da taxa de mortalidade de abelhas submetidas ao tratamento com os 

ingredientes T1: testemunha; T2: pólen; T3: farinha láctea, entre os dias 21 de abril a 04 de maio de 

2017, em Pau dos Ferros, RN. 

Houve um consumo significativamente menor (p<0,05) de água no tratamento com a 

farinha láctea em relação aos demais, que por sua vez não diferiram entre si (p>0,05) (Tabela 

2). Para o consumo de xarope o tratamento testemunha (T1) foi mais consumido, diferindo 

estatisticamente dos demais tratamentos (p<0,05), que apresentaram médias iguais (p>0,05). O 

consumo de pólen foi significativamente maior (p<0,05) que o da farinha láctea (Tabela 2). 

Tabela 2: Consumo por tratamento da água (ml), xarope (ml) e ração (mg), médias e desvio-

padrão dos tratamentos testados no laboratório de Geleia Real e Rainhas, durante o período de 20 de 

abril a 4 de maio de 2017, em Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte, Brasil. 

Tratamento Água (ml) Xarope (ml) Ingrediente (g) 

Testemunha 1,76 ± 0,37ª 2,16 ± 0,58ª - 

Pólen 1,59 ± 0,37ª 1,69 ± 0,46b 0,13 ± 0,07a 

Farinha Láctea 1,49 ± 0,45b 2,08 ± 1,03b 0,07 ± 0,03b 

Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem significativamente (p<0,05) pelo teste de Tukey. 

A utilização da água como nutriente por parte das abelhas é pouco conhecida, entretanto, 

é utilizada principalmente para a diluição do alimento energético (T1) e o amolecimento do 

pólen (T2), o que consequentemente aumenta seu consumo como observado no presente estudo 

(WIDIATMAKA et al., 2015). O pólen é fonte de carboidratos, proteínas, aminoácidos, 

lipídeos, vitaminas e minerais para a nutrição de abelhas (CARPES et al., 2008) enquanto que 

os produtos lácteos como a farinha láctea são ricos em proteína, gordura, lactose, sais minerais 

e vitaminas (BRITO & DIAS, 1998). O consumo de xarope é mais elevado pois é a única fonte 

de nutrientes disponível para as abelhas dentro das gaiolas no tratamento testemunha. Desta 

forma, o maior consumo de xarope de açúcar em T1, já era esperado. O pólen é responsável 

pela palatabilidade (sabor) e atratividade dos alimentos apícolas, quanto maior a sua presença 

no suplemento, maior será seu consumo (CASTAGNINO, 2002), assim como observado no 

presente estudo, onde o pólen foi mais consumido que a farinha láctea. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A farinha láctea demonstrou potencial para alimentação de abelhas Apis mellifera, pois 

apresentou o mesmo índice e tempo médio de mortalidade do pólen, entretanto, demonstrou os 

mesmos resultados do tratamento testemunha, o que indica, também, característica energética 

do alimento.  

Desta forma, é necessária uma análise econômica sobre do uso do xarope e da farinha 

láctea, fornecendo o suplemento mais viável para os apicultores na alimentação das abelhas. As 

abelhas alimentadas com farinha láctea demonstraram menor consumo de água e xarope, 

podendo utilizar este tempo para forragear por outros recursos, como o pólen, demonstrando o 

seu potencial como suplemento para alimentação de produção em Apis mellifera. 
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EFEITO DA CONCENTRAÇÃO NA VISCOSIDADE APARENTE DA POLPA 

DE ACEROLA 

OLIVEIRA, R. G. M.1; SOUZA, L. M. A.2; MELO, J. C. S.3; BADARÓ, A. D. S.4; COSTA, C. H. C.5 

1,2 ,3, 5 IFRN – Campus Caicó; 4UFRN – Campus Natal 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O conhecimento das propriedades reológicas das 

polpas de frutas, como a viscosidade aparente, é 

de suma importância para o dimensionamento de 

equipamentos reduzindo assim os custos da 

produção. Objetivou-se neste trabalho 

determinar o efeito da concentração de sólidos 

solúveis (7,4, 6,2 e 5,2 °Brix) na viscosidade 

aparente da polpa de acerola em diferentes 

velocidades de rotação (0,6, 1,5, 3,0, 6,0, 12, 30 

e 60 rpm), além disso, utilizar um modelo 

matemático para predição da viscosidade 

aparente em função da concentração para cada 

velocidade de rotação estudada. A viscosidade 

aparente foi determinada com o auxílio de um 

viscosímetro rotativo analógico. Foi utilizado um 

modelo matemático do tipo exponencial. A 

viscosidade aparente da polpa de acerola 

diminuiu com o decréscimo da concentração e 

com o aumento da velocidade de rotação, 

comportamento de um fluído não newtoniano do 

tipo pseudoplástico. Com relação ao modelo 

matemático, apresentou um bom ajuste nas 

velocidades de rotação estudadas, com 

coeficiente de determinação superior a 0,9, com 

exceção na velocidade de rotação de 1,5 rpm.

ABSTRACT 

The knowledge of the rheological properties of 

fruit pulps, how the apparent viscosity, is very 

important for the sizing equipment, reducing the 

production coasts. This work objective is to 

determine the effect of the soluble solids 

concentration (7,4, 6,2 and 5,2 °Brix) in apparent 

viscosity of acerola pulp in differents rotation 

speeds (0,6, 1,5, 3,0, 6,0, 12, 30 and 60 rpm), 

furthermore, to use a mathematical model to 

prediction of the apparent viscosity in function of 

concentration for each rotation speed studied. 

The apparent viscosity was determined with the 

aid of an analogical rotative viscometer. Was 

used a mathematical model of exponential type. 

The apparent viscosity of the acerola pulp 

reduced with the decrease of concentration and 

with the increase of rotation speed, behavior of a 

non newtonian fluid of the pseudoplastic type. In 

relation the math model, presented a good 

adjustment in rotation speeds studieds, with 

coefficient of determination greater than 0,9, 

with exception in rotation speed of 1,5 rpm. 

PALAVRAS-CHAVE:  Reologia. Polpa de fruta. Velocidade de rotação. Modelo matemático. Sólidos 

solúveis. 

KEYWORDS: Rheology. Fruit pulp. Rotation speed. Math model. Soluble Solids. 
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1 INTRODUÇÃO 

A acerola é uma fruta com elevado conteúdo de vitamina C e seu potencial para a produção 

de polpas e outros derivados tornou-a economicamente importante para várias regiões do Brasil, em 

especial para a região Nordeste, a principal produtora (MAIA et al., 2010, p.1).  

Os produtos manufaturados, tais como sucos, néctares, sorvetes e geleias utilizam a polpa de 

fruta como matéria-prima e o conhecimento de parâmetros reológicos, como a viscosidade, 

proporciona o correto dimensionamento de equipamentos, otimiza processos contribuindo assim com 

a qualidade da polpa e reduzindo custos de produção (HAMINIUK et al., 2009, p.225; SILVA et al., 

2005, p.221; FEITOSA et al., 2015, p.236). 

Segundo TONELI et al., (2005 p.182) os modelos reológicos são úteis para relacionar 

propriedades reológicas de um fluido com grandezas práticas, como concentração, temperatura, pH, 

índice de maturação, entre outros. 

Em vista do exposto, objetivou-se neste trabalho determinar a viscosidade aparente da polpa 

de acerola nas concentrações de 7,4, 6,2 e 5,2 ºBrix e nas velocidades de rotação de 0,6, 1,5, 3,0, 12, 

30 e 60 rpm e, por fim, utilizar um modelo matemático para predição da viscosidade aparente em 

função da concentração. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A reologia é a ciência que estuda o escoamento e a deformação dos materiais. O 

comportamento reológico representa o comportamento mecânico dos materiais quando em processo 

de deformação devido a um campo de tensões (FERREIRA et al., 2002, p.176).  

Os fluidos são classificados como fluido Newtoniano e não-Newtoniano. Muitos fluidos 

alimentícios, principalmente polpas e sucos de frutas, são classificados como fluidos não-

newtonianos do tipo pseudoplástico, como por exemplo, a polpa de murta e graviola (FEITOSA et 

al., 2015 p.241; MIRANDA et al., 2012, p.373). 

A viscosidade aparente das polpas de frutas vem sendo estudada por diversos pesquisadores, 

como por exemplo, TORRES et al., (2003, p.162) que estudaram a viscosidade aparente da polpa de 

umbu-cajá e PELEGRINE et al., (2000, p.129) que estudaram a viscosidade aparente das polpas de 

manga e abacaxi. 
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3 METODOLOGIA 

As acerolas foram adquiridas no comércio da cidade de Caicó - RN, sendo escolhidas as 

maduras e com uma textura firme, sem doenças nem bolores. Posteriormente, foram lavadas em água 

corrente e depois imersas em uma solução de hipoclorito de sódio de 50 ppm, durante 15 minutos; 

em seguida, foram enxaguadas e despolpadas. 

Com um viscosímetro rotativo analógico da marca QUIMIS, modelo Q860A24, foram 

realizadas leituras de torque nas velocidades de rotação (0,6, 1,5 ,3,0; 6,0; 12; 30 e 60 rpm), realizadas 

em triplicatas. Após as leituras de torque no viscosímetro, essas foram multiplicadas por um fator F 

em função da haste utilizada, obtendo a viscosidade aparente (Equação 1). 

y=F.αi  (1) 

Onde: y- viscosidade aparente (mPa.s), F - fator (admensional), αi – torque (mPa.s) 

Foi aplicado o modelo matemático exponencial (Equação 2) para verificar a dependência da 

viscosidade aparente (mPa.s) da polpa de acerola em relação a concentração (ºBrix). 

η = a exp (b.C ) (2) 

Onde: η – viscosidade aparente (mPa s); a e b – constantes da equação; C é a concentração de sólidos 

solúveis (ºBrix). 

Os parâmetros do modelo foram determinados utilizando-se o software STATISTICA, versão 

5.0, através de regressão não linear, utilizando o método QuaseNewton. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tem-se na Figura 1, o comportamento da viscosidade aparente da polpa de acerola em função 

da concentração (ºBrix) e da velocidade de rotação. Observa-se que a viscosidade aparente da polpa 

de acerola diminuiu com o decréscimo da concentração e com o aumento da velocidade de rotação, 

características de fluídos não-newtoniano com comportamento pseudoplástico. Esse mesmo 

comportamento foi observado por TORRES et al. (2003, p.167) ao estudarem a polpa de umbu-cajá, 

por MIRANDA et al. (2011, p.373) ao estudarem a viscosidade aparente da polpa de graviola e 

SOUSA et al. (2017, p.9) ao analisarem a viscosidade da polpa de noni integral. 
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Figura 1: Comportamento da viscosidade aparente da polpa de acerola em função da velocidade de rotação 

e da concentração. 

Na Tabela 1 tem-se os parâmetros do modelo matemático exponencial usado para estimar a 

viscosidade aparente da polpa acerola com relação ao efeito das concentrações (ºBrix). Nota-se que 

os ajustes do modelo matemático aos dados experimentais da viscosidade aparente da polpa de 

acerola foram bons, já que os coeficientes de determinação foram superiores a 0,91, para as 

velocidades de rotação estudadas, com exceção a velocidade de 1,5 rpm.  

Tabela 1: Parâmetros do modelo matemático exponencial usado para estimar a viscosidade aparente da polpa 

acerola com relação ao efeito das concentrações (7,4, 6,2 e 5,2 ºBrix). 

GUEDES, et al. (2010, p.284) estudando a viscosidade da polpa de melancia na temperatura 

de 20ºC, aplicaram o mesmo modelo matemático exponencial para descrever o comportamento da 

viscosidade da polpa estudada com relação a concentração e obtiveram o melhor coeficiente de 

determinação (R2) igual a 0,999. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A viscosidade aparente da polpa de acerola diminuiu com o decréscimo da concentração e 

com o aumento da velocidade de rotação, sendo a polpa classificada como fluido não newtoniano do 

tipo pseudoplástico. Com relação ao modelo matemático utilizado para predição da viscosidade da 
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polpa estudada com relação as concentrações, apresentou um bom ajuste nas velocidades de rotação 

estudadas, com coeficiente de determinação superior a 0,9, com exceção da velocidade de rotação de 

1,5 rpm, pois nesta velocidade o coeficiente de determinação foi igual a 0,8670.  
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DESEMPENHO DA CENOURA E DA ALFACE SOB A APLICAÇÃO DE DIFERENTES 

ADUBOS VERDES ORGÂNICOS. 

OLIVEIRA, J. M.¹, MOURA, G. B.², SOUZA, D. S.³, PEIXOTO, A. J. 4, JÚNIOR,

J. R
5
.

1,2,3,4,5 
IFRN – Campus Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO

A alface (Lactuca sativa L.), é uma hortaliça 

que pertence à família Asteraceae, É uma planta 

de porte herbáceo, de ciclo anual, de tom verde 

claro, enquanto a Cenoura (Daucus carota L),é 

uma planta considerada herbácea da família: 

Apiaceae (Umbelliferae), ambas trabalhadas no 

presente trabalho que teve por objetivo avaliar o 

desenvolvimento da alface veneranda do tipo 

crespa e da cenoura Brasília Irecê, sob 

diferentes formas de adubação verde e com 

aplicação de caldo de arroz orgânico, como 

também avaliar o desenvolvimento da cenoura e 

alface em consórcio, aplicando adubo verde e 

fertirrigação. Foram avaliadas a eficiência da 

utilização de duas formas de adubação: Folha da 

bananeira + Fertirrigante de caldo de arroz para 

a Alface e Folha de coqueiro + Fertirrigante de 

caldo de arroz para a Cenoura. O delineamento 

experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, 

com dois tratamentos para cada espécie 

estudada (alface= Folha da Bananeira + caldo 

de arroz e cenoura= Folha de coqueiro + caldo 

de arroz), sendo para a alface 3 repetições, 

tendo cada parcela constituída por 10 plantas. 

Enquanto para a cenoura, foram 6 repetições, 

tendo cada parcela constituída por 12 plantas. Já 

no consórcio foram 3 repetições para a alface, 

contendo cada parcela 10 plantas, enquanto para 

a cenoura, foram 2 repetições nas entrelinhas da 

alface, cada parcela oi constituída de 4 plantas. 

Foram avaliadas as seguintes características 

agronômicas: Peso da massa fresca contendo 

cinco cabeças de alface com folhas e Peso total, 

para a cenoura foi realizado o mesmo 

procedimento, sendo o peso da massa fresca 

contendo cinco raízes de cenoura e foi também 

calculado o peso total, após os dados 

mensurados, as médias foram submetidas ao 

gráfico de comparação entre os blocos 

experimentais. Do exposto, observou-se que o 

sistema consorciado somado a adubação verde 

com olha da bananeira e folha de coqueiro 

aliadas a fertirrigação com caldo de arroz 

orgânico constituiu no melhor método para a 

produção, tendo em vista que a produção de 

massa fresca foi excelente para as duas espécies 

estudadas. 

ABSTRACT 

The lettuce (Lactuca sativa L.), is a vegetable that belongs to the family Asteraceae, It is an 

herbaceous plant, annual cycle, light green tone, while Carrot (Daucus carota L), is a herbaceous 

plant considered family : Apiaceae (Umbelliferae), both worked in the present work that had the 

objective of evaluating the development of the venerable crisp - edible lettuce and Brasília Irecê 

carrot under different forms of green fertilization and applying organic rice broth, as well as 

evaluating the development of the carrot and lettuce in a consortium, applying green manure and 

fertirrigation. The efficiency of the use of two forms of fertilization was evaluated: Leaf of the 

banana tree + Fertirrigante of rice broth for Lettuce and Leaf of coconut tree + Fertirrigante of rice 

broth for Carrot. The experimental design was a randomized block design, with two treatments for 

each species studied (lettuce = Banana leaf + rice broth and carrot = Coconut leaf + rice broth), with 

PALAVRAS-CHAVE:  Alface, cenoura, adubo verde, fertirrigação, hortaliças. 
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3 replicates for lettuce consisting of 10 plants. While for the carrot, there were 6 replicates, each 

plot consisting of 12 plants. Already in the consortium were 3 replications for the lettuce, each plot 

containing 10 plants, while for the carrot, there were 2 replications between lettuce leaves, each 

parcel consisting of 4 plants. The following agronomic characteristics were evaluated: Fresh weight 

of five lettuce heads with leaves and Total weight, for the carrot the same procedure was performed, 

the weight of the fresh pasta containing five carrot roots and the total weight, after the measured 

data, the averages were submitted to the graph of comparison between the experimental blocks. 

From the above, it was observed that the intercropping system added to the green manure with a 

view of the banana tree and coconut leaf allied to the fertirrigation with organic rice broth 

constituted the best method for the production, considering that the production of fresh pasta was 

excellent for the two species studied. 

1 INTRODUÇÃO 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma planta de pertence à família Asteraceae muito usadas na 

alimentação humana e animal. É uma planta de porte herbáceo, de ciclo anual, com um caule 

carnudo e de tom verde claro, algumas variedades apresentam-se avermelhadas nas extremidades. 

As suas folhas dispõem-se em forma de roseta ou de repolho conforme a variedade em causa. 

Normalmente com folhas grandes e lisas, mas por vezes frisadas, com a falta de água entram 

rapidamente e floração. hortaliça folhosa de maior aceitação pelo consumidor brasileiro, 

pertence à família botânica das Asteraceae, assim como a chicória.(FILGUEIRA, 2008).  

A cenoura é uma cultura bem exigente em condições físicas de solo, para tanto o composto 

orgânico atua de forma predominante como condicionante do solo de forma a aperfeiçoar suas 

características físicas, como também gerar fertilidade e auxiliar na atividade biológica (SOUZA & 

PREZOTTI, 1996). 

A cenoura e a alface são consideradas duas hortaliças comumente usadas na dieta humana, 

com alto valor nutritivo (MANGELS et al., 1993; COLLINS, 2004), que têm permanecido 

notoriamente cultivadas em consórcio com inúmeros benefícios agroeconômicas e ambientais 

(OLIVEIRA et. al., 2003). 

O consórcio formado entre espécies de hortaliças pode ser utilizado em áreas sob cultivo 

orgânico como formato de uso mais intensivo da área de plantio. Além de possibilitar maior 

biodiversidade e máxima produção por unidade de área, como também oferece renda extra ao 

agricultor e baixo impacto no meio ambiente em relação à monocultura. A alface pode ser 

consorciada com outras espécies de interesse comercial, sendo importante ressaltar o conhecimento 

KEYWORDS:  Lettuce, carrot, green manure, fertigation, vegetables. 
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de quais espécies se desenvolvem melhor quando associadas à alface, neste trabalho foi estudado o 

cultivo da alface orgânico e seu consórcio com a cenoura. (RESENDE, 2007) 

A adubação orgânica atua no cultivo da cenoura através de importante papel fundamental no 

aumento da produção de raízes de valor comercial e na redução de raízes deformadas (OLIVEIRA 

et al., 2001). A adubação orgânica é sempre beneficente a esta cultura, desde que aplicada a lanço, 

com antecedência ao semeio a quantidade satisfatória para que não advenham danos à germinação 

da semente e às raízes (FILGUEIRA, 2003). 

Existe uma escassez de pesquisas que relatem a utilização de cultivares de cenoura no 

sistema orgânico. Tratando-se do  cultivo convencional de verão, as cultivares Alvorada, Nova 

Brasília e Brazlândia proporcionaram desempenho potencialmente favorável (OLIVEIRA et al., 

2005, 2008), além das cultivares Alvorada, Carandaí e as “Brasílias” (LUZ et al., 2009).  

O desenvolvimento desta pesquisa foi ambientado em 03 blocos distintos, cada um 

obedecendo a um tratamento específico, com o objetivo avaliar o desenvolvimento da alface 

veneranda do tipo crespa e da cenoura Brasília Irecê, sob diferentes formas de adubação verde e 

com aplicação de caldo de arroz orgânico, como também avaliar o desenvolvimento da cenoura e 

alface em consórcio, aplicando adubo verde e fertirrigação. Justifica-se a importância deste estudo 

pela otimização do sistema orgânico através do uso de novas fontes de adubação empregadas no 

cultivo de hortaliças largamente consumidas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A alface (Lactuca sativa L.) tem grande importância na alimentação humana destacando-se 

como fonte de vitaminas e sais minerais, além de se constituir a hortaliça folhosa mais popular 

consumida no país. Este valor se deve não só ao sabor e à qualidade nutritiva, mas também pela 

facilidade de aquisição e baixo custo ao consumidor (OLIVEIRA et. al., 2004). 

Esta cultura apresenta grande diversidade e, dentre outras, há cultivares repolhudas, lisas e 

crespas, além das cultivares de folha solta lisa, crespa, roxa e tipo romana. A maioria das alfaces 

tem constituição física frágil, sendo sensíveis a ferimentos e à desidratação. Quando não 

manuseadas com cuidado e sob umidade relativa elevada, sua vida útil fica limitada pela rápida 

senescência (CALBO, 2012). 

A cenoura possui elevado teor de vitamina A, apresenta também textura macia e é bastante 

agradável ao paladar (Filgueira, 2008). As características relacionadas ao aspecto visual das raízes, 

como forma, lisura, coloração, e ausência ou presença de pigmentos verdes ou roxos no ombro, 

comprimento e diâmetro que variam entre 15 e 20 cm e 3 e 4 cm, respectivamente, para consumo in 
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natura (Vieira & Pessoa, 1997) são os principais indicativos da qualidade no mercado brasileiro, 

durante o processo que permeia a comercialização (Lana & Vieira, 2000).  

A produção orgânica de hortaliças tem se mostrado significante nas últimas décadas no 

Brasil. A demanda por alimentos saudáveis, produzidos em sistemas sustentáveis, tem se tornado 

cada vez mais forte no país, do ponto de vista do consumidor e também devido a custos altos com 

dos sistemas agrícolas convencionais para os agricultores familiares, além dos problemas 

toxicológicos. (MARTINS, 2008). 

De acordo com PROTECTOR e CAYGILL (1985), o emprego de biofertilizantes aparece 

como uma alternativa de fertilidade do solo e proteção para as culturas, proporcionando o  aumento 

de sua produtividade, visto que os biofertilizantes, além de serem fontes de macro e 

micronutrientes, atuam como defensivos naturais quando regularmente aplicados via foliar. Os 

biofertilizantes líquidos podem ser aplicados sobre as folhas das plantas e sobre o solo, 

apresentando a vantagem de serem velozmente assimilados pelas plantas. A produção de 

biofertilizantes ou caldas orgânicas é advinda do processo de fermentação, que corresponde com a 

atividade dos microrganismos na decomposição da matéria orgânica e da gama de nutrientes, o que 

pode ser adquirido com a simples combinação de água e esterco fresco (TIMM et al., 2004), ou 

ainda com a aquisição de caldos obtidos do cozimento de vegetais ou cereais como foi o caso do 

caldo de arroz utilizado no estudo. 

Resíduos orgânicos que podem ser de origem animal ou vegetal, tais como estercos de 

animais, compostos orgânicos, húmus de minhoca e biofertilizantes, têm sido aproveitados para a 

fertilização dos solos (SANTOS 1992). 

 CALEGARI et al.(1992) defende que  a adubação   verde é  a prática de adubos verdes 

incorporado ao solo massa vegetal não de composta de plantas cultivadas no local ou importadas, 

com a intenção de restaurar fertilidade dos solos e, portanto, a produtividade das terras 

agricultáveis, podendo ser concretizada tanto com gramíneas  quanto com leguminosas. Dessa 

forma, essa matéria orgânica não decomposta, quando sobreposta ao solo, libera nutrientes através 

da decomposição, que apesar de ser um processo de ação mais rápida que o da intemperização dos 

minerais primários, tem de ser visto como uma liberação em potencial(VALE et al.,2004). 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho foi conduzido no período de maio de 2018 a agosto de 2018, na Horta 

Experimental do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Ipanguaçu, apresentando uma altitude 

média de 13 m. Em Ipanguaçu o clima prevalecente é conhecido com um clima de estepe local. 
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Existe pouca pluviosidade num ano em Ipanguaçu. Segundo a Köppen e Geiger o clima é 

classificado como BSh. A temperatura média anual em Ipanguaçu é 27.8 °C. A pluviosidade média 

anual é 626 mm. Foram avaliadas a eficiência da utilização de duas formas de adubação: Folha da 

bananeira + Fertirrigante de caldo de arroz para a Alface e Folha de coqueiro + Fertirrigante de 

caldo de arroz para a Cenoura.  Para realizar este trabalho foi utilizada a cultivar da alface 

Veneranda do tipo Crespa e a cultivar da Cenoura Brasília Irecê. Foram realizadas pesagem das 

hortaliças no laboratório de Alimentos do Ifrn.  

O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, com dois tratamentos para 

cada espécie estudada (alface= Folha da Bananeira + caldo de arroz e cenoura= Folha de coqueiro + 

caldo de arroz), sendo para a alface 3 repetições, tendo cada parcela constituída por 10 plantas. 

Enquanto para a cenoura, foram repetições, tendo cada parcela constituída por 12 plantas. Já no 

consórcio foram 3 repetições para a alface, contendo cada parcela 10 plantas, enquanto para a 

cenoura, foram 2 repetições nas entrelinhas da alface, cada parcela oi constituída de 4 plantas. O 

espaçamento foi de 0,30cm x 0,30cm na alface, 0,15cm x 0,10cm para a cenoura e 0,30cm x 0,30cm 

para o consórcio. Totalizando uma área de 5mx1m² para o desenvolvimento do experimento. Foram 

3 blocos experimentais, cada bloco foi constituído de 1 tratamentos mais a testemunha (sem 

aplicação de adubos), totalizando 3 tratamentos, sendo o consórcio aplicado o adubo verde 

produzido a partir da folha da bananeira e outro feito a partir da folha de coqueiro sendo reforçado, 

ambos os adubos com o caldo de arroz. Em maio foi realizado o semeio em bandejas de 200 células 

preenchida por areia e argila na proporção de 2:1 e levado para casa de vegetação para germinação 

e ficando lá ate o período de transplante. Após a etapa do transplante foram preparados os canteiros 

e realizado o transplante das mudas da bandeja para o campo. Em seguida foram aplicados o adubo 

verde: a folha de bananeira e a folha de coqueiro orgânicas foram colhidas neste dia, picadas e 

aplicadas na alface e cenoura respectivamente para cada espécie em seu devido local posto no 

canteiro. Em agosto, foi feita a aplicação do caldo de arroz branco orgânico fermentado durante 55 

horas no canteiro da alface e da cenoura e também no canteiro do consórcio, especificamente nos 

lugares que já receberam adubação verde com o intuito de potencializar o efeito nutritivo para as 

hortaliças implantadas. Foram aplicados 3 litros de caldo de arroz leite de arroz fermentado, 

Foi avaliada a seguinte característica agronômica: Peso da massa fresca contendo cinco 

cabeças de alface com folhas e Peso total: utilizando uma balança digital foi pesada cada amostra 

em gramas, para a cenoura foi realizado o mesmo procedimento, sendo o peso da massa fresca 

contendo cinco raízes de cenoura e foi também calculado o peso total, após os dados mensurados, as 
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médias foram submetidas ao gráfico de comparação entre os blocos experimentais. Estas análises 

foram analisadas por meio do aplicativo computacional CREATE A GRAPH. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tabela 1: Descrição dos tratamentos e peso referente a cada espécie estudada. 

TRATAMENTO PESO 5 CABEÇAS/ 36 CENOURAS PESO TOTAL 

ALFACE SEM ADUBAÇÃO 40g 7,9% 

ALFACE COM FOLHA DA 

BANANEIRA + FERT. 

35g 

12,3% 

ALFACE EM CONSÓRCIO 50g 19,5% 

CENOURA SEM ADUBAÇÃO 61g 44,8% 

CENOURA COM FOLHA DE 

COQUEIRO+ FERT. 

72g 

11,9% 

CENOURA EM CONSÓRCIO 73g 3,6% 

Fonte: Acervo de Pesquisa dos Autores. 

Gráfico 1: Comparação de peso entre a cenoura e alface sob diferentes tratamentos. 

Aplicativo de execução do Gráfico: CREATE A GRAPH. 

Fonte: Acervo de Pesquisa dos Autores. 

Observaram-se, por meio dos quadrados médios, que a massa fresca no que se refere ao peso 

total do consórcio se sobressaiu aos demais tratamentos aplicados tanto para a cenoura quanto para 
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a alface, quanto a comparação do peso total da alface e da cenoura adubada, ambos os tratamentos 

obtiveram resultados minimamente significativos quando comparados com a testemunha.  

SALGADO et al. (2006) que observou que o consórcio alface- cenoura sob manejo 

orgânico favoreceu o maior desenvolvimento das raízes de cenoura. SUDO et al (1997), 

comprovou através de seus estudos as avaliações realizadas mostram a viabilidade do consórcio 

entre a cenoura “Brasília” e as cultivares “Verônica” (crespa) e “Regina 71” (Lisa), sob o manejo 

orgânico de produção, apresentaram altas produtividades. E ainda defende que: “o consórcio, além 

de permitir o uso mais intensivo da área de plantio aumenta a diversidade e oferece renda extra ao 

produtor”. 

CAETANO et al (1999), realizaram um estudo, conduzindo dois experimentos, sobre o 

cultivo em consórcio de alface e cenoura. Os pesquisadores tinham o objetivo de comparar as 

produtividades em monocultivos com as obtidas no sistema de produção consorciado. Os resultados 

foram bastante significativos, visto que mostraram que nos dois experimentos os valores da razão 

de área equivalente (RAE) eram de 1,74 e 1,76. Chegando a conclusão de que para obter-se a 

mesma produção de alface ou cenoura no monocultivo seria necessário um acréscimo de área de 74 

% e 76 % em cada experimento, respectivamente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Do exposto, observa-se que o sistema consorciado somado a adubação verde com olha da 

bananeira e folha de coqueiro aliadas a fertirrigação com caldo de arroz orgânico constitui no 

melhor método para a produção, tendo em vista que a produção de massa fresca foi excelente para 

as duas espécies estudadas. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO

O gergelim (Sesamum indicum L.), da família 

Pedaliácea, é uma das espécies mais bem 

recomendadas para o cultivo (ARRIEL et al., 

2007). Isto se deve, portanto ao fato das suas 

exigências climáticas serem semelhantes ao 

clima do semiárido nordestino (ARRIEL et al, 

2009),  sua exploração existe devido a uma 

enorme diversidade de variedades bem 

adaptadas às suas localidades, existindo em 

torno de  118 cultivares, que se diferenciam por 

variantes genéticas. Existe uma gama de 

possibilidades de fertilização na produção 

ecológica do gergelim, entre elas: o emprego de 

adubo verde, por meio da incorporação da 

vegetação natural, 30 dias antes da semeadura 

do gergelim e uso de adubos orgânicos. Foram 

avaliadas a eficiência da utilização da adubação: 

Folha picada de carnaúba + composto orgânico 

de esterco bovino, na altura e produção de 

vagens em duas cultivares diferentes: BRS 

SEDA e BRS ANAHI. Apesar das diferenças se 

apresentarem minimamente significativas em 

relação aos portes e quantidades de vagens entre 

as variedades estudadas, conclui-se que a BRS 

ANAHI apresentou resultados mais satisfatórios 

para as condições semiáridas em que foi 

realizado o cultivo. 

ABSTRACT

The sesame (Sesamum indicum L.), from the 

Pedaliácea family, is one of the best 

recommended species for cultivation (ARRIEL 

et al., 2007). This is due, therefore, to the fact 

that its climatic requirements are similar to the 

climate of the northeastern semiarid region 

(ARRIEL et al, 2009), its exploitation exists due 

to an enormous diversity of varieties well 

adapted to its localities, existing around 118 

cultivars, are differentiated by genetic variants. 

There is a range of fertilization possibilities in 

the ecological production of sesame, among 

them: the use of green manure, through the 

incorporation of the natural vegetation, 30 days 

before the sowing of the sesame and use of 

organic fertilizers. The efficiency of the use of 

the fertilization was evaluated: Carnauba 

chopped leaf + organic compound of bovine 

manure, at the time and pod production in two 

different cultivars: BRS SEDA and BRS 

ANAHI. Although the differences are 

minimally significant in relation to the sizes and 

quantities of pods among the studied varieties, it 

is concluded that BRS ANAHI presented more 

satisfactory results for the semi-arid conditions 

in which the cultivation was carried out. 

PALAVRAS-CHAVE: Gergelim; composto orgânico; semiárido; carnaúba; cultivo. 

KEYWORDS:  Sesame; organic compost; semiarid; carnauba; cultivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

O gergelim (Sesamum indicum L.) é originado da África, contudo é na Ásia que se encontra 

uma fortuna de variedades das espécies cultivadas (KOBAYSHI, 1981).  

De acordo com o BELTRÃO et al. (2001) o gergelim foi introduzido no Brasil, através dos 

portugueses e, ainda que seja uma cultura de bom valor econômico, seu cultivo é bastante restrito a 

pequenas áreas. O gergelim está entre as oleaginosas, que apresenta um bom nível de resistência à 

seca e também é considerada de fácil cultivo, estando adaptada às condições semiáridas em diversos 

países (BARROS e SANTOS, 2002).  

A demanda pela aquisição do gergelim, por parte dos produtores, acende a necessidade de 

que sejam identificadas cultivares que possuam alto rendimento e teor de óleo, assim, o gergelim 

torna-se uma opção para a integração do sistema produtivo e competitivo com outras oleaginosas 

(AMABILE et al., 2001). 

Na região Nordeste do Brasil o gergelim era cultivado de forma tradicional como “cultura de 

fundo de quintal”, sendo o produto adquirido e consumido em fazendas com raros excedentes sendo 

comercializados; dessa forma, não existia uma cultivar que atendesse às condições edafoclimáticas 

da Região, entretanto, estudos de melhoramento genético realizados pela EMBRAPA Algodão, 

inúmeras cultivares foram lançadas, destacando-se as CNPA G2 e CNPA G3, que são as mais 

indicadas para a região Nordeste, como também as mais aceitas pelo mercado, e a CNPA G4, para a 

região Nordeste e Cerrados de Goiás (BARROS e SANTOS, 2002). 

Com suas enormes potencialidades, o gergelim se torna uma escolha importante e vantajosa 

para tornar acessível às populações mais pobres; no meio internacional multiplicam-se 

gradualmente os derivados do gergelim para o consumo humano, suscitando demanda do produto in 

natura. Com o mercado mundial em crescimento, aumentam o campo para exportação do produto 

nacional; visto que no Brasil, o gergelim tem mercado crescente nos setores de panificação 

(BARROS e SANTOS, 2001). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O gergelim (Sesamum indicum L.), da família Pedaliácea, é uma das espécies mais bem 

recomendadas para o cultivo (ARRIEL et al., 2007). Isto se deve, portanto ao fato das suas 

exigências climáticas serem semelhantes ao clima do semiárido nordestino: 1) as temperaturas 

médias ideais para o crescimento e desenvolvimento do gergelim encontram-se entre 25 e 30 0 C; 2) 

exige volume de precipitação em torno de 600 mm; 3) alcança um bom desenvolvimento em 
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altitudes médias abaixo de 500 m. 4) Em relação ao Ph: próximo a 7, não é tolerável pela planta, 

assim como pH abaixo de 5,5 ou acima de 8,0. Dessa forma, a cultura é bastante sensível à 

salinidade e á alcalinidade. (ARRIEL et al., 2009). 

De acordo com a literatura defendida por ARRIEL et al, (2009),  sua exploração existe 

devido a uma enorme diversidade de variedades bem adaptadas às suas localidades, existindo em 

torno de  118 cultivares, que se diferenciam por variantes genéticas. 

De acordo com ALMEIDA et al. (2010), as práticas agroecológicas adotadas beneficiam a 

maior biodiversidade do habitat  comparativamente à vegetação natural. 

Em seus estudos PEREIRA et al. (2002) verificou que cinco níveis de adubação orgânica com 

esterco bovino, durante dois anos consecutivos, na cultura do gergelim sob condição de sequeiro, no 

Seridó paraibano consolidaram o fato de que a adubação orgânica na cultivar de gergelim CNPA 

G3 em regime de sequeiro, influencia o número de frutos e a altura da planta, proporcionando 

melhor resposta na menor disponibilidade hídrica de solo. 

SANTOS et al. (2010) estudando os efeitos de cinco doses de torta de mamona, como 

fertilizante e conservante do solo e duas qualidades de água de irrigação sobre duas cultivares de 

gergelim, notaram que a cultivar CNPAG4 superou em mais de 40% a CNPAG3 no que diz respeito 

de produção, e que a melhor resposta da cultura foi alcançada quando as plantas foram submetidas à 

irrigação com água residuária tratada comparada à água de abastecimento, ainda foi possível ainda 

constatar que a cultura do gergelim responde de forma positiva à adubação com torta de mamona, 

até a dose de 4 t.ha-1.  

BEZERRA et al. (2010) aferindo a produção do gergelim quando submetido a diferentes níveis 

de água e doses de adubação orgânica, conferiram que a maior quantidade de flores das plantas de 

gergelim coincidiu com o aumento dos níveis de estresse hídrico, já em relação àquela das plantas 

cultivadas no solo sob condições de capacidade de campo, onde o número de frutos por planta, e de 

semente por planta, reduziu com o acréscimo do estresse hídrico; e que o aumento em altura da 

plantas de gergelim, foi maior quando adubado com biossólidos. 

Dentro do contexto da agricultura atual são requeridos produtos isentos de insumos sintéticos e 

defensivos químicos para segurança e qualidade tanto para os produtores quanto para os 

consumidores, atacando menos o meio ambiente e o homem, consequentemente, a aplicação de 

insumos naturais, como os estercos bovinos ou biofertilizantes, deve ser estimulada tanto na 

pulverização na parte aérea das plantas como de forma direta sendo aplicados nos solos (MAIA 

FILHO et al., 2010). 
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Mesmo em pequena proporção em relação à massa total de solos minerais tropicais a 

matéria orgânica do solo desempenha grande função importante sobre inúmeras propriedades 

físicas, químicas e biológicas. A matéria orgânica é uma manancial de nutrientes para as plantas, 

que por sua vez carecem de elementos essenciais para a sua a sua nutrição, sendo classificados 

como macronutrientes e micronutrientes, nem todos são obtidos do solo, mas também do ar e da 

água. Entretanto, podem ser obtidos da matéria orgânica, além dos benefícios as plantas, ela 

também exerce efeitos positivos sobre o solo. (KIEHL, 1985). 

Tais benefícios advindos da matéria orgânica para a agricultura têm sido largamente 

difundidos. Com isto, culturas adubadas com composto orgânico comumente exibem plantas com 

nutrição mais equilibrada e melhor desenvolvimento do que aquelas adubadas exclusivamente com 

fertilizantes minerais (OLIVEIRA, 2007).  

Nas condições climáticas do semiárido nordestino, o gergelim é reconhecido pelo fácil 

cultivo e por apresentarem elevada produção a baixo custo. A demanda pelo produto é 

abundantemente alta e ele alcança preços compensadores no mercado interno e estrangeiro 

(BARROS, 2001). Contudo, em solos fertilmente pobres em matéria orgânica, o gergelim expõe 

sintomas de deficiências. (BELTRÃO, 1994). 

O uso de adubos orgânicos via solos, além do efeito direto no suprimento de nutrientes para 

as plantas, colabora para a permeabilidade e infiltração da água, protege a microbiota natural do 

solo, enriquece as condições físicas do solo e contribui significativamente para reduzir os teores de 

alumínio trocável (COSTA, 1983).  

Na região Nordestina, existe uma gama de possibilidades de fertilização na produção 

ecológica do gergelim, entre elas: o emprego de adubo verde, por meio da incorporação da 

vegetação natural, 30 dias antes da semeadura do gergelim e uso de adubos orgânicos.  

Existe um fator limitante e pouco conhecido para a obtenção de altos rendimentos do 

gergelim é a disponibilidade, especialmente, de nitrogênio e fósforo. Logo, as deficiências destes 

elementos no solo podem ser supridas pelo uso dos adubos orgânicos e pelo bom emprego de rocha 

fosfórica em pó ou farinha de ossos, antes da preparação do terreno (QUEIROGA et al., 2008). 

Tendo por base, os argumentos explicitados no corpo da pesquisa, se faz necessário este 

estudo, com o objetivo de avaliar o potencial da aplicação da folha de carnaúba juntamente com o 

composto orgânico na produção de vagens e na altura de plantas de gergelim. 
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3 METODOLOGIA 

Este trabalho foi gerido no período de abril de 2018 a agosto de 2018, na Horta 

Experimental do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Ipanguaçu, apresentando uma altitude 

média de 13 m. Em Ipanguaçu o clima prevalecente é conhecido com um clima de estepe local. 

Existe pouca pluviosidade num ano em Ipanguaçu. Segundo a Köppen e Geiger o clima é 

classificado como BSh. A temperatura média anual em Ipanguaçu é 27.8 °C, além de apresentar 

pluviosidade média anual é 626 mm. Foi avaliada a eficiência da utilização da adubação: Folha 

picada de carnaúba + composto orgânico de esterco bovino, na altura e produção de vagens em duas 

cultivares diferentes: BRS SEDA e BRS ANAHI. 

BRS SEDA: Produzida pela EMBRAPA no ano de 2007.  É uma cultivar de ciclo 

precoce 90 dias, exigindo de 500 a 650 mm para completar seu ciclo de produção, com início da 

floração aos 30 dias de emergência.  Apresenta porte médio, hábito de crescimento ramificado, 

tendo 1 fruto/axila e sementes de coloração branca, tendo em vista que as sementes de cor branca 

possuem maior valor comercial, principalmente para indústrias de alimentos e confeitarias, com teor 

de óleo variando de 50% a 52%.  É bastante tolerante à murcha de macrophomina, mancha angular 

e cercosporiose.. As sementes de cor branca possuem maior valor comercial, principalmente para 

indústrias de alimentos e confeitarias (ARRIEL et al., 2007). 

BRS ANAHI: A cultivar apresenta sementes de cor esbranquiçada (mais aceita pela 

indústria de alimentos), seu ciclo é de 90 dias, o grão tem um teor de óleo  que varia de 50 a 52% e 

o peso médio é de 4,22mg. É considerada tolerante a doenças como a murcha-de-macrophomina e

cercosporiose. “Em condições normais de água e solo e manejo adequado a cultivar tem potencial 

para produzir 1.600 quilos por hectare”. (ARRIEL et al., 2007), além de exibir um grão maior, mais 

adocicado, melhor aceitação no mercado e, além de aumentar a produtividade, esta variedade 

também poder ser colhida utilizando máquina. E um fator importante: Se adapta bem às condições 

climáticas do Semiárido. 

Teste de germinação: Foi realizado com o objetivo de obter informações sobre a qualidade 

e vigor das sementes para fins de semeadura e fornecer dados para comparar diferentes lotes de 

sementes. O Teste (implantação de sementes): Foi feito no mês de abril- e passou por duas 

avaliações de germinação em maio.. 
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Tabela 01: Porcentagem de plantas germinadas e quantidades de sementes para semeio de 

cada variedade estudada. 

GERGELIM BRS SEDA Quantidade 

100%-10  SEMENTES GERMINADAS 40%--04 SEMENTES GERMINADAS 

25 SEM. P/ SEMEIO 75 SEM. P/ SEMEIO 

Fonte: Fonte: Acervo de Pesquisa dos Autores. 

Plantio: Após o teste de germinação, a semeadura foi feita à lanço no solo previamente 

limpo, não foi construído canteiro. O local de plantio possui 5 metros que foi dividido entre as duas 

cultivares (2,5m² para cada variedade de gergelim), sendo o plantio bastante adensado na linha de 

plantio. 

Existem inúmeros benefícios do plantio direto, entre eles: Garante o estabelecimento da 

cultura; permite que a área toda seja alcançada no plantio; alta produtividade e maior qualidade 

estrutural do solo; o plantio também pode ser realizado em linhas previamente preparadas, como foi 

feito no estudo realizado. 

Adubação: A adubação feita a partir da folha picada de carnaúba + composto orgânico de 

esterco bovino, foi aplicada em maio de 2018. A adubação foi aplicada no solo, próximo a base 

caulinar acima do solo. Sua importância trata-se da: Melhoria das características físicas, o 

favorecimento da agregação do solo, como também permite maior retenção de água e previne 

consequentemente a erosão, além de promover uma liberação maior de nutrientes com 

decomposição.  (LINHARES et al., 2012). 

Irrigação: A irrigação foi através de gotejamento e sendo aplicadas duas vezes ao dia, início 

da manhã e final tarde. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi feita uma coleta de dados referentes as fases fenológicas das cultivares envolvidas, e os 

resultados foram tabelados de acordo com a data e a fase da cultura: 

Tabela 1: Desenvolvimento das fases fenológicas de cada cultivar estudada. 

FASE DIAS/DATA CULTIVAR 

Germinação ao início do 

crescimento vegetativo 

10 DIAS- Data: 

21/05/2018 BRS ANAHI 

15 DIAS - Data: 

26/05/2018 BRS SEDA 

Crescimento vegetativo até 

a floração: 15 aos 35 

dias 

26 de junho 
BRS ANAHI 

26 de julho 
BRS SEDA 

Fonte: Acervo de Pesquisa dos Autores. 

Tabela 03: Altura e Quantidade de vagens por planta da Cultivar BRS ANAHI. 

VARIEDADE ALTURA QUANT. DE VAGENS 

BRS ANAHI- ALTO 90 Cm 54 Vagens 

BRS ANAHI- MÉDIO 60 Cm 41 Vagens 

BRS ANAHI- BAIXO 35 Cm 23 Vagens 

Fonte: Acervo de Pesquisa dos Autores. 

Tabela 03: Altura e Quantidade de vagens por planta da Cultivar BRS SEDA. 

VARIEDADE ALTURA QUANT. DE VAGENS 

BRS SEDA - ALTO 1 m 43 VAGENS 

BRS SEDA- MÉDIO 45 Cm 39 VAGENS 

BRS SEDA - BAIXO 20 Cm 05 VAGENS 

Fonte: Acervo de Pesquisa dos Autores. 

Apesar das diferenças se apresentarem minimamente significativas em relação aos portes e 

quantidades de vagens entre as variedades estudadas, conclui-se que a BRS ANAHI apresentou 

resultados mais satisfatórios para as condições semiáridas em que foi realizado o cultivo. Tratando-

se do porte alto, observou-se que apesar da diferença de 10 cm de altura a BRS ANAHI produziu 

mais vagens do que a Variedade BRS SEDA. Quanto ao porte baixo, a ANAHI obteve um maior 

crescimento, especificamente 15 cm maior do que a Cultivar SEDA, e também produziu um 

número de vagens três vezes maior do que a outra cultivar já mencionada e estudada neste presente 

estudo. 

Tal estudo corrobora e são reforçados com os de  MAGALHÃES et al. (2010) que na 

produção de gergelim orgânico sob condições semiáridas constatou que as características produtivas 

(número de sementes por vagem, comprimento da vagem, e o maior crescimento e número de 
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ramos secundários) foram elevadas de forma proporcional com o aumento das dosagens de esterco 

bovino até 40 t.ha-1.  

O uso de adubo verde através da incorporação da vegetação nativa 30 dias antes da 

semeadura do gergelim nutre o solo com nitrogênio e micronutrientes. Quando essa técnica é 

aplicada, acrescenta fertilidade ao terreno e aumenta a produtividade das culturas exploradas pelo 

agricultor (TORRES et al., 2006). 

FILHO et al (2013), verificou em seus estudos que a adição de matéria orgânica do solo 

influencia de forma positiva o crescimento da planta, sendo tais resultados opostos as doses de 

biofertilizantes que oferecem efeito apenas para o diâmetro caulinar, assim como acontece com a 

altura, que responde melhor ao teor de matéria orgânica no solo do que as doses de biofertilizantes 

aplicadas ao Gergelim cv „BRS Seda‟. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A excelente produtividade proporcionada pela cultivar BRS ANAHI, na região do Vale do 

Açú, se deve às condições edafoclimáticas locais favoráveis, aliada a rica adubação orgânica 

aplicada ao solo. 

Tal boa produtividade pode ser observada com clareza diante das médias de altura e vagens 

superiores a BRS SEDA. 

Diante destes resultados positivos, considera-se que a cultivar exibiu um rendimento 

satisfatório, quanto aos padrões de crescimento, desenvolvimento e produtividade. Em suma, tal 

constatação, ressalta que a cultura do gergelim se constitui em fonte alternativa de renda para 

pequenos e grandes produtores e, portanto, para melhoria da qualidade de vida. 
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O CONSUMO DE PESCADO PELA COMUNIDADE DO IFRN CAMPUS MACAU

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3

1,2 IFRN – Campus Mossoró; 3 IFRN – Campus Caicó
ÁREA TEMÁTICA: (Escolher entre: Artes, letras e linguística; Ciências agrárias; Ciências biológicas; 
Ciências da saúde; Ciências exatas e da terra; Ciências humanas; Ciências sociais aplicadas; Engenharias).

RESUMO

O  consumo  de  pescado  pode  ser
influenciado por diveersos fatooresP a
condição  socioeconômica  do
consumidor  veem  sendo  um  dos
principais  fatoores  para  o  consumo
de pescado. O objetoiveo do torabalho é
apresentoar o estoatoístoico consumo de
pescado no município de Macau-RN
pela  comunidade  do  IFRN.  Dentoro
dos  procedimentoos  metoodológicos
fez-se  o  uso  da  platoaforma  veirtoual
“Google  Forms”  para  a  coletoa  de

dadosP  sendo que a  mesma é uma
ferramentoa rápida para a coletoa de
respostoas.  O  questoionário  foi
compostoo  por  novee  perguntoasP  ao
toodo foram coletoadas 101 respostoas.
A  análise  estoatoístoica  foi  feitoa  por
meio  de  proporções  em  forma  de
gráficosP  Os  resultoados  mostoraram
que a comunidade do IFRN Campus
MacauP consome uma porcentoagem
boa de pescado mensalmentoe.

PALAVRAS-CHAVE:  Consumo pescado, Macau-RN, IFRN, Google Forms.

ABSTRACT

The consumption of fish can be influenced by
several factors, the socioeconomic condition of
the consumer has been one of the main factors
for fish consumption. The objective of this work
is to present the statistical fish consumption in
the  municipality  of  Macau-RN  by  the  IFRN
community.  Within  the  methodological
procedures,  the  "Google  Forms"  virtual
platform was  used  to  collect  data,  which  is  a

quick tool for the collection of responses. The
questionnaire was composed of nine questions,
in  total  101  responses  were  collected.  The
statistical  analysis  was  done  by  means  of
proportions in the form of graphs.  The results
showed  that  the  IFRN  Campus  Macao
community consumes a good percentage of fish
monthly.

KEYWORDS:  Fish consumption, Macau-RN, IFRN, Google Forms.
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1 INTRODUÇÃO

Nesse trabalho vamos apresentar as estatísticas de consumo de pescado na região da cidade

de Macau/RN, levando em consideração as estatísticas do território brasileiro e do Nordeste.

O  pescado  é  um  alimento  que  vem  se  destacando  quando  se  fala  da  condição

nutricional, pois, o mesmo tem grande quantidade de proteínas e a sua proteína tem uma qualidade

muito  boa,  os  pescados  também contem ômega-3  eicosapentaenoico  (EPA) e  docosaexaenoico

(DHA) que é muito eficiente para prevenir doenças (FAO, 2005) 

O  consumo  de  pescado  pode  ser  influenciado  por  diversos  fatores,  a  condição

socioeconômica do consumidor vem sendo um dos principais fatores para o consumo de pescado.

Os padrões de consumo alimentar vêm logo em seguida, por ultimo, mas não menos importante

vem as  características  pessoais,  estado de saúde ou até  mesmo padrões  de estética.  Segundo a

pesquisa da FAO (2007) o consumo mundial de pescado aumentou de 10 kg/per capita/ano (em

1965) para 17 kg/per capita/ano.

De acordo com a BORGHETTI (2003) a atividade de aquicultura vem apresentando

um crescimento significativo com relação à pesca e a outros setores da produção animal, já que essa

atividade teve um crescimento médio anual de 9,2% desde 1970, enquanto a pesca teve apenas

1,4%. Com tudo, daqui a alguns anos a aquicultura será uma das únicas atividades que vão gerar

pescado para o consumo da sociedade. No Nordeste a mesma vem crescendo ano a, pois ano. A

porcentagem da aquicultura só vem crescendo, enquanto a da atividade pesqueira tem decrescido.

A pesca artesanal na cidade de Macau/RN representa cerca de 7,30% de 80% da produção

do Estado (CARDOSO 2001).  Juntamente  com outros  municípios  costeiros  ao longo do litoral

como:  Tibau,  Areia  Branca,  Caiçara  do Norte,  São Miguel  do Gostoso,  Touros,  Rio  do  Fogo,

Maxaranguape, Natal, Tibau do Sul e Baia Formosa. Sendo assim é de se esperar que o consumo de

pescado na cidade de Macau/RN seja alto, em consideração a de outras cidades não litorâneas.

2 METODOLOGIA

Para  a  coleta  de  dados  foi  utilizado  a  plataforma  virtual  “Google  Forms”  que  coleta

respostas de forma rápida, gerando um link com partilhável por e-mail ou redes sociais, facilitando

o acesso dos entrevistados ao questionário (GOOGLE, 2018).

O questionário  foi  composto  por  nove perguntas  a  fim de  investigar  como se  dá  o

consumo de pescado no município de Macau-RN pela comunidade do IFRN. O questionário foi
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elaborado de acordo com os seguintes eixos: 1) identificação socioeconômica do entrevistado, 2)

questões referentes ao consumo e grupos taxonômicos consumidos e 3) preferência de compra.

Tipo de pesquisa: qualitativa, quantitativa, descritiva, exploratória.

Universo da pesquisa: Comunidade do IFRN – Campus Macau

Coleta de dados: plataforma virtual “Google Forms”, disponível do dia 04/05 a 15/05.

Análise de dados: Análise Gráfica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao todo 101 pessoas responderam o questionário. O período de respostas foi do dia 04/05 a

15/05. O Link com o questionário foi compartilhado por e-mail para os servidores do IFRN Macau e

em grupos de WhatsApp compostos por discentes  

Mais da metade dos entrevistados foi composta pelo público masculino (Figura 1).

Figura 1: Gráfico ilustrando a divisão entre o sexo dos entrevistados
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Com relação a faixa etária, a maioria dos entrevistados apresentaram idades entre 15 e

20  anos,  contudo  as  faixas  de  20  a  30  e  30  a  40,  juntas,  representaram mais  da  metade  dos

entrevistados. (Figura 2)

Embora, o questionário busque informações sobre o consumo de pescado em Macau-

RN, o público-alvo deste estudo reside em várias outas cidades. Ao todo 12 cidades foram citadas

pelos entrevistados. (Figura 3)

Como esperado  Macau-RN foi  a  mais  citada.  Mais  da  metade  dos  entrevistados

residem nela. Natal foi a segunda cidade mais citada, por ¼ dos entrevistados. As demais cidades

tiveram pouca participação no total  das respostas,  totalizando, juntas, em pouco mais de ¼ das

respostas.

Figura 2: Gráfico ilustrando a divisão por faixa etária dos entrevistados

0645



IV SECITEX/XIV CONGIC

A  renda  familiar  apresentou  disparidade  em  seus  valores.  A  maioria  dos

entrevistados possui renda acima de 4 salários mínimos, contudo mais da metade vive com até 3

salários mínimos. (Figura 4)

A maioria dos entrevistados foi composta por estudantes do IFRN Macau, seguido

pelos docentes e por último, os técnicos administrativos. (Figura 5)

Figura 3: Gráfico ilustrando a divisão por município residêncial dos entrevistados

Figura 4: Gráfico ilustrando a divisão por renda familiar dos entrevistados
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A maioria dos entrevistados possui um baixo consumo de pescado, apenas de uma a

duas  vezes  por  mês.  De  acordo  com  a  Associação  Americana  do  Coração  (American  Heart

Association,  AHA)  mulheres  de  15  a  49  anos  que  consomem  pouco  ou  nenhum  pescado,

apresentam risco de desenvolver doenças cardiovasculares superior a 90%, em comparação com

àquelas que consomem peixe semanalmente (American Heart Association, 2016). (Figura 6)

Quase  30%  dos  entrevistados  afirmaram  consumir  pescado  de  acordo  com  as

orientações  da AHA e menos de ¼ afirmou consumir  pescado com frequência superior  à esta,

indicando que o consumo pela comunidade do IFRN em Macau é alto, provavelmente atingindo o

montante recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que é de 12kg de pescado ao

ano. 

Figura 5: Gráfico ilustrando a divisão dos entrevistados por profissão no IFRN Macau

Figura 6: Gráfico ilustrando a frequência de consumo de pescado dos entrevistados 0647
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As maiorias dos entrevistados preferem para o seu consumo os peixes marinhos, esses

também não  consomem moluscos,  os  peixes  dulcícolas,  nem os  cartilaginosos.  Os  mesmos  se

queixam que o molusco tem um sabor  de lama,  que os peixes  dulcícolas  têm muita  espinha e

também tem sabor de barro, se queixa que os peixes cartilaginosos têm cheiro de urina, isso é

devido ao excesso de uréia no sangue. A frequência de quase todos os entrevistados foi de pelo

menos uma vez por mês para todas as espécies. (Figura 7)

A maioria  dos  entrevistados  prefere  comprar  pescado  nas  peixarias,  diretamente  do

pescador,  devido a  confiança,  a  qualidade  dos  organismos (o mesmo vem fresco).  Muitos  não

compram no mercado publico devido ao ser anti-higiênico.  Boa parte consume nos restaurantes

divido a praticidade. (Figura 8)

Figura 7: Gráfico ilustrando a divisão por espécies e qual a frequência de consumo
dos entrevistados
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Figura 8: Gráfico ilustrando o local onde os entrevistados preferem comprar o pescado para o consumo

Boa parte dos entrevistados prefere comprar o pescado fresco para o consumo. Um

peixe  fresco  ele  tem  suas  vantagens,  todas  as  suas  qualidades  nutricionais  são  conservadas,

diferente de um pescado congelado que com o passar do tempo o mesmo vai perdendo suas 

qualidades nutricionais. (Figura 9)

Figura 9: Gráfico ilustrando a preferência de comprar de pescado dos entrevistados
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final desse trabalho cheguei a conclusão de que a comunidade do IFRN Campus Macau,

consome  uma  porcentagem  boa  de  pescado  mensalmente.  Tínhamos  como  objetivo  principal

apresentar as estatísticas de consumo de pescado na região da cidade de Macau/RN, com tudo,

usamos a ferramenta de digital o “Google Forms” para adquirir as informações para a pesquisa,

durante  a  pesquisa  rolaram  algumas  dificuldades,  como  o  compartilhamento  do  link  com  o

questionário e a disponibilidade dos entrevistados para responderem o questionário. O mesmo foi

limitado para a comunidade do IFRN Macau (estudantes, docentes e técnicos administrativos). Esse

trabalho ele pode ser usado para fazer um questionamento sobre o consumo de pescado no IFRN

Macau, será que o consumo esta na porcentagem certa para um ser humano? Esse poderia ser um

dos questionamentos.
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ANÁLISE DOS PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DAS POLPAS DE 

FRUTA DE ABACAXI E CAJU COMERCIALIZADAS NO SERIDÓ 

POTIGUAR 

MEDEIROS, M. E. S.1; OLIVEIRA, R. G. M.2; NÓBREGA, H. L.3; MELO, J. C. S.4; CHAVES, C. H. C.5 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

O crescimento do consumo de polpa de frutas 

congelada vem aumentando significativamente 

a cada ano, porém é necessário avaliar a 

qualidade da polpa que está sendo 

comercializada. O objetivo deste trabalho é 

avaliar as características físico-químicas de 

polpas congeladas de abacaxi e caju de duas 

marcas (A e B) comercializadas no Seridó 

potiguar. Foram feitas análises de Acidez Total 

Titulável (ATT) e pH de acordo com o Instituto 

Adolfo Lutz; os sólidos solúveis (ºBrix) foram 

medidos através de um refratômetro portátil, e a 

massa específica foi avaliada com picnômetros. 

As propriedades físico-químicas dos sólidos 

solúveis e acidez total titulável das polpas de 

abacaxi e caju (A e B) estão dentro das normas 

estabelecidas pela legislação vigente. Já o valor 

de pH da polpa de caju da marca “B” não 

atingiu o valor mínimo estabelecido pela 

legislação. A massa específica das polpas está 

de acordo com a literatura. É imprescindível que 

haja constantemente a fiscalização desses 

produtos para garantir ao consumidor um 

produto de qualidade, isento de fraude.  

.

ABSTRACT 

Consumption growth of frozen fruit pulp is increasing significantly each year, but it is necessary to 

evaluate the quality of the pulp that is being marketed. The aim of this study is to evaluate the 

physical-chemical properties of frozen pulp of pineapple and cashew to two marks (A and B) 

marketed in the Seridó Region of Brazil. Analyses were made of Total Titratable Acidity (ATT) and 

pH according to Adolfo Lutz Institute; soluble solids (° Brix) were measured using a portable 

refractometer, and the specific mass was evaluated with pycnometers. The physical-chemical 

properties of soluble solids and titratable total acidity of pineapple pulp and cashew (A and B) are 

within the norms established by current legislation. However, the pH value of the pulp of cashew 

"B" did not reach the minimum amount established by the legislation. The specific mass of the 

pulps is in accordance with the literature. It is imperative that there is constantly monitoring of these 
products to ensure the consumer a quality product, free from fraud.

PALAVRAS-CHAVE: Polpa de fruta. Sólidos solúveis. pH. Acidez. Método de Conservação 

KEYWORDS:  Fruit pulp. Soluble solids. pH. Acidity. Method of preservation 

IV SECITEX/XIV CONGIC

0652



1 INTRODUÇÃO 

O abacaxi é uma autêntica fruta das regiões tropicais e subtropicais, consumido em todo o 

mundo e assim como outros tipos de frutas, vem sendo muito utilizada para fabricação de polpa 

devido ao forte crescimento do consumo (BENGOZI et al., 2007, p.541; LIMA et al., 2014, p.1). Já 

o caju é recomendado para consumo na dieta humana, como, por exemplo, na forma de polpa de

fruta, devido ao seu excelente valor nutricional (LOPES et al.; 2011, p.915). 

O crescimento do consumo e comercialização de polpa de frutas veem aumentando 

significativamente a cada ano, pois as pessoas estão buscando produtos mais saudáveis e que 

tenham praticidade. O congelamento é um dos melhores métodos de armazenar um produto, como a 

polpa de fruta, com transformações mínimas, preservando seu valor nutritivo, sensorial, além de 

outros fatores responsáveis pela qualidade do produto (COSTA et al., 2013, p.2; MATA et al., 

2005, p.489). Entretanto esse método de conservação apenas garante a estabilidade do produto, não 

melhorando a qualidade dos seus parâmetros físico-químicos, caso tenha ocorrido alguns problemas 

associados ao processamento ou mesmo fraude. 

Objetivou-se neste trabalho analisar os parâmetros físico-químicos (pH, acidez, 

concentração de sólidos solúveis e densidade), das polpas de abacaxi e caju de diferentes marcas (A 

e B) a fim de averiguar a qualidade destas polpas de frutas comercializadas no Seridó potiguar. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Define-se polpa de fruta como sendo o produto não fermentado, não concentrado, não 

diluído, obtido através de processo tecnológico adequado e com teor mínimo de sólidos totais, os 

parâmetros físico-químicos que indicam a qualidade das polpas de fruta são: pH, sólidos solúveis 

totais, açúcares totais, acidez total titulável e ácido ascórbico (BRASIL, 2000, p.1). 

A qualidade da polpa também está relacionada à preservação dos nutrientes e às suas 

características físico-químicas e sensoriais, que devem ser próximas da fruta in natura, de forma a 

atender às exigências do consumidor e da legislação vigente, o índice de sólidos solúveis/acidez, 

por exemplo, correspondente aos conteúdos de açúcares e de acidez dos frutos, são  parâmetros 
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apropriados para medir a percepção de sabor pelo consumidor (SANTOS et al., 2016, p.2; 

CARVALHO et al., 2004, p.268). 

Segundo SILVA et al. (2015, p.1) as polpas de fruta demonstram uma grande variação nas 

características sensoriais que evidencia modificações no aspecto físico-químicos do produto, 

decorrentes de problemas associados à deficiência nas técnicas de processamento e/ou 

armazenamento do mesmo ou ainda de outros indícios como adulterações por diluições e uso de 

aditivos. 

O controle de qualidade das polpas de frutas congeladas é de suma importância para que seja 

possível ofertar ao consumidor um produto com qualidade. Trabalhos com a finalidade de averiguar 

a qualidade das polpas de frutas comercializadas em determinadas regiões do país, são comuns na 

literatura, como por exemplo, BENEVIDES et al. (2008, p.571) que estudaram a qualidade da polpa 

de manga unbá,  BRASIL et al. (2016, p.168) que avaliaram a qualidade físico-química das 

congeladas comercializadas em Cuiabá-MT. e SILVA et al. (2015, p.1) que avaliaram a qualidade 

físico-química de polpas congeladas comercializadas no interior do Ceará. 

3 METODOLOGIA 

As polpas de abacaxi e caju foram adquiridas no comércio da cidade de Caicó-RN. A massa 

específica das polpas de abacaxi e caju foi determinada com o auxílio de picnômetros previamente 

calibrados com água destilada em temperatura ambiente. O cálculo da massa específica foi 

realizado em triplicada através da Equação 1, descrita abaixo. 

. ρ = m/v 

(1) 

 Onde, ρ - Massa específica do produto (kg.m
3
) v – Volume do picnômetro (m

3
) m – Massa 

do produto (kg).  

A concentração de sólidos solúveis totais das polpas de fruta foi determinada através de 

leitura direta com auxílio de um refratômetro de portátil modelo RT-30ATC com escala de 0 a 32 

ºBrix, devidamente calibrado e ajustado a 20°C com água destilada, e os resultados expressos em 

°Brix. Quanto a leitura dos valores de pH das polpas de abacaxi e caju foram realizadas por meio de 

um pHmetro de bancada. A determinação de ATT (Acidez Total Titulável) foi realizada de acordo 

com técnicas do Instituto Adolfo Lutz (2008, p.168). Todas as análises foram realizadas em 

triplicatas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tem-se na Tabela 1 os parâmetros físico-químicos analisados das polpas de frutas estudadas 

e suas respectivas marcas. Observa-se que os resultados das análises mostraram que os valores de 

acidez total titulável e sólidos solúveis, estão dentro do padrão de identidade e qualidade 

estabelecido por BRASIL (2016, p.2) para as polpas de abacaxi e caju. PINHEIRO et al., (2006, 

p.100) ao estudarem as polpas de abacaxi e caju, obtiveram valores de acidez total titulável e

sólidos solúveis próximos aos valores das polpas de abacaxi (A e B) e caju (A e B). 

TABELA 1: Parâmetros físico-químicos das polpas de abacaxi (A e B) e caju (A e B). 

Polpas 

Parâmetros físico-químicos 

Acidez 
(% de ácido cítrico) 

pH 
Sólidos Solúveis 

(°Brix) 
Massa específica 

(kg/m3) 

Abacaxi A 0,56 3,93 14,8 1059,74 
Abacaxi B 1,10 3,24 12,2 1049,24 
Caju A 0,51 4,25 14,6 1068,68 
Caju B 1,09 3,41 11,0 1048,37 

Em relação ao valor de pH da polpa de abacaxi, a legislação não defini o seu valor mínimo. 

Porém, SANTOS et al. (2016) estudando deferentes tipos de polpa congeladas de abacaxi, 

encontraram valores de pH variando de 3,50 a 4,23. A polpa de caju da marca B apresentou valor de 

pH inferir ao valor mínimo estabelecido pela legislação que é igual a 3,8. PINHEIRO et al (2006, 

p.100) obtiveram para sucos integrais de caju valores de pH na faixa de 3,17 a 4,06

Quanto a massa especifica das polpas de caju (A e B), observa-se valores próximos 

observados por MATTOS et al., (2008 p.113) para a massa específica da polpa de caju na 

concentração de 10,9 ºBrix, cuja o valor foi igual a 1053 kg/m
3
 na temperatura fixa de 30ºC. Com 

relação a massa especifica das polpas de abacaxi (A e B), nota-se valores próximos encontrados por 

GARZA E IBARZ (2010, p.915) para a polpa de abacaxi nas concentrações de 10 e 20 ºBrix e na 

temperatura fixa de 30 ºC que foram iguais a 1036 Kg/m
3
 e 1081 Kg/m

3
. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação as propriedades físico-químicas dos sólidos solúveis e acidez total titulável, as 

polpas de abacaxi e caju (A e B) estão dentro das normas estabelecidas pela legislação vigente. Já o 

valor de pH da polpa de caju da marca “B”, não atingiu o valor mínimo estabelecido pela 

legislação, enquanto o valor de pH da polpa de abacaxi não é estabelecido pela legislação. Com 

relação a massa específica das polpas, essa propriedade se mostrou coerente seguindo o 

comportamento de outros trabalhos que analisavam as polpas de abacaxi e caju nas mesmas 

condições de temperatura e concentração estudadas neste trabalho. A legislação deve estabelecer 
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padrões físico-químicos para todas as polpas de frutas a fim de ajudar identificar se a polpa 

comercializada está de acordo com o padrão de qualidade. Além disso, é imprescindível que haja 

constantemente a fiscalização desses produtos para garantir ao consumidor um produto de 

qualidade, isento de fraude.  

REFERÊNCIAS 

BENEVIDES, S. D.; RAMOS, A. M.; STRINGHETA, P. C.; CASTRO, A. C. Qualidade da 
manga e polpa da manga Ubá. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v.28 (2008) p.571-578. 

BENGOZI, F. J.; SAMPAIO, A. C.; SPOTO, M. H. F.;; MISCHAN, M. M.; PALLAMIN, 

M. L. qualidades  físicas  e  químicas  do  abacaxi comercializado na  CEAGESP  –  SP. Revista

Brasileira de Fruticultura, v.29 (2007) p.140-145.

BRASIL, A. S.; SIGARINI, K. S.; PARDINHO, F. C.; FARIA, R. A. P. G. SIQUEIRA, N. 

F. M. P. Avaliação da qualidade físico-química de polpas de fruta congeladas comercializadas na

cidade de Cuiabá-MT. Revista Brasileira de Fruticultura, v.38 (2016) p.167-175.

BRASIL. Ministério as Agricultura e do Abastecimento. Regulamento Técnico Geral para 

estabelecer em todo território nacional a complementação dos padrões de identidade e qualidade de 
polpa de fruta. Portaria nº 58, 01 de setembro de 2016. 

BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Instrução Normativa Nº 1, de 7 de 

janeiro de 2000.Regulamento técnico geral para fixação dos padrões de identidade e qualidade para 
polpa de frutas. Diário Oficial da União, Nº 6, Brasília, 10 de janeiro de 2000. 

CARVALHO, C. R. L.; ROSSETTO, C. J.; MANTOVANI, D. M. B.; MORGANO, A. M.; 

CASTRO, J. V.; BORTOLETTO, N. Avaliação de cultivares de mangueira selecionadas pelo 

instituto agronômico de campinas comparadas a outras de importância comercial. Revista 

Brasileira de Fruticultura, v.26 (2004) p.264-271. 

COSTA, D. O.; CARDOSO, G. R.; SILVA, G. M. V. A evolução do setor produtivo e 

comercialização de polpa de fruta no brejo paraibano: estudo de caso na coaprodes. XXXIII 

Encontro Nacional de Engenharia de Produçao, 33. 2013, Salvador. Anais... ENEGEP, 2013. p. 1-

16. 

GARZA, S.; IBARZ, A. Effect of Temperature and Concentration on the Density of 

Clarified Pineapple Juice. International Journal of Food Properties, v.13 (2010) p.913-920. 

Instituto Adolfo Lutz. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. Odair Zenebon; 
Neus Sadocco Pascuet e Paulo Tiglea - São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, e.iv (2008) p.1-1000. 

LOPES, M. M. A.; MOURA, C. F. H.; ARAGÃO, F. A. S.; CARDOSO, T. G. C.; FILHO, 

J. E. Caracterização física de pedúnculos de clones de cajueiro anão precoce em diferentes estádios 

de maturação. Revista Ciência Agronômica, v. 42 (2011) p. 914-920. 

MATA, M. E. R. M. C.; DUARTE, M. E. M. ZANINI, H. L. H. Calor específico e 

densidade da polpa de cajá (spondias lutea l.) com diferenteconcentrações de sólidos solúveis sob 

baixas temperaturas. Engenharia Agrícola, v.25 (2005) p.488-498. 

MATTOS, S. J.; MEDEIROS, B. J. T. Densidade de polpas de frutas tropicais: banco de 

dados e determinação experimental. BioEngenharia, v.2 (2008) p.109-118. 

IV SECITEX/XIV CONGIC

0656



PINHEIRO, A. M.; FERNANDES, A. G.; FAI, A. E. C.; PRADO, G. M.; SOUSA, P. H. 

M.; MAIA, G. A. Avaliação química, físico-química e microbiológica de sucos de frutas integrais: 
abacaxi, caju e maracujá. Ciência Tecnologia de Alimentos, v.26 (2006) p.98-103. 

SANTOS, E. H. F.; NETO, A. F.; DONZELI, V. P. Aspectos físico-químicos e 

microbiológicos de polpas de frutas comercializadas em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA). Brazilian 

Journal of Food Technology, v.19 (2016) p.1-9. 

SILVA, M. T. M.; OLIVEIRA, J. S.; JALES, K. A. Avaliação da Qualidade físico-química 

de Polpas de Frutas congeladas comercializadas no interior do Ceará. Sobral – Ceará. In:CONNEPI, 

11. 2010, Maceió/AL. Anais eletrônico...Maceió: IFAL, 2010. Disponível em:<http://congressos

.ifal.edu.br/index.php/connepi/%20CONNEPI2010/paper/viewFile/1124/922>. Acessado em:
09/05/2018.

IV SECITEX/XIV CONGIC

0657



UNIDADES DEMONSTRATIVAS COMO TECNOLOGIA SOCIAL: 

CONTRIBUIÇÃO DO IFRN PARA AGRICULTURA FAMILIAR NO VALE 

DO AÇU-RN. 

EDLA DAIANE DE SOUZA FREIRE¹; ANA LUIZA DE SOUZA²; ALICY DALIANE DE MELO³; e 

ROBSON CAMPANERUT DA SILVA
4. 

1
IFRN – Campus Ipanguaçu;

 2 
IFRN – Campus Ipanguaçu; 

3 UERN-Campus Assu; 
4
IFCE  – Campus

Canguaretama. 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO

As UTDs são espaços sociotécnicos, que 

consiste na busca do desenvolvimento de 

tecnologias sociais de baixo custo, com 

objetivo de fortalecer o meio social, produtivo 

e ambiental dos sujeitos determinado do 

campo. Seu principal papel é disseminar o uso 

de técnicas e tecnologias sustentáveis. O 

campus conta hoje com cinco UTDs, 

implantadas através do edital do CNPq, onde 

nesses espaços ocorrem dias de campos, 

seminários, cursos, e a interligação entre 

agricultores, professores e alunos. Mesmo 

com os conceitos da agricultura convencional 

estando enraizada na cultura da região do 

Vale do Açu, a agroecologia surge como 

forma de quebrar estes paradigmas e mostra 

uma alternativa sustentável de produção. Este 

trabalho tem o intuito de avaliar as Unidades 

Técnicas Demonstrativas implantadas no 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte- 

campus Ipanguaçu como tecnologia social, e 

de que maneira os conhecimentos gerados 

tem chegado aos agricultores familiares da 

região.  

ABSTRACT

The UTDs are socio-technical spaces, which 

consists in the search for the development of 

low-cost social technologies, with the 

objective of strengthening the social, 

productive and environmental environment of 

the determined subjects of the field. Its main 

role is to disseminate the use of sustainable 

technologies and technologies. The campus 

now has five UTDs, implemented through the 

CNPq edict, where in these spaces there are 

days of fields, seminars, courses, and the 

interconnection between farmers, teachers and 

students. Even with the concepts of 

conventional agriculture being rooted in the 

culture of the Açu Valley region, agroecology 

emerges as a way of breaking these 

paradigms and shows a sustainable alternative 

of production. This work intends to evaluate 

the Demonstration Technical Units implanted 

in the Federal Institute of Rio Grande do 

Norte - Ipanguaçu campus as social 

technology, and in what way the knowledge 

generated has reached the familiar farmers of 

the region. 

PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia. NEA. Ipanguaçu. 

KEYWORDS: Agroecology. NEA. Ipanguaçu. 
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1 INTRODUÇÃO 

As estruturas das universidades e dos cursos de graduação foram adaptadas à visão 

convencional de ensino, servindo como base da estratégia de implantação dos modelos tecnológicos 

da Revolução Verde e continuam fundamentalmente orientadas pela reducionista (CARDOSO & 

CARDOSO, 2013. p.1). As práticas e tecnologias decorrentes da Revolução Verde tem sido 

responsável por crises socioambientais na agricultura familiar.  

Segundo Cardoso & Cardoso, (2013. p.2) uma das alternativas para a solução dos problemas 

socioambiental e sociocultural seria a Agroecologia, onde visa um conjunto de técnicas e conceitos, 

objetivando uma produção de alimentos mais saudáveis, baseada em uma agricultura 

economicamente viável, ecologicamente sustentável, socialmente justa e culturalmente apropriada.  

Baseado no projeto de implantação das unidades demonstrativas no Instituto Federal Do Rio 

Grande do Norte- IFRN Campus Ipanguaçu, realizada pelo Núcleo de Estudos em Agroecologia 

(NEA), cujo tema seria “Implantação de unidades demonstrativas e caracterização socioambiental 

para o fortalecimento da Agricultura Familiar no Vale do Açu- RN”, e diante das hipóteses na qual 

o NEA tem desempenhado um papel fundamental na construção do conhecimento agroecológicos e

suas respectivas práticas, foram levantados questionamentos sobre de que maneira as UTDs 

estavam fortalecendo a agricultura familiar no Vale do Açu.  

Diante das questões apresentadas no cotidiano da agricultura, o presente trabalho buscou 

analisar as unidades técnicas demonstrativas instaladas no IFRN como tecnologias sociais, na 

tentativa de entender como está ocorrendo o processo de intercâmbio entre os agricultores 

familiares do Vale do Açu e as contribuições oferecidas por meio do NEA, sistematizando o 

processo e entendendo de que maneira este projeto tem contribuído para agricultores e agricultoras 

familiares da região. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao final dos anos 1990, sob novos contextos políticos, a questão do planejamento e das 

técnicas sociais é retomada, no Brasil, em outros moldes, a partir de uma diversa concepção de 

estado, que prevê gradativamente a substituição do estado pela “sociedade civil organizada”, com 

isso o estado passou, desde então, a ser chamado a participar ativamente na formulação das políticas 

de ciência e tecnologia (BAUMGARTEN, 2006).  

Diante das novas organizações de estado, tornou-se visível a busca por técnicas mais 

sustentáveis, com isso surgem às tecnologias e inovações sociais com o objetivo de alcançar as 

necessidades encontradas na agricultura familiar.  
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De acordo com Gehlen (2004): 
“A exclusão social, no meio rural, pode mudar as práticas como a incorporação de 

recursos tecnológicos de baixo custo, por meio de ações associativas ou comunitárias que 

aperfeiçoam os ganhos, através da compra e venda em comum. Entretanto, somente 

obterá resultados através de políticas públicas, apoio financeiro e técnico, de qualificação 

profissional e de infraestrutura”. 

Assim sendo o desenvolvimento nas áreas rurais, em especial na agricultura familiar, deve 

considerar as tecnologias sociais como verdadeiras ferramentas, em suma, como forte elemento 

estratégico para o desenvolvimento rural (GAROFOLO, 2011).  

Através dessas tecnologias e inovações sociais, surgem as Unidades Demonstrativas ou 

Unidades Técnicas Demonstrativas, chamadas de UD ou UTDs. Sua implantação se dá pela busca 

de tecnologias sociais de baixo custo, com objetivo de fortalecer o meio social, produtivo e 

ambiental dos sujeitos determinado do campo. Seu papel é disseminar o uso de técnicas e 

tecnologias sustentáveis.  

As UTDs no IFRN campus Ipanguaçu, surgem através da chamada do Edital 

MCTI/MEC/MAPA/CNPq No 46/2012 para os NEAs no qual o projeto De acordo com (NEA, 

2012) com o objetivo de consolidar a atuação do NEA-IFRN campus Ipanguaçu em estudos, prática 

e disseminação de práticas agropecuárias de base ecológica na Região do Vale do Açu-RN, a partir 

da caracterização socioambiental das comunidades agrícolas da região.  

As UTDs passam a serem consideradas tecnologias sociais, devido os espaços didáticos e 

pedagógicos criados nela. Através das práticas pedagógicas realizadas, que levam em conta os 

aspectos socioculturais, que dá vez a educação popular; questões socioambientais; produtividade; e 

viabilidade do sistema.  

Segundo Cunha, (2012, p.18 apud COTRIM & DAL SOGLIO, 2016, p. 265) os atores 

envolvidos no processo de construção do conhecimento agroecológico tendem, de forma prática, os 

processos ecológicos de estruturação trófica, fluxo de energia e a ciclagem de nutrientes para 

buscarem a identificação de uma base de recursos autossustentada na direção do desenho de práticas 

sustentáveis, ou seja, a apreensão das premissas desenvolvidas na ecologia se tornam ferramentas 

na construção do conhecimento. 

3 METODOLOGIA 
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A pesquisa foi desenvolvida no município de Ipanguaçu, através no Núcleo de Estudos em 

Agroecologia (NEA), pertencente ao IFRN- Campus Ipanguaçu. O município de Ipanguaçu situa-se 

na mesorregião Oeste Potiguar e na microrregião do Vale do Açu.  

O procedimento da pesquisa foi em estudo de caso que para Gil (2002, p.54) esta 

modalidade de pesquisa consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante 

outros delineamentos já considerados. Com observação direta para Lakatos (2003, p. 190,) esta 

técnica desempenha papel importante nos processos observacionais, no contexto da descoberta, e 

obriga o investigador a um contato mais direto com a realidade. Os dados foram coletados in loco, e 

posteriormente foram avaliadas as práticas metodológicas desenvolvidas nas UTDs, a partir da 

visão e analise dos autores.  

Foram feitas visitas as UTDs Manejo da caatinga; Manejo de solo e nutrição de plantas; 

Palma forrageira; Agrofloresta; Produção de sementes e mudas onde foram acompanhadas as 

atividades nelas desenvolvidas.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através do acompanhamento de relatos encontrados nos diálogos de pessoas, grupos ou 

entidades participativas, mostraram a viabilidade das UTDs, por proporcionar espaços de 

aprendizado, onde foram caracterizadas como “salas de aula itinerantes”.  

Os métodos e tecnologias desenvolvidas nas UTDs procuram atender as necessidades dos 

agricultores por tecnologias sustentáveis que diminuam o uso e dependência de insumos externos 

em sua propriedade, trazidas pela revolução verde e associado com a implantação de grandes 

empresas advindas do agronegócio na região, trabalhando assim para revalorização das suas 

identidades camponesas, e trabalhando com os preceitos agroecológicos.  

Com a realização de práticas desempenhadas nas UTDs, como dias de campo, cursos, 

workshops, entre outros, onde tem o objetivo de integrar os agricultores (as); técnicos de ATER da 

região; e alunos. Estes momentos são oportunidades e espaços de compartilhamento de 

conhecimento para se aprender novas técnicas ou aperfeiçoar as já existentes, compartilhando 

conhecimentos, e assim construindo o saber agroecológico. Por vezes, ainda observam-se 

resistências de agricultores na aplicação de algumas práticas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do acompanhamento e estudos relacionados ao contexto desenvolvido pelo Núcleo 

de Estudos em Agroecologia (NEA), notamos que através da implantação das Unidades Técnicas 

Demonstrativas (UTD), e dos espaços proporcionados por elas, ocorre uma contribuição para a 

formação dos participantes através dos métodos desenvolvidos nela, unindo a teoria e prática. 

Porém é desafiador a formação desses participantes, pois ainda é possível notar algumas resistências 

para que ocorra a mudança. Daí a importância dos métodos desenvolvidos nas UTDs, como: aulas 

de campo; cursos, Workshops, entre outros, que tem como finalidade proporcionar uma auto 

reflexão, atender as suas necessidades, e consequentemente contribuir para a construção do 

conhecimento agroecológico. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA EM ALFACE 

CRESPA (Lactuca sativa L.) NO MUNICÍPIO DO NATAL-RN 

MOURA, D.A. 1; SILVA, T.M.A.2 e CARVALHO, F.G.3

1,2 e 3 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Agrárias. 

RESUMO 

O presente artigo visa avaliar a qualidade 

microbiológica em alfaces crespa, visando 

desenvolver uma pesquisa de base, focada no 

estudo higiênico-sanitário vegetal e na 

proteção à saúde da população. Em amostras 

de alfaces crespa coletadas em Natal-RN e 

provenientes de três diferentes tipos de cultivo 

(convencional, hidropônica e orgânica) foi 

realizada a detecção de coliformes (totais e 

termotolerantes) antes e após processo de 

higienização doméstico, mediante uso de 

solução de hipoclorito com 200 ppm de cloro 

ativo. Os resultados obtidos demonstraram 

que o processo de higienização adotado 

reduziu em até 100% a carga microbiana 

inicial de bactérias heterotróficas. Desta 

forma, concluiu-se que a solução de 

hipoclorito foi eficiente para higienizar 

adequadamente as alfaces crespa 

independente de sua origem e forma de 

cultivo e que os consumidores devem seguir 

as indicações de desinfecção de alfaces em 

suas rotinas caseiras, visando o consumo 

seguro desta hortaliça.

ABSTRACT 

The present article aims to evaluate the 

microbiological quality in crisp lettuce, 

aiming to develop a basic research, focused on 

the hygienic-sanitary study and the health 

protection of the population. In samples of 

crisp lettuce collected in Natal-RN and from 

three different types of cultivation 

(conventional, hydroponic and organic) the 

detection of Coliforms (total and 

thermotolerant) before and after the domestic 

hygiene process was carried out using 

hypochlorite solution with 200 ppm of active 

chlorine. The results obtained demonstrated 

that the hygienization process adopted 

reduced the initial microbial load of 

heterotrophic bacteria by up to 100%. Thus, it 

was concluded that the hypochlorite solution 

was efficient to adequately sanitize the crisp 

lettuce regardless of its origin and form of 

cultivation and that consumers should follow 

the indications of disinfection of lettuces in 

their home routines, aiming the safe 

consumption of this vegetable. 

PALAVRAS-CHAVE: Alface. Coliformes. Microbiologia. Segurança alimentar. 

KEYWORDS: Lettuce. Coliforms. Microbiology. Food safety. 
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1 INTRODUÇÃO 

É notável as transformações ocorridas na alimentação das pessoas em diversas partes do 

mundo, sobretudo, em relação ao consumo de hortaliças na alimentação por estas lhes 

proporcionarem nutrientes responsáveis para o crescimento e a sistematização natural do corpo 

humano, sendo então fontes de vitaminas A, C e B3, minerais (cálcio e fósforo) e fibras 

(SHINOHARA et al., 2014). 

Dentre as mais diversas hortaliças de consumo no Brasil, a alface (Lactuca sativa) se 

destaca em termos econômicos e volume produzido (SHINOHARA et al., 2014). O consumo 

de alface e folhas cruas exige cuidados quanto às relações higiênico-sanitárias que podem trazer   

diversos problemas à saúde dos consumidores, devido à transmissão de agentes patogênicos 

oriundos do tipo cultivo e insumos utilizados, manuseio, transporte e exposição até os centros 

de vendas (SHINOHARA et al., 2014). 

A possibilidade de os microrganismos patógenos causarem doenças de origem 

alimentar, é alusiva à sua virulência, carga parasitária ingerida, inalada ou absorvida e a razões 

externas como idade, estado nutritivo e a outros fatores que favorecem o surgimento de cenários 

patogênicos, sendo o grupo dos coliformes comumente associados a contaminação de hortaliças 

(SHINOHARA et al., 2014). 

Os microrganismos indicadores são comuns em avaliações higiênico-sanitária de 

alimentos, onde a presença de bactérias gram-negativas, por exemplo, é um indicativo de uma 

provável contaminação (SOUSA, 2006).  

Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a qualidade 

microbiológica em alfaces crespa, visando desenvolver uma pesquisa de base, focada no estudo 

higiênico-sanitário vegetal e na proteção à saúde da população.  

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

O cuidado com a Segurança Alimentar cria diversas discussões acerca de programas que 

proporcionem à população produtos que estejam isentos de perigos à saúde. A curiosidade do 

público, quanto à segurança alimentar se dá pelo crescimento de doenças transmitidas por 

alimentos, visto que à mesma, origina-se do controle a respeito dos perigos físicos, químicos e 

0664



IV SECITEX/XIV CONGIC 

bbiológicos, os quais transpassa as etapas da cadeia alimentar, iniciada na produção até o seu 

consumo (MALLON & BORTOLOZO, 2004). 

A alface Lactuca sativa L. é uma das hortaliças mais consumidas, devido a sua fácil 

aquisição, baixo custo econômico e por apresentar baixo teor calórico facilmente se incorporou 

a dieta alimentar de consumidores, caracterizando-se como complemento essencial aos bons 

hábitos alimentares. 

Um dos potenciais riscos que afetam o consumo da alface e outras hortaliças consumidas 

in natura refere-se à contaminação microbiológica das mesmas, que pode ocorrer em qualquer 

etapa da sua cadeia produtiva e de consumo, contribuindo para elevação do número de casos de 

contaminação microbiológica alimentar. Neste sentido, a maioria dos problemas estão 

associados à imprudência com à saúde dos manipuladores, falta de higiene adequada, como 

também à falta de conservação ao alimento (MOTIKAWA, 2017). 

Em vegetais consumidos frescos, segundo alertam Frank & Takeushi (1999) apud 

Santos et al. (2012) alertam que vegetais frescos, em especial as alfaces, foram identificados 

além de protozoários, parasitas e vírus da hepatite A6, as seguintes bactérias patogênicas 

Salmonella, Shigella, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli 

enteropatogênica, E.coli enterotoxigênica e E.coli enterohemorrágica.  

Assim, a contaminação microbiológica da alface constitui-se como um dos fatores 

limitantes à sua comercialização, sendo necessária identificar e quantificar a contaminação 

microbiana a ela associada, visando a segurança alimentar de quem a consome. 

2 METODOLOGIA 

Para execução das atividades da pesquisa, utilizou-se o método de tubos múltiplos, 

sendo realizadas em triplicata as seguintes análises microbiológicas: enumeração de coliformes 

totais a 35 °C e de coliformes termotolerantes a 45 °C (BRASIL, 2006). As amostras analisadas 

foram provenientes de três diferentes cultivos (convencional, hidropônica e orgânica) 

adquiridas em estabelecimento comercial em Natal /RN e horta do IFRN Campus Natal Central. 

A avaliação foi efetuada com amostras de alface crespa higienizadas em solução de 

hipoclorito de sódio com 200 ppm de cloro ativo, durante 10 minutos (BRASIL, 2001) e com 

amostras de alface crespa não higienizadas, com a finalidade de avaliação do percentual de 

contaminação de coliformes totais e termotolerantes.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos na análise microbiológica estão apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 - Resultados das análises de Coliformes Totais e Termotolerantes em alfaces crespas 

Amostra 

Não higienizada Higienizada 

Coliformes 

Totais 

Coliformes 

Termotolerantes 

Coliformes 

Totais 

Coliformes 

Termotolerantes 

NMP/100mL 

Convencional 3 x 105 7 x 104 1,7 x 102 2 

Hidropônica 9 x 102 2 0 0 

Orgânica 1 9 x 103 9 x 103 3 x 101 0 

Orgânica 2 7 x 101 2 0 0 

Os resultados obtidos para as alfaces higienizadas demonstraram que para todas as 

amostras houve redução expressiva da contaminação inicial que as mesmas apresentaram 

quando não higienizadas. Foi observado que nas amostras de alfaces hidropônica e orgânica 2 

(IFRN/CNAT) ocorreu a eliminação de até 100% das bactérias do grupo coliformes. 

No presente estudo, a avaliação revelou que existe um potencial risco de contaminação 

microbiológica, caso haja o consumo de alface in natura não higienizada, ratificando a 

necessidade de se realizar o processo de higienização como uma medida de segurança 

alimentar, simples, econômica, eficiente e totalmente acessível aos consumidores, seja a partir 

do uso, mediante doação em unidades de saúde ou da aquisição de soluções comerciais de 

hipoclorito de sódio (2,0 a 2,5% de cloro ativo) em  cidades como Natal - RN. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação realizada demonstrou que o processo de higienização adotado reduziu 

expressivamente à contaminação original de coliformes e que o processo de higienização de 

hortaliças é um processo simples, prático, econômico, além de ser um fator de segurança 

alimentar que precisa ter mais atenção por parte do consumidor, tendo em vista o potencial risco 

de contaminação microbiológica das hortaliças consumidas in natura.  
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ESTUDO DA RESISTÊNCIA ÁCIDA DA INULINA E SUA AÇÃO 

SOBRE PROBIÓTICOS 

SILVA, J. L. A.1; VARELA, A. A. S.2; MEDEIROS, L. L. T.3 
1 IFCE – Campus Limoeiro do Norte; 2 e 3 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

A inulina é um ingrediente presente em 

determinadas formulações por possuir 

reconhecido potencial prebiótico, atuando em 

benefício da saúde humana, por meio da 

regulação fisiológica e melhoria da função 

intestinal, dentre outros. O presente trabalho 

objetivou avaliar a resistência da inulina 

comercial em ambiente ácido, por meio de 

experimentos in vitro e verificar a influência 

deste prebiótico no estímulo ao 

desenvolvimento de microrganismos 

probióticos. Para tanto, o oligossacarídeo foi 

empregado na formulação de meios de cultura 

para avaliação do crescimento de probióticos 

seguindo metodologia descrita por Rada et al. 

(2008) com modificações e foi submetido à 

hidrólise ácida conduzida de acordo com 

Nilsson e Bjorck (1988) com modificações, 

em associação ao método de determinação de 

açúcares redutores (método DNS). Os 

resultados apontam não só que a inulina 

resistiu à ação do ácido, como também que os 

probióticos inoculados em meios 

suplementados com esse oligossacarídeo 

apresentaram o maior crescimento. Assim, 

comprovou-se que a inulina tem potencial 

prebiótico, devido a sua resistência à digestão, 

além de ser capaz de estimular o crescimento 

de bactérias benéficas ao corpo humano.

ABSTRACT 

Inulin is an ingredient present in some 

formulations because it has a recognized 

prebiotic potential, acting for the benefit of 

human health, through the physiological 

regulation and improvement of intestinal 

function, among others. The present work 

aimed to evaluate the resistance of 

commercial inulin in an acidic environment, 

through in vitro experiments and to verify the 

influence of this prebiotic in stimulating the 

development of probiotic microorganisms. 

For this, the oligosaccharide was used in the 

formulation of culture media to evaluate the 

growth of probiotics following the 

methodology described by Rada et al. (2008) 

with modifications and it was subjected to 

acid hydrolysis according to Nilsson and 

Bjorck (1988) with modifications, in 

association with the method of determination 

of reducing sugars (DNS method). The results 

indicate that inulin resisted the acid action, but 

also that the probiotics inoculated in culture 

medium supplemented with this 

oligosaccharide presented the highest growth. 

Thus, it proved that inulin has prebiotic 

potential, due to its resistance to digestion, 

besides being able to stimulate the growth of 

bacteria beneficial to the human body. 

PALAVRAS-CHAVE: Inulina. Prebióticos. Probióticos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os alimentos funcionais vêm ganhando cada vez mais espaço no cenário nutricional, 

pois, além de atuar nas funções nutricionais básicas, cumprem funções metabólicas e 

fisiológicas, atuando no desenvolvimento, proteção, e na manutenção da saúde do organismo, 

trazendo como benefícios a prevenção de doenças cardiovasculares, intestinais e alguns tipos 

de câncer, além de melhorar a imunidade da célula contra diversos microrganismos 

(FERREIRA et al., 2009). 

Estudos científicos mostram que os fruto-oligossacarídeos e a inulina, açúcares não 

convencionais de características funcionais (atuam como prebióticos), possuem compostos 

bioativos capazes de atuar no organismo, produzindo vários efeitos como a proliferação de 

bactérias intestinais benéficas (probióticos) e redução das patogênicas, redução de metabólitos 

tóxicos e de enzimas patogênicas, prevenção de diarreia e constipação e redução do colesterol 

(VIZZOTO et al., 2010). 

Desta forma, para saber se a inulina atende às características de um ingrediente 

prebiótico (SILVA, 2007; RABELO, 2008), se faz necessário o estudo do comportamento dela 

frente a condições extremas de pH e temperatura, no sentido de serem elucidadas as questões 

referentes à aplicação deste componente alimentar em processos de produção de alimentos, bem 

como a sua resistência ao processo digestivo, eficiência fisiológica e interação com a microflora 

intestinal quando consumido junto aos alimentos. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a resistência de inulina comercial à hidrólise 

ácida e verificar o comportamento de microrganismos probióticos em meios de cultura 

contendo este oligossacarídeo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O homem, desde muito tempo, vem se preocupando com sua alimentação. No entanto, 

nas últimas décadas, o consumo de alimentos tem adquirido um diferente papel entre os 

consumidores. Hoje, os alimentos são consumidos sob um novo ponto de vista, relacionando-

se cada vez mais com a promoção da saúde e/ou prevenção de doenças, ultrapassando a 

necessidade simplesmente nutricional e dietética, sendo os alimentos funcionais o grupo de 

maior destaque (WATERHOUSE-SUN, 2011). 

Os japoneses definiram “alimentos funcionais” como sendo produtos alimentícios 

constituídos de aditivos especiais, que promovem melhorias sobre os efeitos fisiológicos do 

organismo (ARAI, 1996). 

Oligossacarídeos são carboidratos de baixo peso molecular com grau de polimerização 

(DP) variando entre 3 e 10, são os carboidratos intermediários entre os açúcares simples 

(monossacarídeos) e os polissacarídeos (WEIJERS et al., 2008). Podem ser utilizados para 

substituir a sacarose devido seu grau de doçura, ou como espessantes e umectantes devido à sua 

alta capacidade de retenção de umidade sem aumento da atividade de água do alimento (PATEL 

& GOYAL, 2011). 

Oligossacarídeos não-digeríveis ou NDO’s, possuem importantes propriedades físico-

químicas e fisiológicas, bem como, quando presentes na dieta, atuam melhorando a 

KEYWORDS: Inulin. Prebiotics. Probiotics. 
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bmicroecologia do intestino humano. Prebióticos são fermentados no cólon por bactérias 

endógenas, liberando energia, substratos metabólicos, ácido lático e ácidos carboxílicos de 

cadeia curta como produtos finais da fermentação promovendo a proliferação de probióticos 

(QIANG et al., 2009). 

Para Lomax e Calder (2009), qualquer ingrediente da dieta que consiga alcançar o cólon 

tem potencial para ser prebiótico. Para tal, este ingrediente deve apresentar algumas 

características como resistência no processo de digestão, que envolvem a ação do ácido 

gástrico, as microvilosidades do intestino e a ação das enzimas pancreáticas, e o processo de 

absorção gastrointestinal, além de serem seletivamente fermentadas por gêneros específicos do 

cólon. 

Sua estabilidade, aliada aos benefícios à saúde, proporcionam uma ampla aplicação nas 

mais diversas áreas, desde alimentos (produtos lácteos, bebidas, produtos de panificação, entre 

outros) até suplementos, rações animais e cosméticos (QIANG et al., 2009). 

Segundo Costa e Borém (2003) a inulina é um dos prebióticos mais utilizados na 

alimentação humana a fim de estimular o crescimento de bactérias benéficas, podendo também 

ser utilizado no tratamento de doenças do cólon (ADITIVOS E INGREDIENTES, 2018). Além 

disso, de acordo com o tamanho da cadeia, ela pode ser empregada como adoçantes de baixas 

calorias e substitutos de gordura em sorvetes, patês, entre outros (SAAD, 2006). 

3 METODOLOGIA 

Teve como princípio a pesquisa exploratória, a qual foi realizada no Laboratório de 

Microbiologia do IFRN – Campus Currais Novos. 

A inulina comercial foi utilizada na formulação de meios de cultura para avaliação do 

crescimento de probióticos seguindo metodologia descrita por Rada et al. (2008) com 

modificações. 

Foram utilizadas espécies de microrganismos probióticos (A, B, C e D) obtidas da 

bacterioteca do campus. Os probióticos, cultivadas em meio caldo MRS (Man Rogosa e Sharpe) 

(Himedia®) durante 24h a 37 °C, foram inoculados em caldo lactose suplementado com 1 g/L 

de inulina comercial. Simultaneamente, foram inoculados probióticos somente em caldo 

lactose, para fins comparativos. As amostras foram incubadas a 37 °C por 24h em estufa, sob 

condições de anaerobiose. O crescimento dos microrganismos foi verificado pela medida da 

absorbância, em triplicata, em espectrofotômetro a 540 nm. 

A hidrólise ácida (acidez próximo ao pH durante a digestão) foi conduzida de acordo 

com Nilsson e Bjorck (1988) com modificações. 

As amostras comerciais de inulina foram diluídas em concentrações de 10 g/L e 50 g/L. 

Adicionou-se uma solução de HCl 0,10 mol/L às amostras, apresentando assim a concentração 

de HCl a 0,05 mol/L, e incubou-se durante 120 minutos em banho-maria a 37 °C. Alíquotas 

foram retiradas nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120 e submetidas à análise de açúcares redutores 

pelo método do ácido dinitrosalicílico (DNS) (MILLER, 1959), no qual foram colocados em 

tubos de ensaio 125 µL da amostra + 125 µL do reagente DNS, aquecidos a 100°C, em banho-

maria, durante 5 minutos e resfriados em banho de gelo. Posteriormente, adicionou-se 2250 µL 

de água destilada, homogeneizou-se, e fez-se a leitura em espectrofotômetro a 540 nm. Foram 

submetidas, às mesmas condições, amostras de sacarose a 50 g/L e glicose a 3 g/L, para fins 
comparativos. 
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b4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No que diz respeito à análise do crescimento de probióticos em meios com e sem 

suplementação de inulina, os resultados da espectrofotometria para os microrganismos A, B, C 

e D podem ser observados na Figura 01. 

Figura 01 – Comparação de absorbância em meios de cultura com e sem inulina em 24h. 

É possível observar pelas absorbâncias um maior crescimento dos probióticos em meio 

Caldo Lactose suplementado com Inulina. Logo, comprova-se que a inulina estimula o 

crescimento de bactérias benéficas da microbiota intestinal (probióticos), atuando como um 

componente prebiótico.  

Os dados da leitura em espectrofotômetro referentes ao método DNS para a hidrólise 

ácida foram submetidos à equação 01 e os resultados das concentrações de glicose para as 

amostras de inulina, sacarose e glicose podem ser observados na Figura 02.  

 [𝐺𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒] =
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏â𝑛𝑐𝑖𝑎 −  0,0819

0,4144

(01) 

Figura 02 – Concentração de glicose nas amostras de diferentes concentrações de inulina + ácido 

clorídrico em comparação a sacarose e glicose por tempo. 

A partir dos dados, infere-se que a amostra de inulina não teve aumento significativo, 

mantendo-se íntegra do minuto inicial ao final. Essa variação da concentração durante os 
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btempos 0 a 60 justifica-se pelo fato de a inulina comercial (nativa da chicória) possuir, em sua 

composição, entre 10% e 15% de glicose (BARREIROS, 2009). 

A amostra de glicose também manteve-se constante, resistindo à hidrólise ácida. Em 

contrapartida, a sacarose foi quebrada pelo ácido em monossacarídeos de glicose ao longo do 

tempo, por isso a concentração de glicose aumentou gradativamente.  

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que a inulina tem potencial para 

prebiótico, já que, de acordo com Lomax e Calder (2009), qualquer alimento que consiga 

alcançar o cólon, resista a ação do ácido gástrico e seja fermentado por bactérias específicas do 

cólon tem potencial para tal. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados obtidos nesse estudo revelam que as amostras de microrganismos em meio de 

cultura suplementado com inulina apresentaram maior crescimento. Logo, a utilização de 

inulina como estimulante para o crescimento de bactérias benéficas gastrointestinais 

(probióticos) se mostrou satisfatória.  

Apesar de pequenas variações causadas pelo fato de que a inulina comercial não ser 

totalmente pura, os resultados mostram que a inulina resistiu à hidrólise ácida em condições 

semelhantes ao trato gastrointestinal, agindo, assim, como prebiótico.  
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ELABORAÇÃO DE TOMATE SECO A PARTIR DO USO COMBINADO 

DAS TÉCNICAS DE DESIDRATAÇÃO OSMÓTICA E SECAGEM 

MACEDO, L. R. S. 1; MEDEIROS, U. K. L. 1; DANTAS, T. N. P. 1 
1 IFRN – Campus Currais Novos; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias – ciência e tecnologia dos alimentos. 

RESUMO

A desidratação do tomate, do tipo tomate cereja, 

pode ser uma excelente alternativa para o 

desenvolvimento agroindustrial do Nordeste, 

especialmente de pequenos produtores na região 

do Seridó. Na desidratação osmótica em 

determinadas condições, pode-se chegar a uma 

perda de umidade do tomate em pedaços de 44,4 

a 51,8% com apenas 4 horas de imersão na 

solução osmótica. Além disso, a desidratação 

osmótica consegue reter mais os compostos 

como licopeno e vitamina C presentes no 

tomate. Esta também minimiza os danos 

causados na cor, textura e sabor pela ação 

prolongada do calor, que acontece nos processos 

tradicionais de secagem. Por outro lado, 

incorpora componentes (sal e sacarose) que 

podem melhorar a preservação do tomate seco, 

principalmente pelo abaixamento da sua 

atividade de água. Neste trabalho, objetiva-se 

elaborar o produto obtido pela desidratação 

osmótica combinada com a secagem. 

ABSTRACT 

The dehydration of the cherry-type tomato can 

be an excellent alternative for the agroindustrial 

development of the Northeast, especially of 

small producers in the Seridó region. In osmotic 

dehydration under pre-existing conditions, it is 

possible to achieve a moisture loss of tomato in 

pieces of 44.4 to 51.8% with only 4 hours of 

immersion in the osmotic solution. In addition, 

osmotic dehydration is able to retain more of the 

compounds like lycopene and vitamin C present 

in tomato. It also minimizes damage to the 

color, texture, and taste of the prolonged action 

of heat, which occurs in the mechanically dry. 

On the other hand, there are incorporated 

components that can improve the conservation 

of the dried tomato, mainly by the lowering of 

its water activity. In this work, the objective is 

to elaborate the product by the osmotic 

dehydration combined with the drying. 

1 INTRODUÇÃO 

O tomate cereja (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) é uma das variedades de tomate 

de maior popularidade em todo o mundo. No Brasil sua produção e comercialização têm sido 

impulsionadas nos últimos anos, pois esse fruto de sabor adocicado e tamanho reduzido é um 

PALAVRAS-CHAVE: Tomate. Desidratação osmótica. Secagem. 

KEYWORDS:  Tomato. Osmotic dehydration. Drying. 
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bingrediente versátil da gastronomia moderna. O tomate apresenta propriedades fitoquímicas 

importantes, como o alto teor de antioxidantes (LENUCCI et al., 2006).  

A desidratação em alimentos é um dos métodos mais antigos utilizados para a sua 

conservação. A redução de água por meio da imersão dos frutos em solução concentrada contendo 

um ou mais solutos, a um nível mais baixo, reduz a possibilidade de deterioração microbiológica e 

reduz a velocidade de reações químicas e bioquímicas (TORREGGIANI, 2001). 

As técnicas combinadas de secagem e desidratação osmótica dão origem a um novo produto, 

com características do produto in natura, conservado e melhorado a partir da absorção dos solutos e 

da perda de água do alimento, possibilitando um nicho maior de mercado, o qual amplia o período 

de comercialização, garantindo a qualidade necessária ao seu uso como ingrediente na indústria de 

alimentos, aumentando o shelf life do produto e agregando valor ao mesmo. O objetivo deste 

trabalho foi realizar um estudo do processo de desidratação osmótica e secagem por técnicas 

combinadas para o tomate cereja (Solanum lycopersicum var. cerasiforme). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Tomate 

Os frutos são constituídos por 90% de água, são ricos em fibra e licopeno, e as sementes 

apresentam quantidades consideráveis de ácidos graxos insaturados. A composição dos frutos é 

dependente do método de cultivo, nutrição e condições ambientais. Apresentam baixo valor calórico 

e massa seca, sendo muito rico em cálcio e vitamina C. Os sólidos solúveis totais apresentam maior 

concentração na fase final de maturação e são constituídos de 65% dos açúcares (sacarose e 

frutose). A qualidade nutricional do tomate baseia-se nos inúmeros parâmetros presentes no fruto 

que são responsáveis por propriedades intrínsecas à saúde humana (ABRAHÃO, 2011). 

As alterações que ocorrem nos tomates da etapa da colheita até o consumidor são de origem 

mecânica, fisiológica e patológica. As injúrias mecânicas ocorrem devido ao manuseio do produto 

(colheita, seleção, embalagem, transporte e exposição). Alterações fisiológicas e patológicas 

ocorrem, especialmente, na etapa de produção, transporte e exposição. A avaliação e a 

quantificação dos prejuízos físicos e perdas decorrentes desses danos sempre foram um desafio 

(PEREIRA, 2007). 

2.2 Desidratação osmótica 

A desidratação osmótica é uma operação que consiste na transformação de frutos e 

hortaliças perecíveis em produtos com maior valor de mercado e vida de prateleira mais elevada. 

Neste processo, acontece a retirada de água quando os vegetais são submetidos à imersão em 
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bsolução hipertônica que tenha alta pressão osmótica (QUEJI & PESSOA, 2011). Nas células 

vegetais, a parede celular, que é permeável à água e a pequenos solutos, a direção da força de 

remoção de água acontece entre o alimento e a solução, onde a membrana semipermeável deixa que 

a difusão aconteça do alimento para a solução e desta para o alimento (PEREZ et al.,2013; 

TORREGGIANI & BERTOLO, 2001). 

2.3 Secagem 

Entre as técnicas empregadas tem-se o processo de desidratação em secador convectivo, que 

é considerado uma alternativa à secagem por liofilização ou a vácuo, visto que os produtos obtidos 

apresentam qualidade similar a um baixo custo de processamento aliado a boa retenção do aroma e 

sabor. A secagem convectiva é uma técnica que requer menor temperatura e tempo de secagem 

mais curto, devido à maior área de superfície exposta ao ar aquecido, acelerando desta forma o 

processo de remoção da água e obtenção de um produto com características similares aos obtidos 

através de técnicas de secagem mais onerosas (RAJKUMAR et al., 2007). 

3 METODOLOGIA 

O delineamento experimental realizou-se primeiramente com a lavagem e a seleção dos 

tomates cerejas, com o intuito de retirar as sujidades superficiais dos mesmos e separar os tomates 

em bons dos deteriorados. Logo após a lavagem e seleção, realizou-se perfurações em direções axial 

e/ou radial, para facilitar a retirada da pele e permitir a passagem de solutos e solventes durante as 

etapas de desidratação.  

Em seguida, realizou-se o branqueamento onde os tomates foram colocados em água 

fervente por aproximadamente 5 minutos, e logo em seguida, foram imersos em água fria. Depois 

que se efetivou a retirada da pele dos tomates, os mesmos foram colocados em uma solução 

osmótica de sacarose 35% e NaCl 5% em temperatura ambiente. Com agitação manual de 5 em 5 

minutos. Posteriormente a desidratação osmótica, foi verificado o °Brix com a utilização do 

refratômetro. Após, ter sido efetivada a desidratação osmótica, os tomates foram pesados e 

colocados em estufa em temperaturas de 70, 80 e 90°C, utilizando a balança analítica para 

realização das pesagens no tempo de 2 minutos e 5 minutos por 90 minutos ao total.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a realização da desidratação osmótica, considerando o tempo do processo, os tomates 

foram analisados com relação aos sólidos solúveis. Os resultados relativos a este parâmetro são 

apresentados na Tabela 1.  
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bTempo ºBrix inicial ºBrix final 

Exp 1 1 6,1 21,2 

Exp 2 1 6,2 24,2 

Exp 3 2 4,2 30 

Tabela 1 – Variação dos sólidos solúveis nas amostras 

Conforme os dados apresentados, a eficiência da desidratação osmótica é dependente do 

tempo de processo, em que, quanto maior o tempo, maior a incorporação de sólidos no material. A 

mesma relação foi observada por Araújo (2010) e Borin et al., (2008). Outro fator que interfere a 

incorporação dos sólidos solúveis é a quantidade deste componente inicial da amostra em que, 

menores valores de sólidos solúveis no tomate permitem incrementos maiores de solutos no 

material. A secagem das matérias foi realizada em estufa com circulação de ar com diferentes 

temperaturas. Massas equivalentes de tomates eram distribuídas em placas perfuradas para a 

realização das secagens. 

As curvas de secagem (Figura 1) relacionam o percentual de massa da amostra pelo tempo 

de secagem, em minutos. Para avaliação da cinética de secagem as mesmas se prorrogaram pelo 

mesmo tempo em todos os experimentos.  

Figura 1 – Curvas de secagem 

Em todas as secagens, observam-se comportamentos de secagem semelhantes, com maior 

perda de massa da amostra quão maior fosse a temperatura do processo. Todas as secagens 

resultaram em materiais de qualidade aceitável, sem evidência de queima do material, situações 

muito evidentes em secagens de fruta pelo método convectivo especialmente quando são utilizadas 

temperaturas superiores a 70ºC. A desidratação osmótica retém mais compostos e não degrada tanto 

o alimento, ela ajuda no processo de secagem em estufa, deixando o alimento com uma textura mais

aceitável, sabor, cor e odor agradáveis. 
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bSegundo Araújo (2010), a realização da desidratação osmótica diminui o tempo de secagem 

e preserva os atributos sensoriais do material. O produto oriundo das técnicas combinadas de 

desidratação osmótica e secagem, pode ser utilizado para venda a granel do produto seco, 

preparações de pratos gastronômicos, como também para elaboração de produtos em conversa.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O processo de desidratação osmótica do tomate cereja elevou o teor de sólidos dos materiais 

e, consequentemente, reduziu a quantidade de água destes. As secagens das amostras desidratadas 

apresentaram comportamento típico para materiais biológicos. Os experimentos mostraram que nas 

temperaturas de 70 e 90°C os tomates obtiveram uma perda gradativa de massa mais eficiente do 

que na temperatura de 80°C. Os mesmos ganharam mais sólidos durante 2 e 3h imersos em solução 

osmótica e, demonstraram que quanto maior a temperatura, maior a perda de massa de água em um 

mesmo intervalo de tempo. 
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INFLUÊNCIA DA DENSIDADE POPULACIONAL NO 

DESENVOLVIMENTO DA BETERRABA KATRINA 

LIMA, D. J. C.¹, TÔRRES, L. B.M.², BATISTA, T.M.V.³, NORONHA, P. L.M.4, NOGUEIRA, A. 

V.S.N.5.

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Apodi. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

A beterraba é uma cultura de ótima produção 

quando em condições de solo e clima 

favoráveis, porém condições de espaçamento 

e densidade entre plantas também podem 

definir um aumento ou uma redução na 

produção dessa cultura. Como a beterraba é 

uma das hortaliças de maior relevância 

econômica do Brasil, é importante que haja 

um manejo adequado dessa cultura de modo 

que sua produção seja explorada da maneira 

mais positiva possível. Dessa forma, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a produção 

da beterraba Katrina em diferentes densidades 

populacionais. Foram utilizados quatro 

canteiros, divididos em quatro parcelas, cada 

uma delas representando um tratamento 

selecionado através de sorteio, sendo 

T1(0,1x0,2 m), T2(0,05x0,2 m), T3(0,15x 0,2 

m) e T4(0,2x0,2 m). A colheita foi realizada

aos 60 dias após o plantio, determinando-se as

seguintes características: número de folhas,

altura da planta, diâmetro das raízes, produção

comercial e produção total, observando-se

resultados semelhantes entre os diferentes

espaçamentos empregados, principalmente

em relação às produtividades total e

comercial, que são as de maior interesse do

produtor.

ABSTRACT 

Beet is a crop of great production when under 

favorable soil and climate conditions, but 

conditions of spacing and density between 

plants can also define an increase or decrease 

in the production of this crop. As beet is one 

of the most economically important 

vegetables in Brazil, it is important that there 

be the adequate management of this crop so 

that its production is exploited in the most 

positive way possible. Thus, the objective of 

this work was to evaluate the production of 

Katrina beet at different population densities. 

Four beds were used, divided into four plots, 

each representing a treatment selected by lot, 

with T1 (0.1x0.2 m), T2 (0.05x0.2 m), T3 

(0.15x 0.2 m) and T4 (0.2x0.2 m). Harvesting 

was carried out 60 days after planting and the 

following characteristics were determined: 

leaf number, plant height, root diameter, 

commercial production, and total production, 

with similar results observed between the 

different spacings employed, mainly in 

relation to the total and commercial 

productivities, which are those of greater 

interest of the producer.

PALAVRAS-CHAVE: Tuberosas. Espaçamento. Produção. 

KEYWORDS:  Tuberous.  Spacing.  Production. 
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1 INTRODUÇÃO 

A beterraba (Beta vulgaris L.), é pertencente à família Quenopodiaceae, e nela se 

desenvolve uma parte tuberosa com coloração característica avermelhada devido a presença 

dos pigmentos betalaínas, que também ocorre nas folhas, nas nervuras e nos pecíolos 

(OLIVEIRA, 2015). É caracterizada como uma importante hortaliça no Brasil, tanto no 

consumo in natura, quanto em processamento mínimo. Em função disso, um manejo adequado 

da cultura em relação a adubação, qualidade das sementes, condução em campo e arranjo 

espacial deve ser considerado. 

A densidade de plantio é um fator de grande influência no 

desenvolvimento das plantas, pois promove a competição entre indivíduos da 

mesma espécie e de espécies diferentes por recursos de crescimento como 

água, luz e nutrientes, e pode afetar a produção e seus componentes (LOPES 

et al., 2008).  
Segundo o mesmo autor, se as plantas estiverem muito próximas umas das outras e a 

folhagem se sobrepuser em grande extensão, a luz, na maioria dos lugares sombreados, não será 

suficiente para manter positivo o balanço de CO2 e consequentemente, reduzirá o rendimento 

da cultura.  

Dessa forma, este trabalho visa estudar como o espaçamento influencia na produtividade 

da cultura da beterraba, buscando determinar a viabilidade do adensamento populacional para 

o produtor rural, principalmente, da área onde o mesmo foi desenvolvido.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O arranjo espacial de plantas é uma prática de manejo que pode afetar a produtividade das 

culturas. As modificações no arranjo espacial podem ser obtidas por meio da variação do 

espaçamento entre as plantas na fileira e da distância entre as fileiras (PIRES et al., 2000; 

PROCÓPIO et al., 2013). 

Portanto, na busca pela otimização da produção de qualquer cultura e em 

especial da beterraba, um dos primeiros pontos a se considerar é o 

espaçamento ideal, pois uma maneira óbvia de se tentar aumentar a 

produtividade de uma cultura é plantar-se um maior número de plantas por 

unidade de área. Entretanto, na maioria delas, o aumento de produtividade por 

esse método tem um limite, considerando que com o aumento da densidade 

há um aumento na competição entre plantas, e o desenvolvimento individual 

de cada planta é prejudicado, podendo, inclusive, ocorrer queda no rendimento 

e/ ou na qualidade (CORRÊA et al.,2012).  

As propostas de espaçamento e densidade de plantio, para as culturas em geral, têm 

procurado atender às necessidades específicas dos tratos culturais e a melhoria da 
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produtividade. Todavia, alterações em espaçamento e densidade induzem uma série de 

modificações no crescimento e no desenvolvimento das plantas e precisam ser mais bem 

conhecidas (SOUZA, 1996). Daí a importância de se estudar os arranjos populacionais da 

cultura da beterraba, a fim de promover uma maior eficiência no rendimento dos produtores 

rurais. 

3 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no viveiro de mudas da Unidade Agrícola Fazenda Escola 

do IFRN Campus Apodi, que se localiza na mesorregião do Oeste Potiguar e microrregião da 

Chapada do Apodi, na latitude 5° 37’ 30” S e longitude 37°48’ 32,4”w., Inicialmente foi retirada 

uma amostra de solo da área destinada a implantação da cultura da beterraba, obtendo-se os 

seguintes resultados: pH (7,80), Matéria orgânica (6,21 g/kg), CE (0,17 ds/m), N (0,49 g/kg), P 

(23,6 mg/gm³), K (141,8 mg/dm³), Na (13,9 mg/dm³), Ca (5,50 cmolc/dm³), Mg (1,0 

cmolc/dm³), Al (0,00 cmolc/dm³), H +Al (0,00 cmolc/dm³), SB (6,92 cmolc/dm³), t (6,92 

cmolc/dm³), CTC (6,92 cmolc/dm³), V (100 %), m (0% e PST (1%). Os fatores avaliados foram 

os diferentes espaçamentos entre plantas e o delineamento experimental foi o de blocos 

casualizados (DBC), com quatro repetições. 

A beterraba (Beta vulgaris L.), cultivar Katrina, foi implantada inicialmente por 

semeadura em bandejas de 128 células no dia 04 de abril de 2018, realizando-se o transplantio 

21 dias após essa atividade, fazendo-se desbaste aos 15 dias após a semeadura (DAS). As 

parcelas foram de 1,20 x 1,0 m e comportaram cinco linhas longitudinais de semeadura, sendo 

consideradas úteis as três linhas centrais, destacando-se que cada bloco foi composto por quatro 

parcelas, cada uma delas representando um tratamento (T1= 10 cm, T2= 5 cm, T3= 15 cm e 

T4=20 cm entre plantas) em uma área total de 4,80 m². Os adubos foram incorporados à camada 

superficial do solo de acordo com a recomendação para a cultura (TIVELLI, 2011), no caso, 

Nitrogênio: 40kg/ha, Fósforo: 200kg/ha e Potássio: 150kg/ha. Como o objeto de estudo é a 

densidade populacional da cultura, a adubação foi igual para os quatro canteiros. A irrigação 

foi feita diariamente por microaspersão, e o controle de plantas daninhas foi realizado através 

de capinas manuais. Após o ciclo de desenvolvimento da cultura e sua colheita realizada dia 10 

de julho de 2018, foram avaliadas características como: Número de Folhas (NF): determinado 

pela contagem total do número de folhas totalmente expandidas e fisiologicamente ativas; 

Comprimento da Parte Aérea (CPA): feito com o auxílio de uma régua graduada, avaliando-se 

a altura da parte aérea desde o colo da planta até o ponto de inserção da gema apical, sendo 
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expressos em cm; Diâmetro da raiz (DR): determinado com a utilização de paquímetro digital 

com valores expressos em mm; Produção total das raízes (PTR): feito após a separação da parte 

aérea, logo após a colheita, utilizando para esse fim, uma balança de precisão com valores 

expressos em gramas; Produção comercial das raízes (PCR): As raízes aptas para o consumo 

sem a presença de deformidades e/ou rachaduras foram pesadas em uma balança analítica, 

sendo os dados expressos em gramas. A análise de variância e a comparação de médias foi feita 

pelo teste de Scott Knott a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico Sisvar 

(FERREIRA, 2000). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos para as variáveis analisadas seguem na tabela 1: 

Tabela 1 - Médias obtidas para Número de folhas (NF), Comprimento da Parte Aérea (CPA), Diâmetro 

das raízes (DR), Produção Total (PT) e Produção Comercial (PC) na cultura da beterraba, Apodi – RN, 

2018. 

Espaçamentos Número de 

folhas - NF 

(unidade) 

Comprimento da 

parte aérea – 

CPA 

(centímetro) 

Diâmetro 

das raízes –

DR 

(milímetro) 

Produção 

total – PT 

(quilograma

) 

Produção 

comercial – 

PC 

(quilograma) 

T1 (0,10 x0,20m) 8,200 b 36,635 b 44,090 b 0,382 a 0,2575 a 

T2 (0,05 x 

0x20m) 

7,775 b 33,855 b 42,895 b 0,351 a 0,1600 a 

T3 (0,15 x 

0,20m) 

9,250 a 39,215 a 41,065 b 0,222 b 0,2075 a 

T4 (0,20 x 

0,20m) 

8,700 a 41,205 a 55,185 a 0,331 a 0,2012 a 

CV % 5,23 % 6,20 % 5,52 % 31,47 % 65,91 % 

Letras distintas dentro de cada coluna diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

De acordo com os valores médios obtidos, observou-se diferenças significativas em 

todas as variáveis analisadas, exceto para produção comercial, tendo esta maior relevância 

para o produtor rural, mostrando que para essa característica especificamente, o espaçamento 

não influencia no volume de raízes a ser comercializado, entretanto, por apresentar maior 

média, o tratamento de 0,10 x 0,20 m entre plantas e entre linhas, respectivamente, seria o 

mais indicado (Tabela 1).  
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Para as características, número de folhas e comprimento da parte aérea, 

respectivamente, os tratamentos 3 e 4 proporcionaram as maiores médias, fato que pode ser 

justificado por um possível desvio nutricional mais intenso para a parte aérea, foram melhores, 

indicando um desvio de nutrientes e por isso, diminuindo dessa maneira o ganho de massa das 

raízes. Porém, analisando-se o diâmetro dos raízes, observou-se que o tratamento 4, com o 

espaçamento de 0,20 x 0,20 m proporcionou o maior valor obtido, possivelmente, por permitir 

uma menor competição por água, luz e nutrientes, favorecendo o crescimento das raízes, em 

virtude do maior distanciamento entre plantas.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que a variação no espaçamento 

entre plantas, não influenciaram a produtividade comercial das raízes de beterraba, entretanto, 

influenciaram significativamente as outras variáveis analisadas.  
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ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL 

DO FERMENTADO ALCOÓLICO DE MANGA (Mangifera indica L.) 

SANTOS, R. D.1; ARAÚJO, J. G. S.2; SILVA, J. L. A.3; e COELHO, R. M. D.4 

1,2,4IFRN – Campus Currais Novos; 3 IFCE – Campus Limoeiro do Norte 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO

Dentre as culturas responsáveis pelo alto volume 

de produção e exportação, destaca-se a manga. 

Consumida principalmente ao natural é uma das 

frutas mais apreciadas do mundo podendo ser 

transformada em diversos produtos como polpa, 

sucos, produtos congelados dentre esses a 

produção de bebidas fermentadas. O projeto tem 

como objetivo a elaboração de um fermentado de 

manga (Mangifera indica L.), com teor alcoólico 

moderado de 4 a 14% e realizar sua 

caracterização do ponto de vista físico-químico e 

sensorial.  Contribuindo para a geração de um 

produto inovador que surge como alternativa 

para aproveitar o excedente da produção. 

ABSTRACT 

Among the cultures responsible for the high 

volume of production and export, the sleeve is 

highlighted. Consumed mainly in the natural is 

one of the most appreciated fruits of the world 

being able to be transformed into products like 

pulp, juices, frozen products, among these the 

production of fermented beverages. The 

objective of this project is the elaboration of a 

fermented mango (Mangifera indica L.), with a 

moderate alcohol content of 4 to 14% and 

accomplish its characterization from a physical-

chemical and sensorial point of view. 

Contributing to the generation of an innovative 

product that appears as an alternative to take 

advantage of the production surplus. 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas no mundo, mostrando a importância do setor 

para a economia brasileira (SEBRAE, 2015, p.1). Dentre as culturas responsáveis pelo alto volume 

de produção e exportação, destaca-se a manga (ARAÚJO et al. 2017. p.52). Consumida 

principalmente ao natural e é uma das frutas mais apreciadas no mundo, podendo ser transformada 

PALAVRAS-CHAVE: Fermentado de fruta. Mangifera indica. Produto inovador. Aproveitamento. 
Analise físico-química 

KEYWORDS:  Fermented fruit. Mangifera indica. Innovative product. Exploitation. Physicochemical 

analysis 
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em diversos produtos, como polpa , sucos, produtos congelados, liofilizados, bebidas fermentadas etc 

(SILVA et al., 2011, p.1). 

 A utilização de frutas tropicais como substrato para produção de fermentados, surgem como 

alternativa para aproveitar o excedente da produção, a fim de prolongar a vida útil dos frutos, 

agregando valor às mesmas, contribuindo a manutenção e intensificação das características sensoriais 

dos produtos (DANTAS, 2016, p.10). Pesquisas a respeito da comercialização de frutas apresentam 

volumes de perdas significativos, sendo: 2% na estocagem, 10% no transporte e 83% na exposição 

em lojas (PEROSA, 2009, p.733). 

 Diante desse contexto, a manga pode constituir um excelente substrato para a produção de 

bebidas fermentadas alcoólicas, contribuindo para o aproveitamento da produção excedente e para a 

inserção de um novo produto no mercado. Dessa forma, o objetivo geral desse trabalho consiste na 

elaboração de uma bebida fermentada alcoólica de manga e analisar a cinética do processo 

fermentativo envolvido na produção da bebida, avaliar os parâmetros físico-químicos confrontando 

com os limites estabelecidos pela legislação e com os resultados reportados na literatura e por fim 

verificar a aceitação e a intenção de compra da bebida formulada através de análise sensorial. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Originária da Índia e pertencencente a família botânica Anacardiaceae, a mangueira 

(Mangifera indica L.) foi inserida no Brasil por volta do século XVI pelos portugueses (BARBOSA, 

2014, p.28). É uma árvore frondosa de porte médio a alto, capaz de atingir até 30 metros. Apresenta 

copa simétrica e arredondada, alternando de baixa e densa a ereta e aberta e pode eventualmente 

apresentar forma piramidal. A presença de uma raiz pivotante, que pode se aprofundar bastante no 

solo, proporciona boa sustentação à planta e possibilita sua sobrevivência à períodos longos de 

estiagem (NETO, [201?]). 

Ocupando o sétimo lugar no ranking dos maiores produtores mundiais de manga, o Brasil 

produz cerca de um milhão de toneladas por ano, sendo o estado de São Paulo destaque como maior 

produtor. E o cultivar Tommy Atkins encontra-se entre os principais cultivares mais exportados 

(FRANCO et al., 2004, p.165).  

A produção de bebidas alcoólicas é um dos métodos mais antigos que acompanham a 

civilização, tendo sido iniciada juntamente com a produção de vinho e cerveja há milhares de anos 

(VENTURINI, 2016, p.85.). Segundo Lima (2001) a fermentação é um procedimento comum a todos 

os substratos açucarados e tem por objetivo a transformação dos açúcares em etanol e CO2. Do ponto 
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de vista bioquímico, a fermentação alcoólica é um processo gerador de ATP que ocorre em 

anaerobiose, onde moléculas orgânicas atuam tanto doando como recebendo elétrons. Ou seja, a 

degradação de fontes de carbono orgânicas com um rendimento de duas moléculas de ATP para cada 

molécula de substrato inicial, onde não requer oxigênio e sem necessidade de cadeia transportadora 

de elétrons (VENTURINI, 2016, p. 91). O processo fermentativo é dividido em três fases e inicia 

após a levedura entrar em contato com o mosto, são elas: fase preliminar, onde a levedura está se 

adaptando e é quando ocorre a multiplicação celular; fase tumultuosa onde ocorre maior produção de 

etanol e liberação de gás e a fase complementar onde há um declínio na atividade fermentativa 

(FAGUNDES et al., 2015, p.3 apud CLETON e MUTTON, 2004). 

De acordo com a legislação brasileira vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do 

mosto simples de uvas frescas (BRASIL, 1988). Produtos obtidos por meio de fermentação alcoólica 

do suco de outras frutas, que antes podiam ser chamadas de vinho, atualmente são chamados de 

fermentado alcoólico de frutas obrigatoriamente acompanhados do nome da (DANTAS, 2016, p. 16 

apud LIMA, 2008). Segundo a Portaria nº 64, de 30 de abril de 2008, no Art. 3° do regulamento 

técnico para a fixação dos padrões de identidade e qualidade para fermentado de fruta, em seu Anexo 

I, define fermentado de fruta como a bebida com graduação alcoólica de 4 a 14% em volume, a 20ºC, 

obtida da fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura (BRASIL, 2008). 

3 METODOLOGIA 

3.1 Seleção da matéria prima 

Os frutos para produção do fermentado serão adquiridos no comércio local da cidade de 

Currais Novos - RN, serão selecionados aqueles em estágio de maturação completa e livre de injúrias. 

A variedade escolhida será a Tommy Atkins por uma questão de sazonalidade, já que é a cultivar 

disponível durante o período de realização do estudo. As mangas selecionadas, passarão por um 

processo de limpeza em água corrente e sanitização em água clorada a 5 ppm (cloro a 10%) durante 

um período de 20 minutos e posteriormente enxaguadas com água destilada para remover o excesso 

de cloro, conforme a metodologia descrita por Silva et al. (2011). 

3.2 Elaboração do mosto 

A polpa será extraída em liquidificador industrial e posteriormente filtrada. O mosto será 

preparado conforme as etapas descritas por Dantas (2016) que consistem na diluição da polpa, 

chaptalização para correção do Brix até que atinja 20º Brix, correção de pH para 4,0 utilizando 

carbonato de cálcio (CaCo3), sufitagem usando metabissufito de potássio (K2S2O5) a 0,1 g/l, inóculo 
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do agente de fermentação Saccharomyces cerevisiae a 5 g/l, fermentação em estufa BOD 

(Biochemistry Oxygen Demand) a 22ºC. Durante o processo fermentativo serão realizadas análises 

de pH, Brix e teor alcoólico para o acompanhamento do processo e posterior análise cinética. A 

fermentação será encerrada após a estabilização dos sólidos solúveis totais (°Brix) e em seguida a 

bebida será armazenada sob refrigeração. Posteriormente serão realizadas as etapas de decantação, 

trasfega, filtração, envase e armazenamento. 

3.3 Análises físico-químicas do fermentado de manga 

As análises dos parâmetros físico-químicos do fermentado de manga serão realizadas segundo 

metodologias do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). Sendo estas: densidade relativa, extrato seco total 

e reduzido, pH, sulfatos, cinzas, relação álcool/extrato seco reduzido, acidez total, fixa e volátil. Com 

exceção das análises de teor alcoólico que será realizada de acordo com as instruções do fabricante e 

de açúcares redutores e não redutores que utilizarão a metodologia de Miller (1959).  

3.4 Análise sensorial 

A análise sensorial será realizada no Laboratório de Bioprocessos do IFRN - Campus Currais 

Novos com cerca de 100 provadores, não treinados escolhidos de forma aleatória. As amostras serão 

servidas geladas, em taças de vidro transparente, sendo distribuído um volume máximo de 25 

mL, cada amostra será avaliada individualmente por cada julgador sobre uma escala hedônica de 1 a 

9 pontos para os atributos cor, aroma e sabor, sendo o valor 9: Gostei muitíssimo e o valor 1: 

Desgostei muitíssimo, além da intenção de compra. 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No decorrer do trabalho, espera-se inicialmente elaborar um fermentado alcoólico de manga, 

visto que a fruta está disponível durante todo ano, além de ser uma ótima fonte para o crescimento e 

assim contribuir para o aproveitamento do fruto que atenda os padrões da legislação brasileira vigente 

e as exigências sensoriais dos provadores.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Almeja-se que o fermentado cumpra os objetivos propostos e atenda os padrões exigidos pela 

legislação vigente, ainda agradecemos ao IFRN – Campus Currais Novos por disponibilizar a 

estrutura necessária para realização da pesquisa. 
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ÁREA TEMÁTICA: (Ciências agrárias). 

RESUMO 

O rabanete é uma hortaliça que vem ganhando 

espaço nas fazendas produtoras e no campo de 

pesquisa. Também é exigente nutricionalmente 

e por isso vem sendo analisada sua produção 

orgânica. A adubação orgânica se constitui de 

uma alternativa bastante lucrativa, que garante a 

saúde ambiental e do consumidor, além de 

atender suficientemente as necessidades da 

cultura. Este trabalho objetivou avaliar em 

números de produção, o cultivo de rabanete da 

variedade Crimson Gigante sob adubação de 

esterco caprino, bovino, composto orgânico e a 

testemunha. Foram utilizados quatro canteiros 

contendo os quatro tratamentos em cada um 

deles, totalizando quatro repetições, por meio de 

delineamento de blocos ao acaso através de 

sorteio. Os tratamentos usados foram 

denominados: T1 (testemunha); T2 (composto 

orgânico); T3 (esterco bovino); T4 (esterco 

caprino). A colheita foi realizada aos 35 dias 

após o plantio para análise do número de folhas, 

do comprimento da parte aérea, o diâmetro das 

raízes e a produção comercial e total. Diante da 

mesma, registrou-se uma melhor produção em 

cultivos com a utilização de adubação orgânica, 

destacando-se o esterco caprino para maior 

produtividade comercial. 

ABSTRACT 

The radish is a vegetable that has been gaining 

ground in producing farms and in the field of 

research. It is also nutritionally demanding and 

therefore its organic production has been 

analyzed. Organic fertilization is a very 

lucrative alternative, which guarantees 

environmental and consumer health, as well as 

sufficiently addressing the needs of the crop. 

The objective of this work was to evaluate, in 

production numbers, radish cultivation of the 

Crimson Giant variety under manure of goat 

manure, bovine, organic compound, and the 

control. Four flower beds containing the four 

treatments were used in each of them, totaling 

four replications, by means of a randomized 

block design through a draw. The treatments 

used were: T1 (control); T2 (organic 

compound); T3 (bovine manure); T4 (goat 

manure). Harvesting was carried out at 35 days 

after planting for analysis of leaf number, shoot 

length, root diameter, and commercial and total 

yield. Before this, a better production was 

registered in crops with the use of organic 

fertilization, emphasizing the manure goat for 

greater commercial productivity. 

PALAVRAS-CHAVE: Tuberosa. Adubação Orgânica. Produtividade. 

KEYWORDS:  Tuberous. Organic fertilization. Productivity. 
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1 INTRODUÇÃO 

O rabanete (Raphanus sativus L.) vem se destacando como uma opção promissora 

quando se trata de alimentação saudável (SANTOS et al., 2015). Além disso, trata-se de uma 

cultura de ciclo curto, cerca de 30 dias da semeadura até a colheita (CAMPOS, 2012), por 

isso requer altos níveis de fertilidade do solo, demandando grandes quantidades de nutrientes 

em um curto período (DANTAS, 2015). Em função disso, tem sido estudada respostas da 

cultura ao emprego de adubos orgânicos, como intuito de se utilizar os materiais disponíveis 

nas áreas de produção, reduzindo o uso de adubos minerais e minimizando os gastos com 

adubação química e a contaminação do meio ambiente (SANTOS et al., 2015). Dentre os 

mais viáveis estão, o esterco bovino e caprino, composto orgânico, adubação verde e restos 

culturais. Esses insumos apresentam benefícios essenciais para o solo. Eles são capazes de 

fornecer produtos orgânicos, mais saudáveis, corrigir possíveis deficiências de macro e 

micronutrientes no solo, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e outros 

(TREVISAN et al., 2013). 

Dessa maneira, tendo em vista os benefícios proporcionados pela utilização desse tipo 

de adubação, o trabalho tem como objetivo avaliar o crescimento e a produção do rabanete 

Crimson Gigante submetido a diferentes tipos de adubos orgânicos como esterco caprino, 

esterco bovino e composto orgânico, observando-se que a utilização dos mesmos, promoveu 

um aumento da produtividade comercial, característica essa com maior importância para os 

agricultores, visto que ela proporciona maior lucratividade aos mesmos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A cultura do rabanete apresenta uma certa sensibilidade em relação as características 

físicas do solo, o que faz com que a qualidade da adubação aplicada seja um fator importante 

a ser considerado, visto que o uso imoderado de fertilizantes sintéticos e pesticidas na lavoura, 

vem provocando prejuízos severos ao meio ambiente, tornando a adubação orgânica uma 

alternativa viável ao estabelecimento do cultivo de tuberosas. Nesse contexto, os compostos 

orgânicos tem ganhado espaço, devido a um maior interesse da população consumidora em 

alimentos livres de insumos sintéticos, que se opõe a forma de produção da chamada 

agricultura tradicional, sugerindo dessa maneira, formas de manejo agrícola mais 

sustentáveis, que assegurem a correta inter-relação entre o agroecossistema e as pessoas 

envolvidas no processo (ALVES et al., 2012).  

O cultivo agroecológico por meio de adubação orgânica melhora as características 

físicas, químicas e biológicas do solo, pois eleva os níveis de matéria orgânica no ambiente, 
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promovendo maior aeração, formação de agregados, incremento na capacidade de 

armazenamento de água, desenvolvimento de micro-organismos benéficos, ciclagem de 

nutrientes e fixação biológica de nitrogênio (VALADÃO et al., 2011; PENHA et al., 2012). 

Portanto, pela composição, disponibilidade relativa e benefícios da aplicação, os estercos de 

animais, destacando-se o bovino e o caprino, são considerados os mais importantes adubos 

orgânicos (HOLANDA et al.,2017). Tendo em vista, o aproveitamento de todo o potencial 

desses compostos, torna-se importante o estudo da sua influência no desenvolvimento de 

culturas como a do rabanete. 

3 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido no viveiro de mudas da Unidade Agrícola Fazenda 

Escola do IFRN Campus Apodi no período de 30 de abril a 03 de julho de 2018, que se 

localiza na mesorregião do Oeste Potiguar e microrregião da Chapada do Apodi, na latitude 

5° 37’ 30” S e longitude 37°48’ 32,4”w., tendo sido realizada a análise de solo dos canteiros 

utilizados para implantação da cultura do rabanete, sendo identificados pH (7,30) , N 

(2,03g/kg), CE (0,44 ds/m), Matéria Orgânica (13,65 g/kg), P (416,6 mg/dm³), K (134,9 

mg/dm³), Na (18,9 mg/dm³), Ca (9,20 cmolc/dm³), Mg (9,20 cmolc/dm³), Al (0,0 cmolc/dm³), 

(H + Al) (0,0 cmolc/dm³), SB (9,20 cmolc/dm³), t (9,20 cmolc/dm³), CTC (9,20 cmolc/dm³), 

V (100%), m (0 %) e PST (1%).  

O rabanete (Raphanus sativus L.), cultivar Crimson Gigante, foi implantado por 

semeadura direta em 29 de maio de 2018, fazendo-se o desbaste aos 9 dias após a semeadura, 

utilizando-se o espaçamento de 0,20 x 0,05m, recomendado para a cultura. As parcelas 

tiveram o dimensionamento de 1,20 x 1,0m, com cinco linhas longitudinais de semeadura, 

foram consideradas úteis as três linhas centrais (selecionando-se cinco plantas para análise), 

destacando-se que cada bloco foi composto por quatro parcelas cada uma delas representando 

um tratamento (T1: testemunha – sem adubo; T2: Composto orgânico (30t/ha) ; T3: Esterco 

Bovino (20t/ha) e T4: Esterco Caprino(10t/ha)). Foi utilizado o delineamento experimental de 

blocos casualizados (DBC), com quatro repetições. Os adubos foram incorporados à camada 

superficial do solo, sendo irrigado logo após, visando a uniformização do terreno para a 

semeadura que ocorreu três dias depois. A cultura foi irrigada, diariamente, por microaspersão 

e o controle de plantas invasoras foi feito por capinas manuais. Após o ciclo de 

desenvolvimento da cultura e sua colheita que ocorreu dia 03 de julho de 2018, foram 

avaliadas características como: Número de Folhas (NF): determinado pela contagem total do 

número de folhas totalmente expandidas e fisiologicamente ativas;  Comprimento da Parte 
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Aérea (CPA): feito com o auxílio de uma régua graduada, determinando-se a altura da parte 

aérea desde o colo da planta até o ponto de inserção da gema apical, sendo expressos em cm; 

Diâmetro da raiz (DR): determinado com a utilização de paquímetro digital com valores 

expressos em mm; Produção total das raízes (PTR): feito após a separação da parte aérea, 

logo após a colheita, utilizando para esse fim uma balança de precisão com valores expressos 

em gramas; Produção comercial das raízes (PCR): As raízes aptas para o consumo sem a 

presença de deformidades e/ou rachaduras foram pesadas em uma balança analítica, sendo os 

dados expressos em gramas. A análise de variância e a comparação de médias foi feita pelo 

teste de Scott Knott a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa estatístico Sisvar 

(FERREIRA, 2000). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Não houve diferenças significativas para os tratamentos analisados, entretanto, o 

esterco bovino apresentou maiores médias para o desenvolvimento da parte aérea da planta, já 

para o esterco caprino elas foram observadas no diâmetro das raízes, produção total e 

comercial (Tabela 1).  

Tabela 1 – Médias obtidas para Número de folhas (NF), Comprimento da Parte Aérea (CPA), 

Diâmetro das raízes (DR), Produção Total (PT) e Produção Comercial (PC) na cultura do rabanete, 

Apodi – RN, 2018. 

Tratamentos Número de 

folhas (NF) 

Comprimento 

da parte aérea 

(CPA) 

Diâmetro das 

raízes (DR) 

Produção 

Total (PT) 

Produção 

Comercial 

(PC) 

Testemunha 6,25a 36.8750a 37.5900a 0.7375a 0.4175b 

Composto 

Orgãnico 

7,00a 35.8750a 36.8750a 0.9075a 0.5550a 

Esterco Bovino 7,50a 39.6250a 35.2000a 0.8350a 0.5150a 

Esterco 

Caprino 

7,00a 36.2500a 37.7350a 0.9300a 0.5700a 

CV% 11.33 7,97 8,00 12,98 13.91 

Letras distintas dentro de cada coluna diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

Segundo Oliveira et al. (2007), o esterco bovino tem seus efeitos relacionados com o 

conteúdo de nutrientes e modificações que exerce nas propriedades físicas do solo, 

destacando-se as quantidades de nitrogênio e potássio, que atuam na expansão foliar, fato que 

corrobora com o maior desenvolvimento da parte aérea do rabanete, possibilitando um maior 

comprimento das folhas e um maior número delas nas plantas.   
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O esterco caprino possibilitou uma maior produção comercial, caracterizando uma 

vantagem para o produtor nordestino, visto que a região apresenta alto potencial para a 

caprinocultura. A produtividade comercial tem relação direta com a lucratividade do produtor, 

o que torna o aproveitamento do esterco oriundo de sua criação animal uma importante

ferramenta para reduzir custos e aumentar sua eficiência. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O uso de adubos orgânicos potencializou a produção de rabanete, destacando o 

aumento da produção comercial com a utilização do esterco caprino.  
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ISOLAMENTO E ESTUDO DA COMPOSIÇÃO MICROBIOLÓGICA 

DA KOMBUCHA 

SILVA, Z. R. S. 1; LOPES, A. B. P. C2 e COELHO, R. M. D.3 
1,2,3IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

A Kombucha é uma bebida que há pouco vem 

ganhando reconhecimento mundial, sendo 

conhecida por promover efeitos benéficos à 

saúde, possuindo ações antioxidantes, 

antimicrobianas, anticancerígenas, dentre 

outras. Entretanto, no Brasil não existe uma 

lei especial para a produção da mesma, por 

isso é indispensável a realização de estudos 

que determinem sua composição e qualidade. 

Diante desses aspectos, o referido trabalho 

tem como objetivo elaborar uma Kombucha a 

partir da fermentação do chá preto, utilizando 

uma cultura de bactérias e leveduras, também 

conhecida por “mãe do Kombuchá”. Além 

disso, realizar análises microbiológicas para a 

identificação e estudo da microbiota 

envolvida no processo de fermentação. Ao 

final do processo espera-se que o produto 

apresente uma boa aceitação sensorial entre os 

provadores selecionados, a fim de atestar sua 

qualidade e a possibilidade de inserção da 

bebida no mercado brasileiro, contribuindo 

para a divulgação científica de estudos 

referentes a esse novo produto. 

ABSTRACT 

Kombucha is a drink that has been gaining 

worldwide recognition, being known for 

promoting beneficial effects to health, 

possessing antioxidant, antimicrobial, 

anticancer actions, among others. However, in 

Brazil there is no special law for the 

production of it, so it is indispensable to carry 

out studies that determine its composition and 

quality. In view of these aspects, this work 

aims to elaborate a Kombucha from the 

fermentation of black tea, using a culture of 

bacteria and yeasts, also known as "mother of 

Kombucha". In addition, to carry out 

microbiological analyzes for the identification 

and study of the microbiota involved in the 

fermentation process. At the end of the project 

it is expected that the product will present a 

good sensorial acceptance among the selected 

tasters to attest its quality and the possibility 

of insertion of the beverage in the Brazilian 

market, contributing to the scientific 

dissemination of studies regarding this new 

product.

PALAVRAS-CHAVE: Kombucha. Bactérias. Leveduras. Fermentação. 

KEYWORDS: Kombucha. Bacteria. Yeasts. Fermentation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentre tantas bebidas que apresentam efeitos benéficos a vida do ser humano, encontra-

se a Kombucha, um chá fermentado que foi descoberto há séculos, mas que tem chamado a 

atenção de pesquisadores só agora devido ao pouco conhecimento no que se diz respeito à 

microbiota responsável por essa fermentação (SREERAMULU et al., 2001, p. 49) e aos relatos 

de que a bebida poderia ajudar no tratamento de doenças crônicas (DUFRESNE & 

FARNWORTH, 2000, p. 409). 

O consumo de chá fermentado tornou-se associado a hábitos alimentares, tal como café 

ou refrigerantes, que podem ser substituídos pela própria bebida, já que ela apresenta um sabor 

agradável e refrescante ao paladar. O crescente interesse em alimentos funcionais e 

nutracêuticos contribuíram para essa tendência (DUFRESNE & FARNWORTH, 2000, p. 409), 

além de pesquisas que relataram sobre sua alta atividade antimicrobiana, anticancerígena e 

antioxidante (JAYABALAN et al., 2014, p. 543). 

Diante desse contexto, os principais objetivos da pesquisa consistem em elaborar uma 

Kombucha a partir da fermentação do chá preto, fazer um estudo detalhado da sua composição 

microbiológica e realizar uma análise a fim de atestar sua qualidade e a possibilidade de 

inserção da bebida no mercado brasileiro. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A Kombucha 

Segundo Dufresne & Farnworth (2000, p. 409), Kombucha é uma bebida refrescante 

obtida pela fermentação de chá açucarado com uma cultura simbiótica de bactérias acéticas e 

leveduras, consumida por seus efeitos benéficos para a saúde humana.  Há relatos de que o 

consumo dessa bebida pode reduzir a pressão arterial, aliviar a artrite, aumentar a resposta do 

sistema imunológico e curar o câncer. Esses efeitos benéficos para a saúde criaram um interesse 

crescente nas pesquisas sobre esse tipo de chá, a fim de comprovar cientificamente seus 

benefícios (GREENWALT et al., 2000, p. 976). 

 A fermentação da bebida é realizada por colônias microbianas contendo bactérias 

aeróbicas e leveduras (GREENWALT et al., 2000, p. 977), instaladas numa forma de celulose 

sintetizada por bactérias acéticas (SANTOS, 2016, p. 8). A cultura que transforma o chá em um 
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fermentado recebeu o nome de “mãe do Kombuchá”, por ser a principal responsável pelo 

processo fermentativo e a que dará origem a uma nova colônia durante a fermentação. As 

películas de celulose formam-se a partir de outra, assim ficando em camadas, então a que estará 

na superfície será a mais recente (SANTOS, 2016, p. 10). 

2.2 Microrganismos encontrados na Kombucha 

Estudos revelaram que a Acetobacter xylinum mostrou ser a principal bactéria do meio, 

pois ela produz a celulose, um composto importante para a película celulósica (GREENWALT 

et al., 2000, p. 977). Algumas bactérias como Leuconostoc, Allobaculum, Ruminococcaceae, 

Enterococcus, Propionibacterium, Bifidobacterium e Thermus também foram detectadas 

(SANTOS, 2016, p. 12).  

As espécies de leveduras isoladas incluíam principalmente Brettanomyces bruxellensis, 

Brettanomyces lambicus, B. custersii, Kloeckera apiculata, Saccharomycodes ludwigii, 

Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, Zygosaccharomyces bailii, Candida, 

e espécies de Pichia (FU et al., 2014, p. 123). Outros pesquisadores colheram amostras de 

Kombucha e as leveduras Zygosaccharomyces bailii, Schizosaccharomyces pombe, 

Kluyveromyces marxianus, Brettanomyces bruxellensis, Lachancea fermentati e Kazachstania 

unispora predominaram (SANTOS, 2016, p. 11). 

3 METODOLOGIA 

Para o preparo do chá utilizou-se 1L de água destilada, 10% de açúcar branco e 2% de 

chá preto. Após 5 minutos de fervura, a mistura permaneceu sob infusão por 5 minutos e 

posteriormente foi filtrada, para a separação das folhas, conforme Mukadam et al. (2016, p. 33). 

Em seguida, adicionou-se a cultura responsável pela fermentação e o processo ocorreu sob 

temperatura ambiente. Para as análises microbiológicas foram aplicadas técnicas de 

enriquecimento e isolamento, a fim de determinar bactérias e leveduras presentes na Kombucha, 

onde diluiu-se 25 ml de amostra em 225 ml de água peptonada, efetuando-se diluições seriadas 

(10-1, 10-2, 10-3). O meio de enriquecimento Caldo Extrato de Malte foi empregado para a 

inoculação das diluições e estas foram acondicionadas em estufa sob temperatura de 28ºC 

durante 48 horas. Após o crescimento dos microrganismos, utilizou-se a técnica Spread Plate, 

em prol de isolá-los, através de plaqueamento (em duplicata) nos meios de cultura PCA (Plate 

Count Agar) e PDA (Potato Dextrose Agar), sendo incubados em condições aeróbias, a 
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temperaturas de 25 a 28 °C até o crescimento. Após o desenvolvimento dos microrganismos 

em ambas as placas, realizaram-se os estudos macro e micromorfológicos das células, 

utilizando o microscópio e a técnica de Coloração de Gram, para uma visualização mais 

detalhada.  

Tendo em vista que o projeto encontra-se em andamento, a análise sensorial da 

Kombucha obtida acontecerá por meio de teste afetivo – teste de aceitação de escala hedônica 

estruturada de nove pontos, ancorada pelas notas de 1 (desgostei extremamente) a nota 9 (gostei 

extremamente). Os atributos avaliados serão: aparência, odor, sabor e avaliação global. Além 

disso, as amostras serão servidas em taças de vidro contendo 30 ml da bebida e o painel 

sensorial constituirá 60 provadores não selecionados e não treinados, de ambos os gêneros. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A fermentação do chá preto ocorreu durante 15 dias, tendo o pH 3,0 no início e pH 2,4 

ao final do processo, devido à atividade das leveduras que fermentam o açúcar, produzindo 

etanol, que é oxidado pelas bactérias acéticas, dispondo de ácido acético como produto. A 

cultura responsável pelo processo fermentativo deu origem a uma nova película (Figura 1), que 

ficou na superfície do chá, como levantado por Santos (2016, p. 10). 

Figura 1 – Kombucha elaborada 

No  meio de cultura proprício para o crescimento de leveduras (PDA), houve o 

desenvolvimento de células com caraterísticas semelhantes às espécies Brettanomyces 

bruxellensis, Brettanomyces lambicus (FU et al., 2014, p. 123), Zygosaccharomyces bailii, 

Kluyveromyces marxianus, Lachancea fermentati e Kazachstania unispora (SANTOS, 2016, 

p. 11).

Já no meio de cultura PCA houve o crescimento de bactérias com características 

semelhantes às espécies Acetobacter pasteurianus (JAYABALAN et al., 2014, p. 539) e 

Leuconostoc e Propionibacterium (SANTOS, 2016, p. 12). 
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Por fim, espera-se que a Kombucha elaborada seja bem aceita sensorialmente entre os 

provadores participantes do teste, e que essa pesquisa possibilite a divulgação científica de 

estudos referentes ao Kombuchá, bem como sua maior difusão no Brasil, impulsionando a 

área de desenvolvimento de novos produtos e movimentando a economia do país. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia utilizada mostrou-se suficiente para a execução das atividades e os 

objetivos propostos para o andamento do projeto até o momento foram alcançados. Porém, para 

que as características particulares de cada bactéria e levedura fossem estudadas mais aprofundo, 

seria necessário efetuar testes bioquímicos em cada microrganismo, tendo em vista que os 

conhecimentos acerca deles são limitados, dessa forma fazendo com que a divulgação de 

estudos referentes ao Kombuchá seja significativa para a comunidade científica. 
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bELABORAÇÃO DE CHIPS DE INHAME E JERIMUM ATRAVÉS DE 

SECAGEM EM ESTUFA  

SANTOS, B. P. 1; FERREIRA, D. N. 1; DANTAS, T. N. P. 1 
1 IFRN – Campus Currais Novos; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias – ciência e tecnologia dos alimentos. 

RESUMO
O inhame e o jerimum fazem parte da cultura e 

tradição nordestina como alimentos da 

gastronomia regional. Apesar de não se 

encontrarem entre os grandes commodities da 

exportação brasileira, são vegetais importantes 

na cadeia socioeconômica, principalmente na 

região Nordeste, gerando emprego e renda. As 

culturas de inhame e de jerimum são vegetais 

importantes, mas ainda necessitam de mais 

interesse, tanto no que se refere a estudos para 

alavancar a eficiência produtiva, como maiores 

informações de mercado que possam ser 

utilizadas mercados produtivos e efetiva 

realização do planejamento empresarial. 

Considerando a relevante importância destes 

vegetais, neste trabalho objetiva estudar a 

secagem de inhame e jerimum, na forma de 

placas delgadas, para a elaboração de chips de 

vegetais sem adição de gorduras. 

ABSTRACT 

The yam and jerimum are part of the 

Northeastern culture and tradition as food of 

regional gastronomy. Although they are not 

among the great commodities of Brazilian 

exports, they are important vegetables in the 

socioeconomic chain, mainly in the Northeast 

region, generating employment and income. 

Yam and jerimum crops are important 

vegetables, but they still require more interest, 

both in terms of studies to leverage production 

efficiency, as well as greater market information 

that can be used in productive markets and in the 

effective realization of business planning. 

Considering the relevant importance of these 

vegetables, this work aims to study the drying of 

yam and jerimum, in the form of thin plates, for 

the elaboration of vegetable chips without 

addition of fats.

1 INTRODUÇÃO 

Os alimentos de origem vegetal são importantes fontes de diversos nutrientes como vitaminas, 

sais minerais, carboidratos e fibras. O Brasil é um grande produtor de produtos agrícolas, cuja 

disponibilidade e diversidade são acessíveis a grande parte da população. Mesmo com o aumento da 

produção e exportação de vegetais, é necessário reduzir as perdas ao longo da cadeia de produção. 

Estima-se que 40% da produção destes produtos no Brasil é perdida (Alsina et al., 2014). 

PALAVRAS-CHAVE: Jerimum. Inhame. Secagem. 

KEYWORDS:  Jerimum. Yam. Drying. 

      IV SECITEX /XIV CONGIC 

0699



bA realização de alguma forma de processamento reduz as perdas quando a demanda de 

vegetais processados é maior que seu consumo, garantindo a disponibilidade destes produtos fora dos 

períodos picos produtivos (Eik, 2008). 

O processo de desidratação de vegetais é um método eficiente de conservação, reduzindo a 

deterioração e impedindo a perda do valor comercial. Os produtos agrícolas desidratados tornam-se 

um novo produto no mercado, com características próprias, que são conservadas por um período mais 

longo, além de outros benefícios, resultados do processo de transformação. As técnicas de 

desidratação também regularizam a oferta, viabilizando investimentos na produção e no 

beneficiamento do material in natura. (Galdino et al., 2003). 

Os chips de vegetais são uma alternativa ao consumo de vegetais in natura, os quais são fontes 

de nutrientes, mas altamente perecíveis, quando não ocorre a redução da umidade. Contudo, o 

processamento comumente aplicado em sua elaboração consiste na imersão dos alimentos em óleos 

vegetais sob altas temperaturas, o que o torna um produto de elevado teor calórico, além de provocar 

diminuição do seu valor nutricional. 

Considerando a importância destes vegetais, neste trabalho objetiva-se elaborar chips de 

inhame e jerimum, sem adição de gorduras, utilizando as técnicas de secagem em estufa, na forma de 

placas delgadas, modificando a espessura dos vegetais e a temperatura do ar de secagem. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A secagem é um processo tradicional na preservação de alimentos, que diminui a 

disponibilidade da água (atividade de água) para reações de deterioração, aumenta a estabilidade e 

reduz o volume. Assim, combina a economia de volume e massa no transporte e no armazenamento 

em razão da compactação e da leveza, com os efeitos benéficos da estabilidade microbiológica e 

química, permitindo que o produto tenha maior durabilidade. Também resulta em uma transformação 

do produto, agregando valor e dando origem a uma nova opção no mercado (FELLOWS, 2006). 

 Comercialmente, os alimentos classificados como “chips” são, na maioria dos casos, 

elaborados a partir de processo de fritura ou por liofilização. São caracterizados por possuírem uma 

superfície crocante e continua, atividade de água e umidade bem baixas, tipicamente abaixo de 0,4 e 

3% respectivamente, permitindo sua conservação e preservação das qualidades sensoriais durante 

alguns meses à temperatura ambiente. Esses baixos valores estão intimamente relacionados à 

característica de crocância requerida neste tipo de produto alimentício. A nomenclatura "chips” se 

relaciona com a espessura fina das fatias (1 a 10 mm de espessura) (TOREZAN, 2005). 
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bO inhame (Dioscorea cayennensis Lam.) ou inhame da Costa, é uma planta da família das 

Dioscoreaceas que se caracteriza como uma cultura de subsistência, cultivada desde os povos 

primitivos da América do Sul, Ásia e África. Ao longo dos anos, o inhame foi introduzido na culinária 

de diversos países, como norte africanos e povos ibéricos (MESQUITA, 2001).  

Caracteriza-se como uma planta de elevada carga calórica e rica em carboidratos, capaz de 

suprir energia para populações carentes. Contudo, seu uso não se restringe apenas na utilização como 

alimento, mas também apresenta importante função no uso medicinal, bem como, possibilidades de 

uso industrial, como na síntese de cortisona e hormônios esteroides (MESQUITA, 2001).  

O jerimum (abóbora-amarela, jerimu ou jerimum) pertencem à família Cucurbitaceae, ao 

gênero Cucurbita L. São vegetais que possuem elevada variação genética e são bastante cultivadas 

por agricultores familiares nas área de várzea e terra firme, principalmente da região do Nordeste 

brasileiro, e são umas das principais culturas de interesse econômico na região (IBGE, 2016). 

O jerimum apresenta uma elevada aceitação por parte da população e se destaca 

nutricionalmente por apresentarem vitaminas do complexo B, vitamina C, fibra alimentar e muitos 

minerais, como potássio, fósforo, cálcio, sódio, magnésio, ferro e cloro (REZENDE et al., 2013). 

Além desses nutrientes, o jerimum é rico em carotenoides, em especial, o betacaroteno que apresenta 

atividade de pró-vitamina A, conferem a coloração e também possui uma importante função na saúde 

humana, inibindo os radicais livres por apresentar propriedade antioxidante, contribuindo assim para 

redução dos riscos de desenvolver algumas doenças cardiovasculares e câncer (VIOLA, 2015). 

3 METODOLOGIA 

Inicialmente, os vegetais selecionados serão lavados e higienizados. Em seguida, será feita a 

lavagem com água clorada a 100 ppm por 20 minutos. Depois deste banho por imersão, os vegetais 

serão lavados em água corrente e as cascas retiradas. O inhame e o jerimum serão fatiados em 

espessuras pré-definidas, com uma posterior seleção das fatias (placas) com estrutura homogêneas e 

de mesmo tamanho. As fatias terão as espessuras definidas de 2 mm. As amostras de inhame e 

jerimum serão distribuídas em camada única sobre bandejas perfuradas, previamente pesadas, e 

colocadas em estufa.  

As fatias de inhame e jerimum, preparados de acordo com o item 1, serão 

branqueados em vapor de água, por aproximadamente, 2 minutos, seguido de resfriamento 

em água corrente à temperatura ambiente. 

Foram realizados 4 experimentos, ambos os experimentos foram realizados na temperatura de 
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b110°C. A diferença é que em 2 experimentos, utilizou-se a técnica de branqueamento a 2 minutos nos 

vegetais. E nos outros 2 experimentos não se utilizou branqueamento. Este branqueamento foi 

realizado após os vegetais terem sido fatiados.  

Experimento 1: Inhame seco, na temperatura de 110°C, sem branqueamento; 

Experimento 2: Inhame seco, na temperatura de 110°C, com branqueamento; 

Experimento 3: Jerimum seco, na temperatura de 110°C, sem branqueamento; 

Experimento 4: Jerimum seco, na temperatura de 110°C, com branqueamento.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a realização do branqueamento as amostras de inhame e jerimum foram submetidas ao 

processo de secagem a 110ºC. Durante os experimentos, realizou-se pesagens periódicas: a cada 2 

minutos durante 40 minutos e a cada 5 minutos para os minutos finais. As curvas de secagem (Figura 

1) relacionam o percentual de massa das amostras pelo tempo de secagem, em minutos. Para avaliação

da cinética de secagem as mesmas se prorrogaram até que a massa do material permanecesse 

constante, obtendo-se assim a umidade mínima atingida nas condições de processo empregadas. 

Figura 1 – Curvas de secagem 

Conforme as curvas de secagem, as perdas de massa eram mais intensas no emprego do 

jerimum e quando ocorria o processo de branqueamento em ambos os vegetais. O tempo mais 

prolongado para a secagem dos vegetais branqueados, apesar da velocidade de secagem ser maior 

neste caso, pode ser atribuído ao ganho de umidade durante a etapa de branqueamento. 

Os vegetais branqueados geraram chips de coloração mais atraente e sem evidências de 

queimas, conforme a Figura 2.  

Figura 1 – Chips de inhame e jerimum 
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b5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de secagem e produção de chips de inhame e jerimum se apresentaram como um 

processo viável. A realização da etapa de branqueamento favoreceu a produção de chips de coloração 

mais atraente e sem evidência de queimaduras.  
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DESENVOLVIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA FERMENTADA E 

GASEIFICADA A BASE DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS DE ABACAXI 

E GENGIBRE: ESTUDO DA CINÉTICA DE FERMENTAÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

MEDEIROS, J. A. C. 1; MEDEIROS, V. L. D. 2; SANTOS, R. D. 3; COELHO, R. M. D4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Currais Novos.

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

As bebidas fermentadas de frutas são produtos 

comercialmente promissores, pois, contribuem 

para a redução de perdas pós-colheita de frutos 

perecíveis e pesquisas de consumo mostram boa 

aceitação desse tipo de produto. Por outro lado, o 

abacaxi pode ser considerado uma excelente 

matéria prima, sendo bastante favorável ao 

processo de fermentação alcóolica, devido ao seu 

alto teor de açúcar, substrato importante para as 

leveduras durante a fermentação. Não obstante, 

cerca de 30 a 40% do fruto são desperdiçados 

durante o seu processamento, gerando resíduos 

sólidos compostos por talos, cascas e coroas, que 

quando descartados de forma imprudente podem 

gerar impactos negativos ao ambiente. Objetiva-

se com este trabalho desenvolver uma bebida 

fermentada alcóolica e gaseificada a base de 

resíduos agroindustriais de abacaxi e gengibre, 

visando a redução das perdas pós-colheita, bem 

como estudar a cinética da fermentação alcóolica 

durante a produção da bebida e realizar a 

caracterização físico-química e sensorial do 

fermentado. A bebida será desenvolvida nos 

Laboratórios de Microbiologia e Bioprocessos 

Alimentares do IFRN Campus Currais Novos, 

onde serão analisados os parâmetros rendimento 

e produtividade.  Por fim, espera-se aplicar os 

resultados encontrados no sentido de otimizar o 

processo fermentativo para obtenção da referida 

bebida, contribuindo para a redução de perdas 

pós-colheita e para o desenvolvimento da 

agroindústria.

ABSTRACT 

Fermented fruit drinks are commercially 

promising products since they contribute 

satisfactorily to the reduction of post-harvest 

losses of perishable fruits and consumer surveys 

show good acceptance. On the other hand, the 

pineapple can be considered an excellent raw 

material, is quite favorable to the process of 

alcoholic fermentation, due to your high sugar 

content, the important substrate for yeast during 

fermentation. Nevertheless, about 30 to 40% of 

the fruit is wasted during your processing, 

generating solid wastes composed of stems, bark, 

and crowns, that when thrown recklessly can 

generate negative impacts to the environment. 

Besides the sensorial levels contributes to the 

ginger drink. The goal, whit this work to develop 

a fermented beverage alcohol and agro-industrial 

waste-based sparkling pineapple and ginger, 

PALAVRAS-CHAVE: Fermentação alcóolica. Saccharomyces cerevisiae. Fermentado de frutas. 

Resíduos. Abacaxi. 
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aiming at the reduction of post-harvest losses, as 

well as studying the kinetics of alcoholic 

fermentation during beverage production and 

perform the physicochemical and sensory 

characterization of fermented. The drink will be 

developed in the laboratories of Microbiology 

and Bioprocessos food IFRN Campus Currais 

Novos, where the parameters will be analyzed 

income and productivity. Finally, apply the 

results in order to optimize the fermentation 

process for obtaining of that drink, contributing 

to the reduction of post-harvest losses and to the 

development of agribusiness. 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo CRESTANI et al., (2010, p. 1473), a agroindústria do abacaxi destaca-se pela 

produção de polpas congeladas, sucos, néctares, geleias, doces em calda e cristalizados. Do mesmo 

modo, o abacaxi também pode ser utilizado como matéria prima na produção de bebida fermentada, 

vinagre e aguardente. Porém, VIEIRA et al., (2017, p. 116) afirmam que um dos principais entraves 

decorrentes da industrialização desse fruto é a significativa quantidade de resíduos orgânicos que são 

gerados durante o processo de obtenção desses produtos.  

O abacaxi pode ser considerado uma excelente matéria prima para o processo de fermentação 

alcoólica, uma vez que apresenta altas concentrações de açúcares, substrato importante para as 

leveduras durante a fermentação (GUIMARÃES & ROSA, 2010, p. 2). 

Outro ingrediente válido e bastante utilizado pela indústria alimentícia é o gengibre (Zingiber 

officinale Roscoe). Por apresentar constituintes aromáticos, voláteis e compostos pungentes, o 

gengibre pode ser incorporado nas formulações de alimentos para melhorar o aroma e fornecer outras 

características sensoriais interessantes (PEREIRA, 2007, p. 11). 

Ademais, esse projeto tem como objetivo desenvolver uma bebida fermentada alcoólica e 

gaseificada a base de resíduos agroindustriais de abacaxi (como cascas e talos) e gengibre, bem como 

estudar a cinética da fermentação alcoólica durante a produção da bebida e realizar a caracterização 

físico-química do fermentado para confrontar com os limites impostos pela legislação brasileira. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Oferecido como oferta de hospitalidade para os conquistadores europeus, o Abacaxi, 

conhecido como “Rainha das Frutas” na Inglaterra durante o século XVII devido a sua coroa 

espinhenta, vem-se provando uma grande iguaria utilizada tanto como ingrediente para produção de 

bebidas (fermentadas ou não), quanto como aperitivo em pratos refinados. 

2.1 Fermentados alcoólicos de frutas 

Os produtos obtidos por fermentação alcoólica do suco de outras frutas que no passado 

recebiam nome de vinho, obrigatoriamente acrescido do nome da fruta de origem, hoje são 

denominados fermentados de fruta pela legislação brasileira (LIMA, 2008, p. 151). 

KEYWORDS: Alcoholic fermentation.  Saccharomyces cerevisie. Fruit fermented. Waste. Pineapple. 
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Seguindo a Portaria nº 64, de 30 de abril de 2008, no Art. 3º do regulamento técnico para a 

fixação dos padrões de identidade e qualidade para fermentado de fruta, em seu Anexo I, define-se 

fermentado de fruta como a bebida com graduação alcoólica de 4 a 14% v/v a 20ºC, obtida da 

fermentação alcoólica do mosto de fruta sã, fresca e madura (BRASIL, 2008). 

Conforme Torres Neto et al., (2006), os fermentados de frutas geralmente apresentam pH 

variando entre 3,0 e 4,0 e a análise de pH facilita na avaliação da resistência do produto à 

contaminação bacteriana. 

2.2 Abacaxi 

O abacaxi é uma planta da família Bromeliaceae, que compreende aproximadamente 46 

gêneros, destacando-se pela sua importância econômica o gênero Ananas Mill (MEDINA, 1978, p. 

5). A fruta é proveniente de regiões tropicais e subtropicais e é muito consumida em todo o mundo, 

tanto de forma natural quanto na condição de produtos industrializados. 

De acordo com Chitarra & Chitarra (1990, p. 3), o abacaxi é uma fruta não-climatérica, ou 

seja, deve estar no estádio ótimo de amadurecimento para consumo por ocasião da colheita, pois ao 

ser destacado da planta ele perde sua capacidade de amadurecimento. 

2.3 Gengibirra 

No Brasil denomina-se gengibirra uma espécie de cerveja de gengibre, cuja composição 

inclui, além de gengibre, frutos, açúcar, ácido tartárico, fermento de pão e água (HOUAISS, 2009, p. 

179).  

Segundo Coutinho (2014), a gengibirra é feita de farinha de milho, gengibre, casca de limão 

e água, na qual a infusão desses ingredientes descansa alguns dias, sendo então, antigamente, vendida 

em garrafas ou canecas ao preço de 80 réis.  

3 METODOLOGIA 

Os resíduos do processamento do abacaxi utilizados para a produção do fermentado, serão 

adquiridos através de doações de agroindústrias beneficiadoras de frutas do Estado do Rio Grande do 

Norte. Já o gengibre será adquirido no comércio local. 

3.1 Elaboração do fermentado alcoólico 

Esses serão triturados com água. Em seguida, para o preparo do mosto, haverá correções de 

pH e ºBrix, podendo ainda ser realizada uma sulfitação, que consiste na adição de metabissulfito de 

sódio ao suco, a fim de se evitar reações oxidativas e a proliferação de microrganismos. A levedura 

(Saccharomyces cerevisiae) será adicionada em seguida. 

Ocorrerão duas fermentações, a primeira conduzida em um kitasato e a segunda em duas 

garrafas de vidro, com capacidade de 600mL, em estufa B.O.D. (Demanda Bioquimica de Oxigênio) 

a temperatura controlada de 21°C. A primeira deverá ser realizada em dois dias, seguida da separação 

da levedura por filtração. Para a segunda fermentação será adicionado uma solução de sacarose 

(priming) com o objetivo de fornecer mais substrato às leveduras para que se intensifique a produção 

de CO2, contribuindo, dessa maneira, para a carbonatação da bebida. Após 24 horas sob temperatura 

de 21ºC, as bebidas serão armazenadas em geladeira, para avaliação de suas características físico-

químicas e sensoriais. 

3.2 Estudo da Cinética da Fermentação Alcoólica 
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Para esse estudo, será realizado diariamente o controle das seguintes variáveis: pH, acidez 

total titulável, sólidos solúveis totais, concentração de substrato (sacarose), biomassa 

(microrganismos) e produto (etanol) até o término do processo de fermentação. 

3.3 Análises físico-químicas 

As determinações de acidez total titulável, açúcares redutores totais, densidade, pH, sólidos 

solúveis totais e teor alcoólico serão realizadas conforme metodologia descrita pelo Instituto Adolfo 

Lutz (2008). Já a determinação de biomassa, será obtida por espectrofotometria. 

Os resultados dos parâmetros físico-químicos serão analisados através do teste de média e 

desvio padrão utilizando o programa STATISTICA 7.0. 

3.4 Análise Sensorial 

Os fermentados serão analisados sensorialmente por 60 provadores não selecionados e não 

treinados, de ambos os gêneros, através de teste afetivo – teste de aceitação de escala hedônica 

estruturada de nove pontos, ancorada pelas notas de 1 (desgostei extremamente) a nota 9 (gostei 

extremamente). Os atributos avaliados serão: aparência, cor, odor, sabor e avaliação global.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a execução desse projeto, espera-se que a utilização dos resíduos agroindustriais gerados 

no processamento do abacaxi seja uma alternativa viável para a elaboração de uma bebida fermentada 

alcoólica, agregando valor a esses resíduos e diminuindo os impactos ambientais. Além disso, 

acredita-se que a utilização do gengibre para a elaboração da bebida, bem como a realização do 

processo de carbonatação, contribuirão para o desenvolvimento de um produto inovador para a 

indústria. 

A partir do estudo da cinética de fermentação da bebida, em que as concentrações de açúcar, 

etanol e biomassa serão avaliadas em função do tempo de fermentação, espera-se que durante o 

processo de fermentação ocorra o consumo do substrato pela levedura, obtendo-se um teor alcoólico 

dentro dos padrões estabelecidos pela legislação.  De tal forma que o substrato seja consumido até 

que o Brix permaneça estável, indicando o final do processo fermentativo. 

Além disso, acredita-se também que a bebida obtida atenda aos padrões físico-químicos 

preconizados pela legislação e que seja bem avaliada em relação a suas características sensoriais, a 

fim de que esse produto possa ser inserido com sucesso no mercado. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Vide tudo o que foi apontado, a produção de uma bebida fermentada alcoólica e carbonatada, 

à base de resíduos agroindustriais de abacaxi e gengibre pode cooperar de forma considerável com a 

diminuição das perdas nos processos produtivos e das consequências geradas pelo descarte 

inadequado dos resíduos de frutas no ambiente. Simultaneamente ao reaproveitamento, o 

desenvolvimento desse fermentado também consiste em um produto inovador, que pode ser 

incorporado à indústria de bebidas alcoólicas. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

Resumo 

Os efluentes industriais, de forma geral, 

representam um grande problema para as 

empresas e para o meio ambiente, tendo em 

vista a possibilidade de contaminação 

ambiental. As indústrias do setor de 

laticínios apresentam um sério agravante 

por gerar efluentes ricos em matéria 

orgânica. Diante da tamanha importância 

desta indústria para todos, que faz-se 

necessária a busca por alternativas viáveis 

para o problema da geração destes 

efluentes. A partir do exposto, este projeto 

de pesquisa propõe o tratamento biológico 

do efluente gerado na produção de queijo 

de ricota da usina do IFRN campus Currais 

Novos. Foi montado um aparato 

experimental com um sistema de aeração 

que foi utilizado para o tratamento com o 

lodo ativado coletado na própria caixa de 

gordura do IFRN. Para tais experimentos, 

variou-se o tempo de operação da unidade 

experimental em 24 e 48 h sobe aeração 

constante. O oxigênio dissolvido e a DBO 

inicial e final foram avaliadas. O trabalho 

encontra-se em andamento, no entanto já 

percebe-se, a partir de testes iniciais, a 

diminuição da DBO a partir da utilização 

do tratamento aeróbico com lodo ativado. 

Abstract 

Industrial effluents, in general, represent a 

major problem for companies and for the 

environment, in view of the possibility of 

environmental contamination. The industries 

of the sector of IT services present a great 

aggravating factor to generate effluents rich in 

organic matter. Given the importance of this 

industry for all, it is necessary to search for 

viable alternatives to the problem of 

generation of these effluents. From the 

foregoing, an indicator research project, the 

biological treatment of the effluent produces 

in the production of ricotta cheese from the 

IFRN Currais Novos campus plant. An 

experimental apparatus was set up with an 

aeration system that was used for the 

treatment with the activated sludge collected 

in the IFRN's own fat box. For experimental 

purposes, the experimental operation time 

should be varied in 24 and 48 h under constant 

aeration. The dissolved oxygen and the initial 

and final BOD were evaluated. The work is in 

progress, however, it has already been seen, 

from the beginning of the testis, from the 

BOD from the use of the aerobic cycle with 

activated sludge.

Palavras-chave: Tratamento biológico; Soro de ricota; Efluentes industriais; DBO. 

Keywords:   Biological treatment; Ricotta cheese; Industrial effluents; BOD. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os efluentes que são lançados aos recursos hídricos sem o devido tratamento, ou 

depositados de forma inadequada no solo, podem causar sérios danos ao meio ambiente, 

contaminando o solo e as águas superficiais e subterrâneas (HENARES, 2015).  No ramo das 

atividades industriais, o setor de alimentos destaca-se pelo seu elevado consumo de água e 

geração de efluentes com elevada carga orgânica e substâncias químicas, como a indústria de 

laticínios, que é um exemplo desse setor. Logo, entre os efluentes mais gerados na elaboração 

de produtos lácteos encontra-se o soro, que consiste na fração líquida do leite resultante da 

produção de queijo e possui alta quantidade de substâncias orgânicas representada, 

principalmente, pela lactose e pelas proteínas (COSTA, 2008). 

Desta forma, faz-se necessário o estudo de técnicas viáveis para o tratamento destes 

efluentes. Sendo que, neste projeto será utilizado o próprio efluente produzido na usina do 

campus, buscando saídas sustentáveis para os processos industriais. A partir deste projeto, 

também será promovido, no campus Currais Novos, os estudos envolvendo uma importante 

área de aplicação da indústria de alimentos que é o tratamento de efluentes. Contudo, o objetivo 

do referido estudo, é buscar alternativas de tratamento do soro de ricota que minimizem os 

efeitos negativos de sua alta carga orgânica que se torna prejudicial a ser descartada no 

ambiente, avaliando a caracterização da água resultante desse tratamento. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Poluição das águas 

A maioria das fábricas de queijo elimina os seus efluentes de forma irregular sem 

qualquer pré-tratamento, ou seja, por descarga direta nos recursos hídricos, aplicação no solo 

ou até mesmo como alimentação animal. Uma fábrica com produção média de 10.000 litros de 

soro de leite por dia polui o equivalente a uma população de 5.000 habitantes (MARQUARDT, 

2011).  

2.2 Tratamento de efluentes 

Para o tratamento dos efluentes provenientes das indústrias de laticínios existem 

diversos processos baseados em aspectos físicos, químicos e biológicos como, por exemplo, a 

coagulação, floculação, sedimentação, decantação e reatores biológicos (ALMEIDA; GROSSI, 

2014). Geralmente, o tratamento utilizado nas águas residuárias de laticínios é tipo biológico, 
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por envolver bactérias que se multiplicam aumentando a sua massa em função da quantidade 

de matéria degradada (VON SPERLING, 1996). 

2.3 Lodo ativado 

O processo aeróbio de lodo ativado baseia-se no crescimento de organismos aeróbios 

utilizando como fonte de alimento a matéria orgânica através da injeção mecânica de oxigênio 

no efluente a ser tratado, havendo mistura por agitação. A separação do efluente da massa de 

organismos (lodo) é promovida por decantação (FELICI, 2010). 

2.4 Soro de ricota 

O soro de ricota apresenta-se como uma das melhores alternativas para a reutilização do 

soro oriundo da produção de queijo (FOSCHIERA, 2004). Conforme Sansonetti et al., (2009), 

o soro de ricota é considerado um grande poluente devido à alta demanda bioquímica de

oxigênio (DBO) e demanda química de oxigênio (DQO), com valores de 50 g.L -1 e 80 g.L -1, 

respectivamente. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Coleta e caracterização do soro de ricota 

Este trabalho é uma pesquisa quantitativa e qualitativa que está sendo desenvolvido 

desde o dia 20/04/2018 no IFRN campus Currais Novos, no qual, em cuja usina de laticínios é 

coletado o soro do queijo Ricota. As amostras do soro do queijo estão sendo acondicionadas 

em latões de plásticos devidamente identificados e mantidos numa temperatura ideal de 

armazenamento. 

Posteriormente, para a realização da caracterização físico-química, foram realizadas as 

seguintes análises: turbidez com turbidímetro; pH com pHmetro; analise de acidez titulável; 

analise de condutividade elétrica em condutivímetro; analise de umidade; analise de gordura; e 

analise de proteínas, no período de 07/05/2018 a 20/05/2018, utilizando as metodologias do 

livro analises de alimentos do autor Adolpho Lutz. Também foi realizada a análise de DBO 

antes do inicio dos experimentos de tratamentos biológicos, durante e no fim. 

3.2 Tratamento biológico experimental 

Foi realizado um experimento inicial de teste apenas com caráter exploratório, e está 

sendo realizado uma duplicata do tratamento biológico sendo adaptada de uma metodologia do 
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trabalho de BECKER (2014), utilizando um reator aeróbio descontínuo de bancada construído 

artesanalmente com um aquário de 22L, com uma ambientação inicial de lodo ativado, sendo 

coletado o lodo direto da caixa de gordura do sistema de esgoto da própria usina do instituto. 

Para permitir o melhor crescimento dos microrganismos aeróbios, o reator teve a injeção 

constante de ar produzido através de uma bomba de ar com vazão de 4L/min. 

Foi feita uma ambientação inicial de 3 dias com lodo ativado, e logo após foi gotejado 

o soro a ser tratado até completar o volume útil do reator. Este processo durou 48 horas, e

durante este tempo foram coletadas alíquotas para acompanhar o comportamento da degradação 

da matéria orgânica, pelo método DBO nos períodos de 00h, 24 h e 48h, sendo o tratamento 

executado de forma descontínua sem descarte ou renovação do lodo. Logo, o que foi variado 

foi às quantidades de soro e lodo, onde no primeiro experimento foram utilizados 0,2L de lodo 

e 1,8L de soro, no segundo experimento foi utilizado 1L de lodo e 9L de soro e no terceiro teste 

está sendo utilizado 1L de lodo e 4L de soro. No entanto, mesmo estes valores estarem seguindo 

a literatura de BECKER (2014), estão sendo feitos experimentos com valores diferentes. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este estudo ainda está em andamento e estão disponíveis apenas os resultados da Tabela 

1, porém a partir das análises já foi perceptível que o soro da ricota é rico em matérias orgânicas, 

principalmente em proteínas, tendo uma média de 46%, sendo necessário seu tratamento para 

redução dessa carga orgânica para poder ser descartado em solo ou rios.  

Tabela 1 – Oxigênio dissolvido (O.D.) das amostras de soro de ricota do teste 1 

Amostras O.D. (00h) mg/L O.D. (24h) mg/L O.D. (48h) mg/L

Soro inicial 9.4 8.1 8.5 

Amostra 1 após 5 dias 0.6 0.6 0.0 

Amostra 2 após 5 dias 0.3 0.3 0.3 

Fonte: autores do trabalho 

A partir do primeiro teste foi observado que o oxigênio dissolvido diminuiu bastante, o 

que indiretamente infere-se que a demanda bioquímica de oxigênio foi elevada para que os 

microrganismos pudessem consumir a matéria orgânica presente no soro da ricota. Além do 

mais, também foi observado que o período de tratamento de 24h é o suficiente para a finalização 

do teste. Nas futuras análises será possível quantificar precisamente as diferenças significativas 
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do tratamento do soro antes e após o tratamento e perceber quais melhores alternativas de 

tratamento biológico. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tratamento biológico com lodo ativado está se mostrando eficiente na diminuição de 

carga orgânica a partir dos valores de Oxigênio Dissolvido já obtidos, mas como o trabalho 

ainda está em andamento e todos os testes ainda não foram finalizados, ainda não se pode chegar 

a conclusão se o soro obtido do tratamento poderá estar pronto para o descarte sem prejudicar 

o meio ambiente. Contudo, espera-se que possa ocorrer no soro da ricota uma diminuição de

sua alta carga orgânica, buscando saídas sustentáveis para o descarte do efluente, além desta 

pesquisa mostrar novas alternativas no ramo de tratamento de efluentes industriais. 
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APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE DESIDRATAÇÃO NA PRODUÇÃO 

DE TOMATE CEREJA SECO 

MACEDO, L. R. S.1; DANTAS, T. N. P.2; SILVA, P. M.3; PINTO, A. F. S.4; SANTOS, B. P.5 
1,2 IFRN – Campus Currais Novos; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias – ciência e tecnologia dos alimentos. 

RESUMO

O tomate seco em conserva é um 

produto cujo consumo vem se expandindo cada 

vez no Brasil. Como alternativa a esse processo, 

pode-se utilizar a desidratação osmótica, que 

consiste na imersão da fruta ou hortaliça numa 

solução de açúcar ou sal, realizando uma dupla 

transformação no alimento: a redução do teor de 

água e a incorporação do soluto, esta 

combinação pode resultar em uma redução de 

peso de 44,4 a 51,8%. Além disso, a 

desidratação osmótica consegue reter mais os 

compostos como licopeno e vitamina C 

presentes no tomate. Esta também minimiza os 

danos causados na cor, textura e sabor pela ação 

prolongada do calor, que acontece nos processos 

tradicionais de secagem. Na pesquisa, objetiva-

se obter um tomate seco através da incorporação 

dos componentes (sal e sacarose) e por meio da 

secagem, que combinadas podem melhorar a 

preservação do tomate cereja, principalmente 

pelo abaixamento da sua atividade de água. 

APPLICATION OF DEHYDRATION TECHNIQUES IN THE PRODUCTION OF DRIED 

CHERRY TOMATO 

ABSTRACT

Canned dried tomatoes is a product 

whose consumption has been expanding ever in 

Brazil. As an alternative to this process, can be 

used osmotic dehydration, which consists of 

immersing the fruit or vegetable in a sugar or 

salt solution, it performing a double 

transformation in the food: the reduction of the 

water content and the incorporation of the 

solute, this combination may result in a weight 

reduction of 44.4 to 51.8%. Moreover, osmotic 

dehydration is able to retain more compounds 

such as lycopene and vitamin C, which are 

present in tomato. It also minimizes the damage 

caused to the color, texture and flavor by the 

prolonged heat action that occurs in traditional 

drying processes. In this research, it is aimed to 

obtain a dried tomato by  incorporation of 

components (salt and sucrose) and by drying 

process, which combined can improving the 

preservation of cherry tomato, mainly by 

lowering of its water activity.

PALAVRAS-CHAVE: Tomate seco. Desidratação osmótica. Secagem. Licopeno. 

KEYWORDS:  Dried tomatoes. Osmotic dehydration. Drying. Lycopene. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tomate cereja (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) é uma das variedades de 

tomate de maior popularidade em todo o mundo. No Brasil, o maior produtor de tomate é o 

Goiás, responsável por cerca de 28,5% do total a ser colhido em 2017. Segundo dados do 

IBGE, a estimativa da produção de tomates alcança cerca de 4 milhões de toneladas em 2017, 

aumento de 5,7% frente ao mês anterior, em decorrência dos aumentos de 3,7% na área a ser 

colhida e de 1,9% no rendimento médio (IBGE, 2017).  

O tomate cereja é um fruto muito perecível e de fácil deterioração, com isso a secagem 

vem prolongar a vida útil desses alimentos nas prateleiras de supermercados e restaurantes. A 

redução de água com a imersão dos frutos em solução concentrada contendo um ou mais 

solutos, a um nível mais baixo, reduz a possibilidade de deterioração microbiológica e reduz a 

velocidade de reações químicas e bioquímicas (FONTES, 2009; SOURAKI et al., 2013; 

CATALDO et al., 2011).  

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo do processo de desidratação osmótica e 

secagem por técnicas combinadas para o tomate cereja (Solanum lycopersicum var. 

cerasiforme), avaliando o efeito de algumas variáveis no processo e identificando as 

condições ótimas para a realização dos ensaios, como também proporcionar a redução da 

atividade de água, a qual amplia o período de comercialização, garantindo a qualidade 

necessária ao seu uso como ingrediente na indústria de alimentos, aumentando o shelf life do 

produto e agregando valor ao mesmo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Tomate cereja  

O tomate cereja (Solanum licopersicum var. cerasiforme) é considerado uma hortaliça 

exótica e está presente no mercado brasileiro desde a década de 90 e ganha seu lugar no 

mercado, devido suas propriedades sensoriais, sabor e coloração vermelha uniforme 

(ARAÚJO et al., 2013). O teor de sólidos solúveis é uma das principais características dos 

frutos no que diz respeito ao sabor, visto que é nesta fração que se encontram os açúcares e 

ácidos, sendo também parâmetros indicadores de qualidade dos frutos e de seus subprodutos. 

(GUIMARÃES et al., 2008). Os frutos são constituídos por 90% de água, são ricos em fibra e 

licopeno, como também o fruto apresenta um alto teor de antioxidantes, e as sementes 

apresentam quantidades consideráveis de ácidos graxos insaturados. Apresentam baixo valor 
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calórico e massa seca, sendo muito rico em cálcio e vitamina C. Os sólidos solúveis totais 

apresentam maior concentração na fase final de maturação e são constituídos de 65% dos 

açúcares – sacarose e frutose (ABRAHÃO, 2011). 

2.2 Desidratação osmótica 

A desidratação osmótica é uma operação que consiste na transformação de frutos e 

hortaliças perecíveis em produtos com maior valor de mercado e vida de prateleira mais 

elevada. Neste processo, acontece a retirada de água quando os vegetais são submetidos à 

imersão em solução hipertônica que tenha alta pressão osmótica (QUEJI & PESSOA, 2011).  

2.3  Secagem 

A secagem é um processo tradicional na preservação de alimentos, que diminui a 

disponibilidade da água (atividade de água) para reações de deterioração, aumenta a 

estabilidade e reduz o volume. (FELLOWS, 2006; SHIGEMATSU et al., 2005). Entre as 

técnicas empregadas tem-se o processo de desidratação em secador convectivo, que é uma 

técnica que requer menor temperatura e tempo de secagem mais curto.  

3  METODOLOGIA 

3.1 Matéria-prima e processamento 

A matéria-prima foi produzida e adquirida nos mercados locais e trazida para o 

Campus – Currais Novos com a utilização dos laboratórios de Análise de Alimentos e Frutas 

e Hortaliças, no período de abril a agosto de 2018. O processo de obtenção do produto 

desidratado realizou-se primeiramente com a lavagem e a seleção dos tomates cerejas, com o 

intuito de retirar as sujidades superficiais dos mesmos e separar as matérias-primas.

Em seguida, realizou-se o branqueamento, onde os tomates foram imersos em água 

fervente por aproximadamente 5 minutos, e logo em seguida, retirados e colocados em água 

fria. Posteriormente, foi preparado uma solução osmótica de sacarose 35% e NaCl 5%.  

Foram efetivados três experimentos iniciais, pelos quais o tempo de imersão dos tomates 

cerejas em solução osmótica foi de 1, 2 e 3 horas como mostra na tabela 1.  

Tempo ºBrix inicial ºBrix final 

Exp 1 1 6,1 21,2 

Exp 2 2 6,2 24,2 

Exp 3 3 4,2 30 

Tabela 1 – Variação dos sólidos solúveis nas amostras 
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Nesses três experimentos foi notório que quanto maior o tempo de imersão dos tomates na 

solução osmótica, maior será a absorção de sólidos. O teor de sólidos solúveis (°Brix) foi 

determinado utilizando como equipamento o refratômetro. Verificou-se o °Brix inicial do 

tomate in natura e o final após a desidratação, como mostra na tabela 1. Após, ter sido 

efetivada a desidratação osmótica, os tomates foram pesados e colocados em estufa em 

temperaturas de 70, 80 e 90°C, utilizando a balança analítica para realização das pesagens no 

tempo de 2 e 5 minutos por 90 minutos ao total. Na desidratação osmótica, alguns parâmetros 

são determinados para acompanhar e avaliar a eficácia do processo. Destacam-se entre os 

principais parâmetros a perda de água, ganho de sólidos, redução de peso e índice de 

eficiência. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O delineamento experimental do processo de obtenção de tomates cereja secos a partir 

da desidratação osmótica e secagem convectiva estão apresentadas na Tabela 2.  

Exp Tempo da desid. 

osmótica (h) 

T do 

ar (°C) 

1 1 70 

2 2 80 

3 3 90 

Tabela 2 – Matriz experimental 

Com base nos dados obtidos pelos ensaios experimentais de desidratação osmótica e 

secagem, foram observadas perdas gradativas de massa dos tomates cerejas, nas temperaturas 

estudadas 70, 80 e 90°C, como mostra na Tabela 3.  

Exp Temperatura 

°C 

Tempo 

(min) 

Massa 

inicial (g) 

Tempo 

(min) 

Massa 

final (g) 

1 70 0 98,427 90 81,222 

2 

3 

80 

90 
0 

0 

126,705 

73,845 
90 

90 

96,791 

56,312 

Tabela 3 – Secagem convectiva nas temperaturas de 70, 80 e 90°C 

De acordo com os levantamentos de dados expostos nas tabelas acima, as curvas de 

secagem obtiveram melhores resultados nas temperaturas de 70 e 90°C. Observou-se ainda 

pequenos intervalos de taxa de secagem constante, indicando que a cinética do processo é 

controlada pela lenta difusão da água entre a estrutura do material em estudo, como também a 

absorção de sólidos, se deu em melhores condições no tempo de 1 e 3 horas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tomate cereja é altamente perecível e devido isso, é necessário à implementação de 

técnicas que possibilitam o aumento do tempo de prateleira. Neste caso, o estudo propõe o 

uso de técnicas combinadas de desidratação osmótica e secagem convectiva, tornando-o assim 

um fruto mais saboroso, com coloração mais atraente, vida útil prolongada e maior 

concentração de sólidos no produto. 
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TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO DO EFLUENTE PRODUZIDO A 

PARTIR DO SORO DE RICOTA DA USINA DO IFRN CAMPUS 

CURRAIS NOVOS 

LIMA, M. B. D.1; RODRIGUES, R. L.2; SANTOS, B. P.3; AZEVEDO, S. H. G.4; 

SANTOS, E. R. M.5 

1,2,3,5 IFRN – Campus Currais Novos; 4 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

A indústria de laticínios está presente em 

praticamente todas as regiões do Brasil, 

tendo em vista a grande importância dos 

derivados de leite na alimentação dos 

brasileiros. Porém, esta indústria produz 

grandes quantidades de efluentes ricos em 

matéria orgânica. Diante disso, este projeto 

de pesquisa propõe o tratamento do efluente 

gerado na produção de queijo de ricota da 

usina do IFRN campus Currais Novos. O 

efluente (soro de ricota) foi previamente 

caracterizado (pH, turbidez, cinzas e sólidos 

totais) e submetido a um tratamento físico-

químico envolvendo coagulação, floculação 

e sedimentação, onde será apresentado 

apenas os testes iniciais para os coagulantes 

artificiais: policloreto de alumínio, tanfloc. 

Quanto a metodologia, foi realizado uma 

série de testes no equipamento Jar-Test, 

variando o tempo de agitação rápida e lenta 

e o volume de coagulante adicionado, 

enquanto que as demais variáveis foram 

fixadas. Como forma de análise da 

eficiência dos coagulantes, o projeto 

propõe-se a avaliar a turbidez, DBO, pH e 

sólidos totais ao final do tratamento. 

Resultados iniciais já apresentam reduções 

da ordem de 60% na turbidez do efluente a 

partir de algumas condições avaliadas.

ABSTRACT 

The dairy industry is present in almost all 

regions of Brazil, considering the great 

importance of milk derivatives in the 

Brazilian diet. However, this is a large 

production of effluents rich in organic matter. 

In view of this, this research project proposes 

the treatment of the effluent generated in the 

production of ricotta cheese from the IFRN 

campus Currais Novos plant. The effluent 

(ricotta effluent) was previously characterized 

(pH, turbidity, ash and total solids) and 

subjected to a physical-chemical treatment 

involving coagulation, flocculation and 

sedimentation, where only the initial tests for 

artificial coagulants will be presented: 

aluminum polychloride and tanfloc. As for the 

methodology, a series of tests were carried out 

on the Jar-Test equipment, varying the fast 

and slow agitation time and the coagulant 

volume added, while the other variables were 

fixed. As a way of analyzing the efficiency of 

coagulants, the project proposes to evaluate 

turbidity, BOD, pH and total solids at the end 

of treatment. Initial results already show 

reductions of the order of 60% in turbidity of 

the effluent from some conditions evaluated.

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento físico-químico. Soro de ricota. Coagulantes. Jar-test 
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1 INTRODUÇÃO 

Os efluentes que são lançados nos recursos hídricos sem o devido tratamento, ou 

depositados de forma inadequada no solo, podem causar sérios danos ao meio ambiente. A 

indústria de alimentos destaca-se pelo sua elevada geração de efluentes por unidade produzida 

(HENARES, 2015, p.13). Entre os efluentes da indústria de laticínios, o soro possui maior 

relevância por possuir alta quantidade de substâncias orgânicas como: lactose e diversas 

proteínas, que podem causar grande impacto ambiental ao ser lançado no meio ambiente sem 

qualquer tratamento (COSTA, 2008). Conforme Sansonetti et al., (2009), o soro de ricota é 

considerado um grande poluente devido à alta demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e 

demanda química de oxigênio (DQO), com valores de 50 g.L-1 e 80 g.L-1, respectivamente. 

Para o tratamento destes efluentes existem diversos processos baseados em aspectos 

físicos, químicos e biológicos, como a coagulação, floculação, sedimentação, decantação e 

reatores biológicos (ALMEIDA et al., 2014, p.8). A partir disso, objetivo do referido estudo, é 

buscar alternativas de tratamento físico-químico do soro de ricota que minimizem os efeitos 

negativos de sua alta carga orgânica que se torna prejudicial a ser descartada no ambiente, 

avaliando a caracterização da água resultante desse tratamento. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Tratamento físico-químico de efluentes industriais 

Dentre as diversas formas de tratamento de efluentes oriundos de laticínios, existe o 

tratamento baseado na redução de determinados aspectos físico-químicos deste efluente, 

podendo envolver processos de coagulação, floculação, sedimentação e decantação 

(ALMEIDA; GROSSI, 2014, p.8). 

2.1.1 Coagulação 

O processo de coagulação é feito uma vez que, na grande maioria dos tratamentos de 

água não se é possível realizar a remoção de sólidos em suspensão apenas pelos processos de 

sedimentação, flotação e filtração, sendo necessária a adição de agentes coagulantes para que 

KEYWORDS:   Physical-chemical treatment.  Ricotta effluent. Coagulants. Jar-test 
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ocorra uma modificação nas características da água e dos sólidos (BERNARDO; DANTAS, 

2005).  

2.2.2 Floculação e Sedimentação 

A floculação consiste na agregação de partículas neutralizadas na fase da coagulação, 

formando-se flocos com a ajuda de um floculante (polímero) que se liga às mesmas através de 

“pontes”. Os flocos vão aumentando de tamanho e massa permitindo a sua sedimentação por 

ação da gravidade, facilitando, posteriormente, o processo de separação por decantação e 

filtração. Nesta fase há uma agitação mecânica branda da massa de água, promovendo um maior 

contato entre as partículas e os flocos, sem que haja a destruição daqueles já formados 

(RODRIGUES, et al. 2004, p.9). 

3 METODOLOGIA 

3.1 Coleta e caracterização do soro de ricota 

O soro do queijo Ricota está sendo fornecido pela usina de laticínios do Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Currais Novos. Trata-se de um trabalho qualitativo e 

quantitativo, na qual as amostras do soro do queijo estão sendo coletadas a cada teste preliminar, 

sendo acondicionadas em latões de plástico, devidamente identificados e mantidos numa 

temperatura ideal de refrigeração em uma câmara fria. A caracterização do soro foi realizada 

avaliando os parâmetros: pH, turbidez, cinza total (em mufla à 550 °C) e sólidos totais em 

refratômetro. 

3.2 Tratamento Físico-Químico 

Os procedimentos experimentais para o tratamento físico-químico estão sendo aplicados 

em um Jar-Test em escala laboratorial, tendo como coagulante natural a Moringa oleífera, e 

como coagulantes artificiais: o Policloreto de Alumínio e o Tanfloc com concentração de 10%. 

Os experimentos estão sendo realizados no laboratório de meio ambiente do IFRN-CN. 

Para o tratamento utilizando o equipamento Jar-Test, inicialmente os recipientes do 

equipamento são identificados e numerados; em seguida, cada recipiente recebe 1500 mL do 

efluente, sendo iniciada uma agitação rápida a 160 rpm com tempo que varia de 1 a 5 min; logo 

após, adiciona-se diferentes volumes da solução de coagulantes (2, 4 e 6 mL). A próxima etapa 

remete ao processo de mistura lenta, na qual a solução é submetida a tempos de mistura que 
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variam entre 10 e 20 min; após a agitação lenta, a mistura ficará em repouso por 30 min para 

promover a sedimentação; e por fim, são feitas as análises de turbidez e pH de cada amostra. 

Para a análise de DBO necessita no mínimo 5 dias para finalização do teste. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se que com o tratamento físico-químico no soro do queijo ricota, utilizando o 

equipamento Jar-Test juntamente com os coagulantes artificiais e com o coagulante natural 

(Moringa oleífera) possa ocorrer uma diminuição de sua alta carga orgânica, buscando saídas 

sustentáveis para o descarte do efluente. 

Foi feito um teste inicial com os dois tipos de coagulantes artificiais (Policloreto de 

Alumínio; Tanfloc) utilizando quantidades e tempos diferentes do proposto para podermos 

comparar com os futuros dados. Logo, foi medido a turbidez do soro inicial, o qual constatou 

531 NTU, posteriormente foi feito o tratamento no Jar-Test utilizando o coagulante Policloreto 

de Alumínio (5, 7 e 10 mL) e intervalos de tempos de 3 minutos para agitação rápida e 15 

minutos de agitação lenta, conforme Tabela 1. 

Tabela 1 – Resultados da turbidez para o Policloreto de Alumínio à 10% 

Policloreto de 

Alumínio (10%) 

Turbidez (NTU) 

5 mL 364 

7 mL 473 

10 mL 450 

Fonte: os autores. 

Nesse primeiro teste já pode ser perceptível uma diminuição da turbidez do soro, 

indicando uma boa resposta para os futuros tratamentos ao decorrer do trabalho. Em seguida, 

foi feito o mesmo tratamento utilizando o mesmo tempo e quantidades para o coagulante 

Tanfloc. Os resultados para este coagulante estão expressos na Tabela 2. 

Tabela 2 – Resultados da turbidez para o Tanfloc à 10% 

Tanfloc (10%) Turbidez (NTU) 

5 mL 206 

7 mL 191 

10 mL 180 
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Fonte: os autores. 

Percebeu-se que no segundo teste ocorreu uma diminuição significativa da turbidez 

(>60%) tornando-se uma ótima resposta inicial para o trabalho. Nas futuras análises será 

possível quantificar precisamente as diferenças positivas do soro antes e após o tratamento (pH, 

DBO, sólidos totais em refratômetro). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo com o trabalho em andamento, já foi possível perceber a boa eficiência do 

tratamento físico-químico com base nos testes feitos no Jar-Test até o momento, com os 

coagulantes artificiais. As respostas foram positivas evidenciando a diminuição da turbidez e 

uma possível e consequente diminuição da carga orgânica do soro do queijo Ricota, a qual será 

calculada ao decorrer do projeto com as análises de pH e DBO. A proposta do tratamento com 

o coagulante natural (Moringa oleífera) será um desafio inovador, já que o mesmo é uma ótima

saída para o tratamento do efluente (soro da Ricota) de forma natural e sem danos ao meio 

ambiente. 
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INDICADORES MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO QUÍMICOS DE QUALIDADE DO 

LEITE CRU PRODUZIDO POR INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

ENTRE VALES, MUNICÍPIO DE ACARI-RN 

SANTOS, M. D.A.1; SANTOS, M.D.A2 ; AZEVÊDO, R. C.T3; SANTOS, R.D4; VÉRAS, I.V.U.M5 

1,2 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias; 

RESUMO

O presente estudo teve por objetivo avaliar a 

qualidade microbiológica e físico química do 

leite, produzido por integrantes da Associação 

Comunitária Entre Vales, localizada na zona 

rural do município de Acari - RN, através das 

análises microbiológicas de Coliformes totais, 

termotolerantes (Escherichia coli), contagem 

bacteriana total e parâmetros físico químicos de 

pH, acidez, gordura, densidade, índice 

crioscópico, extrato seco total e extrato seco 

desengordurado. 

Para os procedimentos de análises, foram 

coletadas amostras de leite de cinco produtores, 

e analisadas quanto aos parâmetros físico 

químicos, apresentando resultados semelhantes 

com os estabelecidos pela IN N° 62 e 

microbiológicos, os quais apresentaram em 60% 

contaminação por Coliformes totais. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the 

microbiological and physical chemical quality 

of the milk, produced by members of the 

Community Association Entre Vales, located in 

the rural area of Acari - RN, through 

microbiological analyzes of total coliforms, 

thermotolerant (Escherichia coli) total bacterial 

count and physical chemical parameters of 

pH, fat, density, cryoscopic index, total dry 

extract and dry extract degreased. 

For the analysis procedures, milk samples were 

collected from five producers and analyzed for 

physical chemical parameters, presenting results 

consistent with those established by IN No. 62 

and microbiological tests, which presented 60% 

contamination by total Coliforms. 

1. INTRODUÇÃO

O leite é um alimento de grande valor nutricional que apresenta em sua composição

micro e macro moléculas de alto valor nutritivo que conferem uma fonte de substratos 

essenciais para o desenvolvimento de vários tipos de microorganismos. Essa característica 

pode influenciar diretamente na sua qualidade química, física e biológica, uma vez que 

PALAVRAS-CHAVE:Qualidade do leite. Análises físico-químicas. Região do Seridó. Coliformes totais 

e termotolerantes. 

KEYWORDS:   Quality of milk. Physicochemical analysis. Region of Seridó. Total and thermotolerant 

coliforms. 
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quando contaminado, pode haver uma desestabilização que vai interferir nas características 

organolépticas e microbiológicas do produto. 

A qualidade e composição do leite cru são fatores primordiais que afetam diretamente 

o rendimento, a inocuidade e as características sensoriais dos derivados lácteos, tendo em

vista que nenhum processo tecnológico é capaz de melhorar a qualidade da matéria-prima, a 

ordenha deve ser vista como uma das principais etapas da cadeia do leite (MONTANHINI, 

2018). Cuidados no manejo do rebanho, sanidade dos animais, obtenção higiênica do leite e 

armazenagem adequada exercem importante impacto nas características do produto final 

(MONTANHINI, 2018). 

As condutas higiênico-sanitárias e a inocuidade dos alimentos, sejam eles de origem 

vegetal ou animal, são fatores indispensáveis para garantir a qualidade destes durante a cadeia 

produtiva, ou seja, desde a matéria-prima ainda no estabelecimento rural até a mesa do 

consumidor. Segundo Zafalon (2008) as características qualitativas deixaram de ser uma 

vantagem competitiva e se tornaram um requisito fundamental no mercado de produtos 

alimentícios, ressaltando que o correto manuseio dos alimentos tem por objetivo garantir sua 

qualidade e acima de tudo, assegurar a saúde e a segurança do consumidor. 

Portanto, o presente estudo teve por objetivo avaliar a qualidade microbiológica e 

físico química do leite, produzido por integrantes da Associação Comunitária Entre Vales, 

localizada na zona rural do município de Acari - RN, através das análises microbiológicas de 

Coliformes totais, termotolerantes (Escherichia coli), contagem bacteriana total e parâmetros 

físico químicos de pH, acidez, gordura, densidade, índice crioscópico, extrato seco total e 

extrato seco desengordurado. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo da ordenha completa

e ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O 

leite de outros animais deve denominar-se segundo a espécie de que proceda (BRASIL, 

2011). 

Conforme a IN 62, de 29 de dezembro de 2011, o leite cru refrigerado conceitua-se 

como o produto (oriundo da ordenha completa e ininterrupta, em condições de higiene, de 

vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve denominar-se 

segundo a espécie de que proceda) refrigerado e mantido à temperatura constante de 7°C, 
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transportado em carro-tanque isotérmico da propriedade rural para um Posto de Refrigeração 

de leite ou estabelecimento industrial adequado, para ser processado. 

Em condições adequadas, o leite sai sadio do úbere da vaca, devendo manter esta 

qualidade após a ordenha. Os principais fatores que alteram a qualidade do leite são a 

presença de colostro; falta de higiene na ordenha e nos equipamentos usados; leite de vaca 

com mastite; demora no processo de resfriamento do leite; e alimentação da vaca em 

produção (CANI & FRANGILO, 2008). 

Segundo a IN 62 descrita pelo MAPA (BRASIL, 2011), a qualidade do leite pode ser 

avaliada pela qualidade composicional (gordura, proteína, extrato seco desengordurado e 

sólidos totais), e também pela qualidade higiênico-sanitário (Contagem Bacteriana Total – 

CBT, Contagem de Células Somáticas – CCS e resíduos químicos contaminantes no leite) 

(SOUZA et al., 2011). 

3. METODOLOGIA

Foram coletadas assepticamente (em recipientes estéreis de vidro), amostras de leite de

cinco produtores, entre os dias 20 e 21 de agosto de 2018, nas propriedades de cada integrante 

da Associação Comunitária Entre Vales, situada na zona rural do município de Acari/RN. Em 

seguida, foram encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia e de Alimentos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, câmpus Currais 

Novos para determinação de Coliformes totais, termotolerantes (Escherichia coli), contagem 

bacteriana total e parâmetros físico-químicos de pH, acidez gordura, densidade, índice 

crioscópico, extrato seco total e extrato seco desengordurado. 

Os procedimentos utilizados no desenvolvimento do trabalho são de caráter 

quantitativo de análises que incidiram sobre um grupo de cinco produtores e suas amostras de 

leite. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a caracterização microbiológica e físico química do leite, foi possível avaliar a

presença de Coliformes totais em três amostras coletadas, e Coliformes termotolerantes em 

um único tubo de ensaio da diluição 10-1 de uma amostra. Diante disso,esses resultados 

conferem condições insatisfatórias de higiene durante a ordenha ou manejo inadequado dos 

utensílios durante a atividade. 
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Amostras Coliformes totais 

(NMP/mL) 

Coliformes 

termotolerantes 

Contagem padrão 

em placas 

(UFC/mL) 

1 >1100NMP/mL/inf.420 3,6 NMP/mL/0,17-18 Incontáveis 

2 >1100 NMP/mL/inf.420 <3,0 NMP/mL/Sup.9,5 Incontáveis 

3 >1100 NMP/mL/inf.420 <3,0 NMP/mL/Sup.9,5 Incontáveis 

4 Negativo Negativo 8,5x103 

5 Negativo Negativo 2,4x104 

Tabela 1. Caracterização microbiológica do leite cru produzido pelos produtores. 

Em relação às análises físico químicas, as amostras apresentaram resultados 

semelhantes com os parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa N° 62 de 29 de 

Dezembro de 2011 que regulamenta a produção, identidade e qualidade do leite. 

Tabela 2. Caracterização físico química do leite produzido pelos produtores 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em virtude da presença de Coliformes totais em 60% das amostras, conclui-se que o

leite é obtido em condições inadequadas de higiene, o que interfere diretamente na sua 

qualidade microbiológica. Diante disso, faz-se necessário promover juntamente com os 

produtores, ações que evidenciem a importâncias das Boas Práticas durante e após a ordenha, 

uma vez que, ao apresentar uma grande contaminação por coliformes, pode haver produção de 

ácido láctico, provocando uma desestabilização ácida das proteínas ocasionando a formação 

da rede protéica, o que torna o leite impróprio pra ser beneficiado na indústria, causando 

prejuízos ao produtor. 

Amostras ph Gordura(g/100g) Densidade(g/mL) Índice 

criosópico 

EST ESD Acidez 

14-18°D

1 6,56 3,4% 1,0312 -0,536 ° H 12,13% 8,73% 19° D 

2 6,65 4,1% 1,0292 -0,536°H 12,46% 8,36% 18 °D 

3 6,42 3,2% 1,0302 -0,532°H 11,63% 8,41% 19° D 

4 6,46 3,0% 1,0302 -0,531°H 11,39% 8,39% 17° D 

5 6,49 4,9% 1,0302 -0,536°H 13,68% 8,78% 18° D 
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bCONDIÇÕES DE HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE CARNES NA

FEIRA LIVRE DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS 

MEDEIROS, A. M. O.1; LIMA, J. M.2 e DANTAS, T. N. P.3 

1,2,3 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Agrárias 

RESUMO

Esse projeto apresenta uma descrição das 

atividades referentes à verificação das 

“Condições de higiene e manipulação de 

carnes na feira livre na cidade de Currais 

Novos”. O objetivo deste trabalho foi realizar 

uma pesquisa exploratória, com análise 

interpretativa, baseada nas condições 

observadas. Foi realizada no período do mês 

de março de 2018, durante o domingo, dia que 

se caracteriza por elevada circulação de 

pessoas e produtos. O estudo fundamentou-se 

na legislação federal, Portaria do Ministério 

da Saúde Nº. 326 de 01 de agosto de 1997, 

relativa à comercialização e manipulação de 

alimentos e a RDC Nº 43, de 01 de Setembro 

de 2015, que aborda também sobre as 

condições de manipulação alimentar. 

ABSTRACT 

This project presents a description of the 

activities related to the verification of 

"Hygiene conditions and handling of meat at 

the fair in the city of Currais Novos". The 

objective of this work was to perform an 

exploratory research, with an interpretative 

analysis, based on the observed conditions. It 

was held in the period of the month of March 

2018, during the sunday, which is 

characterized by high circulation of people 

and products. The study was based on federal 

legislation, Ordinance of the Ministry of 

Health No. 326 of 1 August 1997 on the 

marketing and handling of food and the RDC 

Nº 43, of 01 September of 2015, which also 

addresses about food handling conditions.

1 INTRODUÇÃO 

A partir das visitas feitas na feira municipal de Currais Novos, foi realizada uma 

pesquisa com objetivo de avaliar a manipulação e condições atuais da feira e do mercado 

municipal da cidade, a partir disso comparar os dados obtidos com os apresentados na legislação 

federal, a fim de constatar se os produtos vendidos no local são seguros para consumo do ponto 

de vista da segurança alimentar. Segundo o Art. 20 da RDC Nº 43, de 01 de Setembro de 2015 

PALAVRAS-CHAVE:  Higiene. Feira livre. Legislação. 

KEYWORDS:  Hygiene. Fair. Legislation. 
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b
a manipulação, desde o recebimento de matéria prima até a comercialização do produto final, 

deve ser feita em local higienizado e com utensílios também adequados, sendo assim a 

importância de um local adequado é de suma importância para que o alimento comprado seja 

seguro, com base nesta linha de raciocínio se alicerça o estudo em questão, analisando as más 

práticas feitas pelos trabalhadores do determinado local que põe em risco a saúde dos 

consumidores. Para isso foram observadas as condições dos locais que comercializam carnes, 

aves, pescados e as técnicas de manipulação empregadas pelos feirantes. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Boas práticas de manipulação 

Segundo o Art. 20 da RDC Nº 43, de 01 de Setembro de 2015, da ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária), que engloba toda manipulação desde o recebimento como 

matéria prima até a comercialização do produto, o ambiente de manipulação dos alimentos 

deve apresentar higienização adequada: “Art. 20: O ambiente de manipulação dos alimentos 

deve ser devidamente higienizado, incluindo as superfícies e utensílios que entram em 

contato com os alimentos”  

Conforme a legislação federal, Portaria do Ministério da Saúde Nº. 326 de 01 de agosto 

de 1997 que regulamenta as Condições Higiênicos-Sanitárias e de Boas Práticas de 

Fabricação para Estabelecimentos Produtores e/ou Industrializadores de Alimentos. 

De acordo com o Art. 21 da RDC Nº 43, de 01 de Setembro de 2015, da ANVISA, os 

utensílios e bancadas devem estar higienizadas para a manipulação de alimentos: “Art. 21: 

Os equipamentos, os móveis e os utensílios utilizados nas instalações e serviços devem estar 

devidamente higienizados, em condições adequadas de conservação e ser apropriados para 

a manipulação de alimentos”. 

“Parágrafo único. As superfícies que entram em contato direto com o 

alimento devem ser de material liso, lavável, impermeável e resistente, 

próprio para o uso em estabelecimentos da área de alimentos.” (2015, p. 7)  

3 METODOLOGIA 

Esse trabalho utilizou, como base, pesquisa exploratória, por meio de visitas a feira livre 

de Currais Novos. As visitas foram realizadas no decorrer do mês de março de 2018, aos 

domingos, visto que este dia é marcado por maior circulação de pessoas e produtos.  
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A feira livre da cidade de Currais Novos se caracteriza por ser de médio porte, instalada 

em local fixo e localizada no centro da cidade. A comercialização dos produtos ocorre todos os 

dias da semana, mas com maior concentração de feirantes e clientes acontecendo no domingo 

e segunda-feira. Os artigos alimentícios comercializados nesta feira são constituídos 

principalmente por hortifrúti - frutas, verduras, legumes-carnes, peixes, aves (vivas e abatidas) 

e ovos. Foram consideradas durante as visitas à feira livre: a organização dos setores e bancadas, 

as situações higiênico-sanitárias do ambiente de comercialização e de manipulação dos 

alimentos considerados, as condições dos manipuladores, dos utensílios, das instalações e 

equipamentos empregados.  

A avaliação dos dados obtidos foi fundamentada na legislação federal, Portaria do 

Ministério da Saúde Nº. 326 de 01 de agosto de 1997, que regulamenta as Condições 

Higiênicos-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores e/ou 

Industrializadores de Alimentos e a RDC Nº 43, de 01 de Setembro de 2015, relativa a 

manipulação de alimentos, englobando manipuladores e local de manipulação desde o 

recebimento primário da matéria prima até a venda no estágio final. Para maior apreciação dos 

resultados, foram realizados registros fotográficos relevantes ao estudo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O mercado municipal da área da feira livre concentra a venda de carnes, aves abatidas 

e pescados e possui instalações equipadas com banheiros, bancadas de mármore sem 

revestimento de altileno, material plástico não poroso e lavável desenvolvido para evitar 

contaminação microbiológica. As bancadas são munidas de torneiras, contendo uma em cada 

cabine. No local, não há refrigeração adequada e as carnes são mantidas majoritariamente à 

temperatura ambiente (Imagem 01), percebesse isso ao observar que só contém um freezer e o 

mesmo não apresenta a temperatura diferenciada para a grande variedade de carne existente. 

As carnes expostas ficam arrumadas lado a lado ou sobrepostas, promovendo contato direto 

umas com as outras, causando uma possível contaminação cruzada. (Imagem 02).  
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Imagem 01 – Carnes expostas a temperatura ambiente sem nenhuma tela protetora 

possibilitando contato com insetos e utilizando ganchos não devidamente higienizados 

Imagem 02 – Freezer (Único do local) sobrecarregado 

Quanto à limpeza do local, ao comparar a situação encontrada com os padrões descritos 

no Art. 24 da RDC nº 43, de 01 de Setembro de 2015, percebe-se a existência de lixo 

acondicionado de forma irregular e da ausência de um efetivo gerenciamento dos resíduos 

(Imagem 03). 

Imagem 03 – Resíduos expostos em meio ao local, próximos as bancadas 
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Os comerciantes dos produtos cárneos não praticam técnicas corretas de manipulação 

de alimentos, vistos no Art. 29 da RDC nº 43, de 01 de Setembro de 2015, comprometendo a 

integridades destes produtos, como por exemplo: pegando na carne após pegar no dinheiro sem 

higienização das mãos (Imagem 04).  

Imagem 04 – Vendedor sem EPI’s adequado manipulando dinheiro e após pega nos 

alimentos sem higienização 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A comercialização de carnes e pescados na feira livre da cidade de Currais Novos – RN, não 

respeita a totalmente a legislação federal, pois se observam graves problemas higiênico-

sanitários que afetam a qualidade dos produtos cárneos e colocam em risco a saúde dos 

consumidores. Os principais problemas da feira livre estão relacionados à estrutura do local e 

ao treinamento dos comerciantes quanto às boas práticas de manipulação de alimentos. Porém 

se ressalta como outro ponto, a conservação e armazenamento inadequado de alimentos 

presente no local, que além de aumentar o risco de contaminação, diminui sua shelf life (vida 

de prateleira). 
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ELABORAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E AVALIAÇÃO 

SENSORIAL DE GINGER BEER A BASE DE MARACUJÁ DO MATO 

(Passiflora cincinnata) 

ARAÚJO, A. L. S.1; SANTOS, R. D.2 e FELIX, I. A. M.3; SILVA, R. I. L.4; COELHO, R. M. D.5 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO

Anualmente são produzidos no Brasil 

cerca 703 mil toneladas de maracujá. O 

maracujá do mato apresenta vantagens em 

relação aos cultivares de maracujá azedo 

(Passiflora edulis), pois possui maior 

tolerância ao estresse hídrico, por ser adaptado 

às condições do Semiárido. O projeto tem 

como objetivo a elaboração de ginger beer, 

uma bebida fermentada e naturalmente 

carbonatada produzida à base de gengibre, 

com a adição de maracujá do mato (Passiflora 

cincinnata), com teor alcoólico moderado de 4 

a 14%, atendendo a legislação brasileira 

vigente e realizar sua caracterização físico-

químico e sensorial. Assim, criando um 

produto inovador e uma vertente inovadora 

para sua matéria prima. 

ABSTRACT

Annually about 703 thousand tons of passion fruit are 

produced in Brazil. The passion fruit of the bush 

presents advantages in relation to the cultivars of 

passion fruit sour (Passiflora edulis), because it has 

greater tolerance to the water stress, because it is 

adapted to the conditions of the Semiarid. The project 

aims at the elaboration of ginger beer, a fermented 

and naturally carbonated drink produced from ginger, 

with the addition of passion fruit (Passiflora 

cincinnata), with a moderate alcohol content of 4 to 

14%, in compliance with current Brazilian legislation 

and perform its physical-chemical and sensorial 

characterization. Thus, creating an innovative 

product and strand innovative for its raw material.

1 INTRODUÇÃO 

Ocupando um lugar de destaque na fruticultura tropical, a cultura do maracujá é um segmento 

que se expandiu nos últimos 30 anos (MELETTI, 2011, p.83). O Brasil produz cerca de 703 toneladas 

de maracujá anualmente, com destaque para a região Nordeste que representa 70% dessa produção 

(IBGE, 2016). Devido à grande quantidade de resíduos gerados pelas agroindústrias, muitos estudos 

PALAVRAS-CHAVE: Maracujá. Fermentado alcoólico. Passiflora cincinnata. Análise físico-química. 

Produto inovador. 

KEYWORDS: Passion fruit. Alcoholic fermentation. Passiflora cincinnata. Chemical physical analysis. 

Innovative product. 
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bvêm sendo desenvolvidos para o beneficiamento de tal subproduto em diversas aplicações. 

(COELHO, 2016, p. 348). 

As bebidas fermentadas surgem como opção no desenvolvimento de tecnologias para a 

obtenção de produtos derivados com maior período de vida útil e maior valor agregado. Além de 

serem atribuídos como produtos promissores por apresentarem a tendência de aceitação em pesquisas 

de consumo, além de contribuírem para a redução de perdas pós-colheita de frutos perecíveis 

(MAEDA, 2003, p. 310).  A industrialização do maracujá para obtenção de polpa, gera por ano por 

volta de 54 mil toneladas de resíduos, como sementes e cascas (COELHO et al., p. 351 apud LÓPES-

VARGAS, 2013). A ginger beer surge dentro do contexto das bebidas fermentadas, destacando-se 

por possuir um baixo teor alcoólico (variando de <0,5 a 10%), além da possibilidade de acrescentar 

frutas a sua composição, com o objetivo de adicionar propriedades organolépticas e nutricionais 

(MADDEN, 2007, p.1). Diante do exposto, o uso da polpa de maracujá para a obtenção de 

fermentado, é uma maneira de aproveitar a parte sumosa, evitando o índice de desperdício exagerado. 

Deste modo, o objetivo geral do trabalho é a elaboração de uma bebida fermentada alcoólica do tipo 

ginger beer, a base de maracujá do mato que atenda aos requisitos exigidos pela legislação brasileira 

vigente, bem como avaliar seus parâmetros físico-químicos e sensoriais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Cultivado em países de clima tropical e subtropical, o maracujá pertence à família 

Passifloreaceae, do gênero passiflora. Popularmente conhecido como maracujá do mato, maracujá-

brabo, maracujá-mochila ou maracujá da casca verde. O Passiflora cincinnata é um cultivar que 

apresenta polimorfismo em relação ao tamanho dos frutos, ao colorido da flor, cor e gosto do suco. 

(DABADIA, 2016, p. 1). O maracujá do mato apresenta vantagens em relação aos cultivares de 

maracujá azedo (Passiflora edulis), pois possui maior tolerância ao estresse hídrico, por ser adaptado 

às condições do Semiárido. Além de possuir um ciclo produtivo mais longo, consequentemente 

produzindo por mais tempo e tem maior tolerância a fusariose que é uma das principais doenças que 

ataca o maracujazeiro azedo (BIROLO, 2016). 

Fermentação alcoólica é o processo onde ocorre a transformação de açúcares fermentescíveis 

em etanol pela ação de leveduras. É um método muito utilizado para se obter bebidas alcoólicas como 

por exemplo vinho, cerveja, cachaça etc. Sendo fontes naturais de açúcares fermentescíveis, as frutas 

são substratos utilizados frequentemente na produção de bebidas alcoólicas fermentadas (PINTO, 

2015 apud AQUARONE, 2001, p.1). 
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bA ginger beer originou-se na Inglaterra em meados do século XVIII, elaborada a base de 

gengibre e condimentos é uma bebida fermentada que possui baixo teor alcoólico, naturalmente 

carbonatada. Seus ingredientes base são: gengibre, limão, açúcar e levedura. Atualmente a ginger 

beer é produzida com sabores e gaseificada com dióxido de carbono pressurizado (MADDEN, 2007, 

p.1).

Segundo o decreto nº 6871, de 4 de junho de 2009, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), que trata sobre a padronização, classificação, registro, inspeção, produção 

e fiscalização de bebidas, cerveja é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto cervejeiro 

oriundo do malte de cevada e água potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo. Sendo assim, 

a Ginger beer, apesar de possuir a palavra cerveja no nome, se enquadra melhor na definição de 

fermentado de frutas, que determina que fermentado de fruta é a bebida com graduação alcoólica de 

4 a 14% v/v, a 20ºC obtida pela fermentação alcoólica do mosto de frutas frescas (BRASIL, 2009). 

Rodrigues, (2016) elaborou uma bebida alcoólica fermentada denominado Ginger Beer, 

obtida a partir de fermentação alcoólica, a base de gengibre e beterraba, de baixo teor alcoólico (<0,5 

-10 %) e naturalmente carbonatada, obtendo resultados favoráveis após a realização de análise

sensorial com um índice de aceitação de 70% por parte dos provadores. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Seleção da matéria-prima 

A matéria prima utilizada na elaboração do mosto será obtida de pomares localizados na 

cidade de Cerro Corá – RN, a variedade escolhida é do maracujá do mato (Passiflora cincinnata), 

visando a importância socioeconômica do fruto para a região do Seridó.  

3.2 Elaboração do mosto 

A polpa será processada em liquidificador industrial e em seguida filtrada. O mosto será 

preparado conforme a metodologia adaptada descrita por Rodrigues (2016) após o processo de 

higienização, seguem as etapas de diluição na proporção de 1:1, correção do pH com carbonato de 

cálcio (CaCO3) até que se atinja o pH (4,0), chaptalização para correção do brix até 20 ºBrix, inoculo 

da levedura (Saccharomyces cerevisiae), fermentação em estufa B.O.D (Biochemistry Oxygen 

Demand) a (20ºC/48h), refrigeração (6ºC/48h), adição de solução priming (1:2 açúcar/água), 

engarrafamento, segunda fermentação em estufa B.O.D (Biochemistry Oxygen Demand) (20ºC/48h), 

refrigeração (6ºC/48h) e armazenamento sob refrigeração.  
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b3.3 Análises físico químicas 

As análises físico químicas de densidade relativa, extrato seco total e reduzido, pH, sulfatos, 

cinzas, relação álcool/extrato seco reduzido, acidez total, fixa e volátil serão realizadas de acordo com 

as metodologias do Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). Exceto as análises de teor alcoólico que serão 

realizadas por ebuliometria de acordo com as instruções do fabricante do ebuliômetro. As análises de 

açúcares redutores e não redutores serão realizadas conforme metodologia descrita por Miller (1959). 

3.4 Análise sensorial 

A análise sensorial acontecerá no Laboratório de Bioprocessos do IFRN – Campus Currais 

Novos, serão selecionados aleatoriamente cerca de 60 provadores não treinados, as amostras estarão 

dispostas em taças de vidro transparente, e distribuído um volume de 25 mL, será utilizada uma escala 

hedônica para realização do teste afetivo, estruturada em nove pontos, variando de 1 (desgostei 

muitíssimo) e 9 (gostei muitíssimo).  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o decorrer do trabalho, espera-se elaborar um ginger beer de maracujá do mato, visto 

que a fruta é de fácil acesso na região Seridó, surgindo como alternativa para um melhor 

aproveitamento deste substrato que pode ser viável para fermentação, contribuindo para a inserção 

de um novo produto no mercado. Além de realizar as análises físico-químicas para assegurar que o 

mesmo esteja dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira vigente e atender os 

requisitos sensoriais dos provadores. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que o ginger beer de maracujá do mato cumpra os objetivos apresentados, 

atendendo os parâmetros exigidos pela legislação e contribuindo para a valorização da matéria prima 

utilizada, visto que esta é produzida na região do Seridó. Agradecemos ainda ao IFRN – Campus 

Currais Novos por viabilizar a realização deste projeto. 
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DINÂMICA DA INFILRAÇÂO EM IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO 

SOUZA, S. L. T. de; OLIVEIRA, S. L. de1; SANTOS JUNIOR, J. T1; TARGINO, H. T. G1; LACERDA, R. 

D. de1

1 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências agrárias). 

RESUMO 

Dentre os fatores que influenciam a formação do 

bulbo úmido, pode-se destacar o tipo de solo e a 

sua estratificação, a vazão do emissor e o tempo 

de irrigação. Outros fatores que influenciam as 

dimensões do bulbo molhado são: estrutura do 

solo, sistema de irrigação, altura do emissor em 

relação ao solo, umidade inicial do solo e 

presença de concreções e cascalho. As 

informações de profundidade e largura do bulbo 

molhado na irrigação localizada são importantes 

tanto para o dimensionamento, quanto para o 

manejo da irrigação, auxiliando na determinação 

da quantidade de água aplicada para a planta.  

Este trabalho teve como objetivo estudar a 

distribuição espacial e temporal da água no perfil 

do solo, submetido a um sistema de irrigação por 

gotejamento superficial. Obteve-se informações 

do sistema de irrigação por gotejamento com alta 

eficiência, cuja estimativa dos parâmetros físicos 

de distribuição de água no perfil do solo. Desta 

forma os resultados proporcionarão o melhor 

dimensionamento dos mesmo e o uso mais 

eficiente dos recursos hídricos. 

DYNAMICS OF INFILTRATION IN IRRIGATION BY DRIPPING 

Among the factors that influence the formation 

of the wet bulb, it is possible to highlight the soil 

type and its stratification, the flow rate of the 

emitter and the irrigation time. Other factors 

influencing wet bulb dimensions are: soil 

structure, irrigation system, emitter height in 

relation to soil, initial soil moisture and presence 

of concretions and gravel. The depth and width 

information of the wet bulb in the localized 

irrigation are important both for the design and 

for the irrigation management,  

helping to determine the amount of water applied 

to the plant. The objective of this work was to 

study the spatial and temporal distribution of 

water in the soil profile, submitted to a surface 

drip irrigation system. Data were obtained from 

the drip irrigation system with high efficiency, 

whose estimation of the physical parameters of 

water distribution in the soil profile. In this way 

the results will provide the best sizing of the same 

and the more efficient use of water resources. 

PALAVRAS-CHAVE: Irrigação. Gotejamento. Água do solo. Infiltração 

KEYWORDS: Irrigation. Dripper. Water of soil. Infiltration 
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1 INTRODUÇÃO 

A irrigação moderna juntamente com a nutrição via sistemas e meios de tecnologia de 

aplicação de água e nutrientes são responsáveis pelo aumento substancial de produtividade agrícola, 

bem como por uma considerável expansão da fronteira agrícola. Nos últimos anos ocorreu expressiva 

tecnificação para atender as exigências técnicas (solo, cultura e clima), econômica, social e cultural, 

e os resultados de economia de água, melhor aproveitamento e rendimento dos fertilizantes, maior 

conservação dos solos, redução de mão de obra, aliados a um substancial aumento na produtividade 

das culturas, tem despertado o grande interesse pela irrigação localizada. 

MAIA et al., (2010) demonstram que a dimensão e geometria do bulbo úmido são importantes 

para estimar o volume do solo molhado, a vazão do emissor e o tempo de aplicação de água. Para 

COOK et al. (2006) esses parâmetros servem para estimar as lâminas e frequência de irrigação, os 

números de gotejadores, o dimensionamento hidráulico do sistema e como apontado por (HAO et al., 

2007), para o próprio manejo da irrigação. Por outro lado, (PATE & RAJPUT, 2008) indicam que as 

raízes das plantas absorvem água e nutrientes do bulbo úmido e estes são visualizados através de 

abertura de trincheiras que demandam demasiado tempo, esforço físico e possuem custos elevados 

(BARROS et al., 2009). Assim, o comprimento do diâmetro de umedecimento no momento que tende 

a estabilizar-se, a partir da lâmina aplicada, também proporciona informação importante sobre o 

máximo de espaçamento entre emissores, que pode garantir uma franja contínua de umidade e uma 

sobreposição entre bulbos de 10 % (MUJICA et al., 2013), auxiliando a técnicos e irrigantes na tomada 

de decisão acerca do dimensionamento hidráulico e manejo de sistemas de irrigação dessa natureza 

(KUNZ et al., 2014).  

Apesar das limitações para determinar esses parâmetros, a irrigação por gotejamento 

subsuperficial destaca-se por apresentar redução da evaporação da água, menor interferência com os 

tratos culturais, aumento da longevidade das culturas (ANDRADE JÚNIOR et al., 2012), aumento 

da eficiência no uso da água e fertilizantes (LEOPOLDO et al., 2013). Além disso, o sistema pode 

ser utilizado para diferentes culturas (RAJPUT & PATEL, 2009), aumentando a produtividade 

(SINGH et al., 2006), reduzindo perdas hídricas pela aplicação de baixo volume (PARKES et al., 

2010) e sendo indispensável seu uso em regiões áridas e semiáridas (TABATABAEI & NAJAFI, 

2007). Além do formato que o bulbo úmido assume, em função dos diferentes fatores acima citados, 

interessa conhecer a forma como a água se distribui no interior desse volume. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

São muitos os fatores presentes no tema em questão, o primeiro deles pode-se dizer que é a 

irrigação localizada. Esse tipo de micro irrigação é um sistema quem vem sendo desenvolvido 

recentemente, e vem sendo cada vez mais utilizada, uma vez apresenta muitos benefícios, sendo 

alguns deles um melhor aproveitamento hídrico pois a água é colocada próximo ao sistema radicular 

da plantas e irá gotejar aos poucos até escoarem para as raízes, não atrapalha os tratos culturais como 

a utilização de meios de mecânicos e seus implementos e assim apresenta resultados positivos quanto 

a produtividade da cultura em que esse método de irrigação foi adotado.  Esse tipo de irrigação pode 

ser na parte superficial no solo ou enterrado.  

Todavia, como esse sistema libera água no solo, essa água irá formar um volume de solo 

molhado, denominado de bulbo úmido ou molhado na região onde estão presentes as raízes das 

plantas, esse solo é molhado por um tipo de emissor, ele pode ser do tipo gotejador ou micro aspersor. 

O tamanho e a forma do bulbo é relativa, isso se deve a alguns fatores como sendo o principal as 

propriedades e o perfil físico do solo, a quantidade de água aplicada, as dimensões da vazão do 

emissor e a disposição (superficial e enterrado) e também as características do relevo do terreno 

(LOPES et al., 1992).  

O tipo de irrigação localizada a ser usado, é do tipo gotejador. O gotejador, consiste em um 

sistema instalados com mangueiras, onde são feitos pequenos orifícios, esses orifícios serão 

posicionados próximo ao sistema radicular da planta e assim a água vai gotejando aos poucos de 

acordo com a vazão da mangueira e o tempo estipulado. Em comparação ao sistema de irrigação 

localizado por aspersão o sistema do tipo gotejador é mais econômico, pois no tipo de aspersão a água 

a perda de água é maior levando em consideração as condições climáticas como a temperatura e o 

vento. Como qualquer tipo de irrigação, a irrigação localizada por gotejador também apresenta perdas 

de água, elas podem acontecer devido as características físicas do solo, como o tipo de solo do local, 

pois, solos com problemas de infiltração podem ocasionar que a água fique empoçada, o que pode 

aumentar as perdas de água por evaporação. 

3 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), em Apodi – RN. 

O experimento foi instalado em delineamento em blocos inteiramente casualizados, com três 

repetições, cujos tratamentos serão compostos pelos fatores tempo de aplicação de água e vazão do 
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emissor.  As repetições constarão de duas linhas de irrigação, com quatro diferentes tempos (1; 2; 4 

e 7h) e, dentro de cada tempo, as vazões de 1; 2; 4; 8; e 12 lh-1 obtidas por gotejadores. 

Para cada vazão, após os tempos pré-determinados de 1; 2; 4 e 7h, foram abertas trincheiras 

no centro do bulbo molhado, abaixo do emissor, onde serão realizadas as medições das dimensões do 

bulbo com fita métrica. Para avaliar o efeito da vazão do emissor e do tempo de aplicação de água na 

formação do bulbo molhado, foram avaliadas as seguintes características: diâmetro superficial (Ds), 

diâmetro máximo (Dmax), profundidade máxima (Zmax). Além dessas medidas, foram medidos os 

diâmetros a cada 5 ou 10 cm de profundidade para avaliação do formato do bulbo molhado.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados dos ensaios experimentais obtidos em condições de campo para as 

diferentes vazões dos gotejadores, obtendo os diâmetros molhados superficiais e 

profundidade de molhamento, são apresentados na tabela 1.  É possível verificar que a 

medida que se aumenta a vazão do gotejador a profundidade da frente de molhamento, 

com também o diâmetro da superfície molhada na superfície do solo aumenta.    

Tabela 1. Parâmetros obtidos em função da vazão para estimativa de modelagem 

Os resultados apresentados demonstram que a vazão dos gotejadores e as 

propriedades físicas do solo exercem efeito diferenciado na forma do bulbo molhado. 

Aumentando a vazão do gotejador, observou-se aumento no raio horizontal e, diminuindo 

a vazão, ocorre acréscimo no raio vertical do bulbo molhado, devido à alteração da área de 

infiltração da água aplicada. Esses resultados estão em concordância com experimentos 

realizados por (KELLER & BLISNER,1990) os quais concluem que um aumento na vazão do 

gotejador resulta em um acréscimo no movimento horizontal e uma expansão menor no 

movimento vertical da água no bulbo, para um mesmo tipo de solo e volume de água 

aplicado. 

Vazão l h-1 Profundidade - cm Diâmetro - cm 

1 l h-1 11,0 42,0 

2 l h-1 13,0 46,0 

4 l h-1 21,0 72,0 

8 l h-1 28,0 88.0 

12 l h-1 31,0 100,0 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estimativa dos parâmetros físicos de distribuição de água no perfil do solo, resultou no 

dimensionamento do sistema por irrigação por gotejamento mais eficiente.  
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EFEITO DA ADUBAÇÃO NITROGENADA NO CRAMBE 

OLIVEIRA, S. L. de1; LACERDA, R. D. de1; TARGINO, H. T. G1; SANTOS JUNIOR, J. T1; 1 SOUZA, S. 

L. T. de¹
1 IFRN – Campus Apodi 

 ÁREA TEMÁTICA: (Ciências agrárias). 

RESUMO 

O manejo da cultura do crambe (Crambe 

abyssinica) em condições de campo, visando à 

otimização da adubação nitrogenada, sobre seu 

crescimento/desenvolvimento. O experimento 

foi desenvolvido na área experimental do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte- IFRN, 

Apodi- RN. O ensaio foi conduzido com o 

cultivar de crambe FMS Brilhante submetido a 

quatro diferentes doses de nitrogênio (25; 50; 75 

e 100 kg ha-1 de Nitrogênio). Os dados foram 

analisados estatisticamente, através do qual 

realizou-se a análise de variância aplicando-se o 

teste F. Verificou-se que os fatores de 

crescimento da cultura como altura da planta, 

área foliar, número de ramos e número de 

cápsulas foram influenciadas pelos níveis de 

nitrogênio aplicado ao solo.

ABSTRACT 

Aiming to study the effects of the nitrogen 

fertilization on the crambe growth and 

development an experiment was carried out on an 

area of the Institute Federal of Education, 

Science and Technology do Rio Grande do 

Norte- IFRN, Apodi- RN. The study was 

conducted in a 5x4 factorial with randomized 

blocks and four replications using the cultivar of 

crambe submitted to four nitrogen doses (25; 50; 

75 e 100 kg ha-1). The data was analyzed through 

analyses of variance using the F test. The 

increasing doses of nitrogen increased 

significantly the crambe growth and 

development.

1 INTRODUÇÃO 

As pesquisas com o crambe e a sua produção comercial se intensificaram a partir dos anos 80, 

após sua introdução nos Estados Unidos da América, no Reino Unido e em alguns países da Europa, 

como a Itália, França e Portugal. Contudo, as áreas plantadas nesses países não aumentaram 

PALAVRAS-CHAVE:  Biodiesel. Adubação. Nitrogênio. 

KEYWORDS:  Biodiesel. Fertilizin. Nitrogen 
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expressivamente, porque essa planta compete por área com as principais culturas de safra, como o 

milho, a soja e o trigo, sendo que nessas regiões não é possível cultivar o crambe em safrinhas 

(período de entressafra compreendido entre as culturas principais e iniciada após a cultura de verão). 

Dessa forma, o crambe vem se difundindo para outros países, como a Austrália, a África do Sul, o 

Paraguai e o Brasil (PITOL et al., 2010). 

No Brasil, é notória a adaptabilidade ao clima, rusticidade, precocidade, tolerância ao déficit 

hídrico e, a sua principal característica, ter ciclo de produção reduzido, cerca de 90 dias. Apresenta-

se como alternativa para a rotação de culturas com grande potencial de expansão, não competindo 

com as culturas principais e as alimentares, e tendo seu cultivo totalmente mecanizado com 

equipamentos utilizados em outros cultivos, utilizando as mesmas estruturas (semeadoras, 

colhedoras, armazéns) (ROSCOE & DELMONTES, 2009).  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O crambe (Crambe abyssinica Hortsh Ex. R. T), planta da família Brassicaceae, de origem 

mediterrânea, caracteriza-se por ser um vegetal arbustivo, de ciclo curto, uma vez que floresce em 35 

dias e pode ser colhido em 90 dias, em virtude de se adaptar a condições climáticas diferenciadas, 

desde geadas típicas do sul do País até climas quentes e secos do cerrado brasileiro, em razão do 

baixo custo de cultivo e porque a maturidade uniforme possibilita a realização de colheita mecanizada 

(FALASCA et al., 2010). 

Por se tratar de um vegetal muito robusto, o crambe possui tolerância tanto à seca como a 

geadas após seu estabelecimento, sendo sua necessidade hídrica de 150 a 200 mm de água até o pleno 

florescimento (PITOL 2010), e ainda uma elevada precocidade em seu ciclo (JAPSER et al. 2010). 

As folhas do crambe são ovais e assimétricas, a lâmina foliar mede aproximadamente 10 cm de 

comprimento e 7,6 cm de largura, com superfície lisa, o pecíolo possui aproximadamente 20,0 cm de 

comprimento e é pubescente (OPLINGER et al., 2010). 

3 METODOLOGIA 

O experimento foi desenvolvido na área experimental do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- IFRN. Apodi - RN, cuja altitude média é de 116 m. 

A área foi irrigada através de um sistema pressurizado localizado por micro aspersão. As 

necessidades hídricas diárias da cultura foram determinadas através do balanço de água no solo 

obtidas a partir dos dados de ETo, determina pela equação Penman-Montheith, com os dados 
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coletados na estação meteorológica automática da Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária – 

EMPARN no município de Apodi – RN, obtido através de medições diárias. 

O cultivo foi conduzido utilizando o cultivar de crambe FMS Brilhante, em condições de 

campo. O solo foi arado com o auxílio de enxada rotativa, posteriormente após a germinação foram 

realizadas as adubações de acordo com as recomendações do sistema de produção para o crambe da 

FMS (doses de N de 25, 50, 75 e 100 kg ha-1 de N, mantendo-se fixas as doses de P (40 mg dm3 de 

P2O5) e K (40 mg dm3 de K2O). Em seguida o solo foi irrigado elevando o conteúdo de água do solo 

até a capacidade de campo de forma a promover a germinação das sementes. O plantio foi realizado 

a profundidade da semeadura de 1,0 cm. 

Para irrigação das plantas foi utilizada água proveniente de poço tubular da área, sendo o 

sistema de irrigação composto por um conjunto eletrobomba, que conduzira a água pressurizada até 

a área experimental onde a distribuição às parcelas será controlada por registros e fornecida às plantas 

através de micro aspersores. As irrigações foram realizadas de acordo com os tratamentos pré-

estabelecidos para o manejo da água, sendo o volume calculado em função do conteúdo de água 

presente no solo através de medições feitas do balanço de água no solo obtido por medições diárias, 

através do balanço de água no solo obtido por medições diárias da Evapotranspiração de referencia – 

ETo, através do método de Penman-Montheith.  

Aos 30 dias após a semeadura (DAS) será realizada a primeira coleta de dados para 

determinada o do desempenho de crescimento e desenvolvimento das plantas de crambe, assim 

procedendo-se aos 60 dias. Ao final ciclo por volta dos 90 dias procedeu-se a coleta final da produção. 

O experimento foi desenvolvido em condições de campo em um delineamento experimental 

de blocos ao acaso, em três blocos e 4 tratamentos, sendo 4 doses nitrogenadas. Constituindo 12 

parcelas iguais de 40 m2, as quais ocuparão uma área total de 480 m2. O cálculo da lâmina de água a 

aplicada as plantas foi baseada na metodologia de ALLEN et al., (1998). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi contabilizado o número de cápsulas de cada planta nos mesmos períodos de medição da 

altura da planta.  As médias dos tratamentos e análise de regressão para o fator quantitativo níveis de 

adubação nitrogenada, referente ao número de cápsulas aos 30 e 60 DAS podem ser observadas na 

Tabela 1 e Figura 1. 

Tabela 1 – Médias da variável número de cápsulas do cultivar de crambe FMS Brilhante, 

quando submetidos a diferentes níveis de adubação nitrogenada (N) aos 30 e 60 DAS. 
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N (kg ha-1) 
Numero de cápsulas 

30 DAS 60 DAS 

25 - 754 

50 - 774 

75 - 856 

100 - 764 

Aos 30 DAS não houve nenhuma inflorescência no plantio e, consequentemente, nenhuma 

cápsula. Aos 60 DAS ocorreu o maior número de cápsulas ao nível de nitrogênio igual a 75 kg ha-1 

de N, com 856 cápsulas, mostrando assim a influência da adubação nitrogenada na produção da 

cultura do crambe. 

Chaves e LEDUR (2016) encontraram que número de silíquas por planta de crambe foi 

significativamente influenciado pelas adubações nitrogenada e fosfatada, além da interação dos dois 

adubos, quando da realização de pesquisa em campo no Paraná. MAEKAWA JUNIOR et al. (2010) 

em pesquisa realizada no município de Chapadão do Sul – MS, verificou que não houve efeito das 

densidades de plantas testadas sobre as variáveis produtividade e altura de plantas.  

A regressão para o fator quantitativo de N, referente à produtividade, pode ser vista na Figura 

6; verifica-se tendência quadrática crescente até o nível de adubação nitrogenada de 75 kg ha-1. 

Figura 6 – Número de cápsulas do cultivar de crambe FMS Brilhante em função dos níveis de 

N (kg ha-1) aos 60 DAS 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação de nitrogênio no solo proporcionou incrementos no número de cápsulas até o 

nível 75 kg ha-1 de N. 
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INFLUENCIA DE DIFERENTES ADUBOS VERDES NAS 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DO SOLO E CRESCIMENTO DO MILHO 

NO MUNICÍPIO DE APODI/RN 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Apodi; 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

A pesquisa está sendo conduzida na Unidade 
Agrícola Escola do Instituto de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
em Apodi, RN, objetivando avaliar o 
desempenho dos adubos verdes: guandu 
(Cajanus cajan (L.) Millsp.), feijão-de-porco 
(Canavalia ensiformis) e cunhã (Clitoria 
ternatea) com incorporação da biomassa, na 
tentativa diminuir a degradação do solo e, por 
conseguinte restabelecer a fertilidade de um 
Cambissolo Háplico, que vem sofrendo há mais 
de 20 anos com a monocultura do sorgo 
(Sorghum bicolor (L.)), o que tem ocasionado o 
empobrecimento do solo a ser estudado. 
Empregou-se o delineamento experimental de 
blocos casualizados com três repetições.  As três 
culturas foram incorporadas ao solo na sua fase 
final de florescimento. Após 30 dias, foram 
realizadas coletas de amostras de solo na 
profundidade de 0-10 cm, com o intuito de 
avaliar as características químicas como: pH em 

água, K, Na, Ca, Mg, K, Na, H++Al3+, P e COT 
do solo. Posteriormente será cultivado milho nas 
áreas estudadas, a fim de avaliar durante o 
crescimento: altura da planta, diâmetro do caule 
e número de folhas. Já durante a fase produtiva: 
número de fileiras de grãos por espiga, número 
de grãos por fileira, a massa seca de cem grãos e 
o diâmetro médio de espigas (em dez espigas
por parcela). Os resultados serão submetidos à
análise de variância pelo teste F à 5% de
probabilidade. Com base nos resultados
preliminares obtidos na pesquisa, observou-se
que o solo apresenta uma fertilidade natural alta,
promovida principalmente pelos altos teores de
Ca,oriundo da sua formação rochosa, porém
apresenta teor de Matéria Orgânica abaixo do
ideal, o que indica a necessidade de se utilizar
práticas conservacionistas que visam
incrementar o teor de matéria orgânica no solo,
como o plantio de adubos verdes.

ABSTRACT 

The research is being conducted at the 
Agricultural School Unit of the Rio Grande do 
Norte Institute of Education, Science and 
Technology in Apodi, RN, to evaluate the 
performance of the green manure: pigeon pea 
(Cajanus cajan (L.) Millsp.), (Canavalia 
ensiformis) and cunhã (Clitoria ternatea) with 

biomass incorporation, in an attempt to reduce 
the degradation of the soil and, consequently, to 
restore the fertility of a Haplic Cambisol, which 
has been suffering for more than 20 years with 
monoculture of sorghum (Sorghum bicolor 
(L.)), which has caused the impoverishment of 
the soil to be studied. A randomized complete 

PALAVRAS-CHAVE:  Fertilidade. Solos. Apodi. Leguminosas. 
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block design with three replicates was used. The 
three crops were incorporated into the soil in 
their final stage of flowering. After 30 days, soil 
samples were collected at 0-10 cm depth to 
evaluate chemical characteristics such as: pH in 
water, K, Na, Ca, Mg, K, Na, H ++ Al 3+, P and 
TOC of the soil. Later corn will be cultivated in 
the studied areas in order to evaluate during 
growth: plant height, stem diameter and number 
of leaves. Already during the productive phase: 
number of rows of grain per ear, number of 
grains per row, dry mass of 100 grains and 
average diameter of spikes (in ten ears per plot). 
The results will be submitted to analysis of 

variance by the F test at 5% probability. Based 
on the preliminary results obtained in the 
research, it was observed that the soil presents a 
high natural fertility, promoted mainly by the 
high Ca contents, originating from its rocky 
formation, but presents organic matter content 
below the ideal, which indicates the need of 
using conservation practices that aim to increase 
the organic matter content in the soil, such as 
the planting of green manures. 

1 INTRODUÇÃO 

A degradação do solo, conceituada como o declínio de sua qualidade e capacidade 
produtiva, é causada pelo seu mau uso, podendo ser ocasionada tanto por fatores naturais como por 
atividades relacionadas às ações humanas (Siqueira et al., 1994). Segundo Oldeman (1994), as 
atividades antrópicas que mais contribuem para a degradação do solo são: desmatamento, 
superpastejo, atividades agrícolas e industriais e exploração da vegetação para fins domésticos. 
Apesar da ausência de estudos conclusivos com relação à área degradada no Brasil, todas as 
estimativas apontam o desmatamento e as atividades agropecuárias como principais fatores de 
degradação dos solos (Alves et al., 2008). 

A remoção da vegetação natural visando à instalação de sistemas agrícolas tradicionais, com 
práticas de manejo como aração, gradagem e monocultivo, tem proporcionado decréscimos 
consideráveis na produtividade agrícola dos solos em diversas regiões do país. Esta perda do 
potencial produtivo muitas vezes está associada à diminuição do teor de matéria orgânica do solo 
(MOS), uma vez que nestes sistemas intensifica-se sua degradação. 

A matéria orgânica do solo é de importância vital para a manutenção da sustentabilidade dos 
solos, uma vez que melhora as propriedades químicas aumentando a capacidade de troca catiônica, 
disponibilidade de fósforo e de micronutrientes (Stevenson, 1994). Além disso, a matéria orgânica 
melhora as características físicas do solo, propiciando menores perdas de solo por erosão (Martins 
et al., 2003), maior infiltração de água e aumento da resistência do solo à compactação. Também 
tem sido atribuída à matéria orgânica do solo, função biológica, pois a mesma é responsável pelo 
aumento da atividade dos organismos vivos do solo, notadamente da biomassa microbiana 
(STEVENSON, 1994). 

A adubação verde consiste no cultivo de plantas, normalmente leguminosas, para serem 
mantidas em cobertura ou incorporadas ao solo com a finalidade de preservar a fertilidade das terras 
(Calegari et al., 1993). A utilização de leguminosas na forma de adubos verdes, com a finalidade de 
proteger a superfície do solo, mantendo e melhorando as propriedades físico-hídricas, químicas e 
biológicas do solo, em todo seu perfil tem sido bastante discutida por vários autores (Pott et al., 
2007; Carneiro et al., 2008; Andrade et al., 2009). 

KEYWORDS Fertility. Soils. Apodi. Legumes 
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As leguminosas, de maneira geral, fornecem muito material vegetal ao solo, além disso, há 
espécies que se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio do ar, transferindo-o para as plantas. 
Estas espécies também estimulam a população de fungos micorrízicos, microrganismos que 
aumentam a absorção de água e nutrientes pelas raízes, contribuindo assim para a elevação dos 
teores de MOS (Espíndola, 2005). 

Desta forma se percebe a importância do uso da matéria orgânica como indicador da 
qualidade do solo uma vez que ela pode ser alterada pelo manejo numa escala de tempo compatível 
com as gerações humanas. Modificações no teor de matéria orgânica do solo significam alterações 
nas características físicas, químicas e biológicas, interferindo na produtividade agrícola e qualidade 
dos solos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A cultura do sorgo vem ganhando espaço na utilização para silagem devido a sua grande 
versatilidade quando comparada a outras culturas. O sorgo consiste em planta típica de clima 
quente, com características xerófilas, que possui baixa exigência nutricional, apresenta tolerância 
aos estresses abióticos, tais como: deficiência hídrica, salinidade e encharcamento. Nessa cultura, a 
eficiência de uso da água é superior à grande maioria das gramíneas tropicais (Tabosa et al., 1987). 
            O sorgo é o quinto cereal mais produzido no mundo, ficando atrás do milho (Zea mays L.), 
trigo (Triticum aestivum L.), arroz (Oryza sativa L.) e cevado (Secale cereale L.). 
Aproximadamente 90% da área cultivada encontram-se nos países em desenvolvimento da Ásia e 
África (FAO, 2003). No Brasil, a cultura teve crescimento expressivo no início dos anos 90. O 
Centro-Oeste é a principal região de cultivo de sorgo granífero, enquanto o Rio Grande do Sul e 
Minas Gerais lideram a área de sorgos forrageiros. No Nordeste, o sorgo é plantado no início do 
inverno. Mais recentemente, tem sido observado o plantio de sorgo sob irrigação suplementar tanto 
no Nordeste como no Centro-Oeste (RIBAS, 2003). 
            Normalmente o sorgo no sertão nordestino é cultivado em monoculivo o que caracteriza 
uma forma de exploração intensiva, uma vez que acaba exaurindo a matéria orgânica dos solos e 
assim, afetando drasticamente a fertilidade do mesmo. 
            A inclusão de leguminosas no sistema agrícola como adubo verde, constituí uma excelente 
opção para diversificar sistemas intensivos. Essas espécies são capazes de fixar consideráveis 
quantidades de N do ar, além de acumular na sua biomassa nutrientes que no futuro contribuirão a 
nutrição da espécie vegetal subsequente. Por serem plantas rústicas, as leguminosas dinamizam a 
ciclagem dos nutrientes (Zaraharah et al., 1999), com impactos positivos na economia de água, na 
proteção contra pragas e doenças. Servem também de abrigo, produzindo pólen e néctar em 
benefício de inimigos naturais, além de auxiliar a redução de infestação por plantas indesejáveis da 
vegetação espontânea. 
As leguminosas possuem um sistema radicular ramificado e profundo, também proporcionam 
aumento na eficiência de utilização dos adubos, uma vez que trazem às camadas superficiais do solo 
nutrientes perdidos por lixiviação, principalmente potássio, cálcio, magnésio e nitrato, funcionando, 
também, como “agente minerador” de nutrientes de pouca disponibilidade como o fósforo e o 
molibdênio, tornando-os mais disponíveis às culturas subsequentes. Além disso, as raízes dessas 
plantas contribuem para a abertura de pequenas galerias no solo, facilitando a circulação de ar e 
água (RUSSELL et al., 1981), sendo também observado o efeito de aproximação das partículas do 
solo, para posterior cimentação, formação e estabilização dos agregados do solo. 
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De acordo com Fancelli e Dourado Neto (2000), o emprego de adubos verdes antecedendo a 
cultura do de algumas culturas graníferas, como o milho ou sorgo pode contribuir para reduzir a 
necessidade de adubação de cobertura, chegando a uma economia de 40 a 80 kg ha-1 de nitrogênio. 
            Segundo Espíndola (2005), a escolha de espécies vegetal e o planejamento de uso da 
adubação verde devem seguir alguns critérios como: características ambientais fertilidade do solo e 
disponibilidade de água, pois estes fatores limitantes à implantação e desenvolvimento dessa 
prática. Algumas leguminosas adaptam-se melhor às condições de déficit hídrico: como o feijão-
caupi (Vigna unguiculata), cunhã (Clitoria ternatea), estilosantes (Stylosanthes guianensis) e feijão-
guandu (Cajanus cajan) e outras à condições baixa fertilidade do solo como o feijão-de-porco 
(Canavalia ensiformis) e o feijão-guandu (Cajanus cajan). 
            Elevadas respostas na produtividade dos cultivos subsequentes (Duarte Júnior & Coelho 
2008), com maiores valores de biomassa e reciclagem de nutrientes, foram obtidos com a Crotalaria 
juncea (Carvalho et al. 2004, Fontanetti et al. 2006), guandu e feijão-de-porco (Collier et al. 2008). 
            O feijão-guandu é uma planta semiperene, em forma de arbusto, de crescimento tanto 
determinado como indeterminado. Apresenta muitas possibilidades de usos: na adubação verde, na 
alimentação humana e animal e na confecção de artesanatos (WUTKE, 2007). 
            Ainda segundo WUTKE (2007) o feijão-de-porco é uma planta anual, ereta, herbácea, com 
crescimento inicial lento, resistência a temperaturas elevadas, tolerância ao sombreamento parcial e 
adaptação a solos pobres em fósforo. Seu sistema radicular atinge grande profundidade no solo, o 
que lhe confere alguma resistência a períodos de veranico. São produzidas aproximadamente 20 a 
25 t/ha de fitomassa verde e 5 a 8 t/ha de fitomassa seca e cerca de 1.000 a 1.800 kg/ha de sementes. 
Podem ser fixados 57 a 190 kg/ha/ano de nitrogênio. 
            A cunhã é uma leguminosa forrageira bianual, com flores que variam de cor azul escuro a 
branca. É uma leguminosa que apresenta diversas formas de utilização, tais como: alimentação de 
ruminantes, cobertura vegetal, ornamentação, além de fornecer componentes bioativos com valor 
medicinal (WUTKE, 2007).   

3 METODOLOGIA 

O experimento foi instalado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte, no município de Apodi RN, que apresenta clima tropical quente semiárido, com 
média anual de 772 mm, temperatura média anual em torno de 28,5°C, tendo como coordenadas 
geográficas 5º 39' 51"de latitude sul, 37º 47' 56” de longitude oeste e 67 m de altitude acima do 
nível do mar. Antes da instalação do experimento, foram coletadas, de forma aleatória, amostras de 
solo, na profundidade de 0–10 cm, da área experimental, com histórico de uso com plantio de sorgo 
de sequeiro há no mínimo 20 anos. 

O estudo está realizado sobre um Cambissolo Háplico , o qual foi submetido ao preparo 
inicial de forma convencional com uma aração seguida de uma gradagem, sem uso de calagem e 
adubação mineral. O delineamento experimental a ser adotado, será o de blocos ao acaso, com 
quatro tratamentos e três repetições. Os tratamentos avaliados nas parcelas serão: 

Tratamento 1: Feijão de porco, 
Tratamento 2: Feijão guandu, 
Tratamento 3: Cunhã, 

Tratamento 4: Testemunha (sem cobertura) 
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Após o preparo do solo, foram demarcadas 12 parcelas de 2,0 m2 cada (2m x 1m), 
constituídas de três linhas no sentido longitudinal espaçadas de 0,45 m entre si e realizada a 
semeadura dos adubos verdes. Na época de floração as plantas foram cortadas e incorporadas ao 
solo. Após 30 dias da incorporação dos adubos verdes, foram coletadas mais uma amostra de solo 
das áreas estudadas na profundidade de 0-10 cm. Após isso, foram semeados sementes de milho, 
em espaçamento reduzido, entre linhas espaçadas de 0,45 m na densidade de 5 a 6 plantas m-1. 
Durante o desenvolvimento das espécies foram realizadas capinas manuais para o controle das 
plantas invasoras em cada parcela. 

Análises químicas do solo 

Serão realizadas as seguintes análises: pH em água (1:2,5); N (método Kjeldahl); K, Na, Ca e Mg 
utilizando o o extrator KCl 1 mol L-1  , sendo o Ca e Mg obtidos através do espectrofotômetro de 
absorção atômica  e K e Na por fotômetro de chama; H++Al3+  que serão extraídos com acetato de 
cálcio tamponado a 1 mol L-1 a  pH 7,0, determinados por titulação;  P  por fotocolorimetria, no 
comprimento de onda de 660nm, a partir da extração com Mehlich-1; carbono orgânico total sendo 
determinado através da oxidação com K2Cr2O7 a 0,2 mol L-1 em meio ácido sendo obtido 
posteriormente o teor de matéria orgânica multiplicando-se o teor de carbono orgânico total pelo 
fator 1,724 utilizando metodologia preconizada pela EMBRAPA (1999). A partir dos resultados 
obtidos do complexo sortivo foram calculados os valores de soma de bases (SB), capacidade de 
troca de cátions total (T) e efetiva (t), saturação por bases (V %) e saturação por Al (m %). Além 
dessas variáveis, foram calculadas as relações Ca/Mg, Ca/K e Mg/K. 

Produtividade e crescimento do milho 

            Estão sendo avaliados as seguintes características de crescimento do milho: altura de planta, 
diâmetro do caule e altura de planta. Na fase de produção, serão avaliadas produtividade do milho, 
em dez plantas por parcela: número de fileiras de grãos por espiga, de grãos por fileira, e a massa 
seca de cem grãos e o diâmetro médio de espigas (em dez espigas por parcela). Os resultados serão 
submetidos à análise de variância pelo teste F, e a análise de regressão a 5% de probabilidade. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O solo estudado apresenta pH em água de 5,2 (Tabela 01), o que  indica que há um pouco de 
acidez não sendo comum neste tipo de solo, uma vez que o mesmo é oriundo de uma formação 
rochosa composta por calcários da Formação Jandaíra, que compreendem calcarenitos e calcilutitos 
bioclásticos e os arenitos da Formação Açu, o que normalmente confere ao solo oriundo dessa 
formação um caráter mais alcalino. A formação rochosa composta por calcário justifica os altos 
teores de Ca, o que não é comum nos demais tipos de solos. De acordo com Souza & Lobato (2004) 
os teores de Ca neste solo estão na faixa adequada que se situa em torno de 1,5 a 7,0 cmolc/dm3.  
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Tabela 01: Propriedades químicas do solo estudado. 

Já os teores de Mg que foi de 3,2 (Tabela 1), encontram-se acima do limite adequado que é de 
2,0 cmolc/dm3. A relação Ca/Mg, que foi de 2,23, também de acordo com os mesmos autores está 
no faixa adequada (1,5 a 7,0), Embora as demais relações (Ca/ K e Mg/K) estejam altas, permitindo 
concluir que não há a necessidade de modificar tais teores através de uma possível calagem (Tabela 
02). Além disso, este solo apresenta baixa saturação por alumínio em torno de 2,8 %, elevada soma 
de bases (SB) e consequentemente elevada CTC efetiva e saturação por bases alta (V) em torno de 
96,2 % atribuindo a este solo um caráter eutrófico.   

Tabela 02: valores de soma de bases (SB), capacidade de troca de cátions total (T) e efetiva (t), 

saturação por bases (V %), saturação por Al (m %) e as relações Ca/Mg, Ca/K e Mg/K. 

 Segundo Jacomine (1996) os Cambissolos normalmente apresentam fertilidade natural alta 
devido a ser derivado de material rico em calcário, o que neste casso fica evidente uma vez que o 
Ca, contribuiu com 68% na Soma de bases do solo. Quanto à matéria orgânica, os valores 
apresentados são muito baixos o que indica a necessidade de utilizar práticas conservacionistas que 
visam incrementar o teor de matéria orgânica no solo, como o plantio de adubos verdes seguida da 
incorporação desse material vegetal ao solo. Este solo apresenta um bom potencial para a 
agricultura, no entanto devem-se tomar cuidados quanto à conservação do mesmo uma vez que 
apresenta um grau moderado de suscetibilidade a erosão devido a sua baixa profundidade o que 
pode ser minimizado pela introdução de matéria orgânica ao solo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessa pesquisa foi observado que o solo de estudo apresentou um complexo sortivo 
alto, o que pode ser observado pelo valor de sua saturação por bases, em torno de 96 %, porém 
maior parte dessa fertilidade é devido aos altos teores de Ca no solo, oriundo da sua formação 
rochosa. Apresentou também teor de matéria orgânica abaixo do ideal o que nos indica que deverão 
ser desenvolvidas práticas que estimulem o acúmulo de material orgânico neste solo.  

É importante destacar que estes foram os resultados obtidos antes do cultivo das diferentes 
leguminosas e espera-se que está prática aumente os teores de Matéria Orgânica no solo em estudo, 
apontando assim qual a leguminosa que promoverá maior incremento deste parâmetro no solo. 

pH C.E M.O Ca Mg Al H+Al Na K P 

µS/CM1 g/kg1 ---------------------------cmolc/dm3---------------------- mg/kg- 

5,2 288,1 20,22 7,15 3,20 0,30 0,40 0,004 0,05 0,71 

SB T t V M Ca/Mg Ca/K Mg/K 

---------cmolc/dm3------- % % 

10,4 10,7 10,8 96,2 2,80 2,23 143 64 
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FORMULAÇÃO E INTENÇÃO DE COMPRA DE UM COMPOSTO DE MEL 

ACRESCIDO COM EXTRATO DE PRÓPOLIS E ESSÊNCIA DE 

BAUNILHA. 

FREITAS, M. D.1 ;LEMOS, J. O2.; FERNANDES, M. V. N3.; CARVALHO, L. E. F4. e MESQUITA-

CARVALHO, L. X.5 
1, 2, 3, 4 e 5 IFRN – Campus Pau dos Ferros, ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS - Ciências e 

Tecnologia dos Alimentos 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo a realização 

de análises sensoriais de mel composto de Apis 

mellifera produzido à base de extrato de própolis 

verde acrescido de essência de baunilha. Para a 

avaliação dos atributos sensoriais das amostras: 

cor, aroma, textura, doçura sabor e impressão 

global, foi conferido a cada provador uma ficha 

com escala hedônica que varia de 1 (“Desgostei 

extremamente”) a 9 (“Gostei extremamente”). 

Também foram avaliados a intenção de compra 

utilizando uma escala que varia de 1 (“não 

compraria”) a 5 (“decididamente não 

compraria”). Para os critérios de cor, aroma, 

textura, sabor, doçura e impressão global não 

possuindo diferença estatística (p<0,05). Mas já 

intenção de compra a formulação 1 ficou com 

maior valor sendo a mais aceita, amostra essa que 

é representada pela mistura de própolis, baunilha 

e mel, onde a baunilha serviu para disfarça 

adstringência da própolis.  

ABSTRACT 

The present work has the objective of performing 

sensorial analyzes of honey composed of Apis 

mellifera produced based on green propolis 

extract plus vanilla essence. For the evaluation of 

the sensorial attributes of the samples: color, 

aroma, texture, sweetness, flavor and overall 

impression, each sample was given a hedonic 

scale that ranges from 1 ("I greatly disliked") to 

9 ("I liked it extremely"). We also evaluated the 

purchase intent using a scale ranging from 1 

("would not buy") to 5 ("definitely would not 

buy"). For the criteria of color, aroma, texture, 

flavor, sweetness and overall impression, not 

having statistical difference (p <0.05). But 

already intending to buy formulation 1 was 

higher value being the most accepted, which 

sample is represented by the mixture of propolis, 

vanilla and honey, where the vanilla served to 

disguise the astringency of propolis.

1 INTRODUÇÃO 

Para os produtos apícolas aumentarem a sua capacidade competitiva é preciso a organização 

do setor apícola, por meio de cooperativas e associações, também como as linhas de créditos e 

financiamentos, instituições de pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos e melhorias no 

processo produtivo além de assistência técnica e capacitação dos apicultores (SEBRAE, 2009). 

PALAVRAS-CHAVE:  Adstringência da própolis. Intenção de compra. Gostei extremamente 

KEYWORDS: Astringency of propolis. Buy intention. I really liked it 
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Com a formulação destes méis compostos com extrato de própolis verde, mel de abelhas e 

essência de baunilha para que este produto tenha maior aceitabilidade no mercado e que o público 

compre.  

O objetivo do presente estudo foi desenvolver e analisar sensorialmente três méis compostos 

com extrato alcoólico de própolis e essência de baunilha comercial. As três formulações foram 

constituídas da seguinte forma: a primeira com apenas extrato de própolis verde e essência de 

baunilha, a segunda com essência de baunilha e a terceira era apenas extrato de própolis e mel de 

abelhas Apis mellifera, avaliando seus potenciais de comercialização. Os critérios avaliados foram os 

de cor, sabor aroma, textura, doçura, impressão global, intenção de compra e índice de aceitabilidade. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O mel composto é uma formulação que normalmente é formulada com 95% de mel e os outros 

5% destinado a outro composto como produtos apícolas, como o pólen, geleia real e extrato de 

própolis verde ou vermelha, sendo o mel composto. O mel é entendido como sendo “[...] uma mistura 

de mel e extratos ou tinturas vegetais, e também de outros subprodutos das abelhas, como extrato de 

própolis, geleia real e pólen”(COSTA, 2007).  

A própolis é uma formada pelas abelhas por meio de a vários compostos colhidos de diversas 

partes das plantas como botões florais, exsudatos e brotos. Usualmente é utilizada por estes animais 

como para proteção da colmeia contra qualquer tipo de ameaça como predadores, doenças 

embalsamar animais, manter a temperatura agradável e para o preparo de locais assépticos para a 

postura da abelha rainha (BRASIL, 2000).  

Existe informações sobre o uso da própolis que desde dos tempos remotos os indivíduos 

utilizam a própolis para cicatrização do umbigo de bebês para cicatrização, no tratamento de 

ferimentos, no tratamento da tuberculose, utilizado atualmente por seu poder antioxidante, 

antitumoral, anti-inflamatória, antibacteriana, antiviral e antifúngica. Industrialmente a própolis é 

comercializada na forma de comprimidos, pastilhas, dentifrícios, loções, cremes faciais, tinturas e 

pomadas (SANTOS; DAVID; DAVID, 2016). 

3 METODOLOGIA 

3.1 Produção dos méis compostos 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Processamento de Pólen e Própolis do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau 

dos Ferros. O trabalho foi dividido em duas etapas, a primeira realizada com a formulação utilizando 
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produtos adquiridos no comércio local, como: o mel e o extratos de própolis verde e essência de 

baunilha enquanto que a segunda etapa consistiu na análise sensorial dos produtos formulados. A 

fórmula utilizada encontra-se na Tabela 1.  

Tabela 1 – Ingredientes e quantidades utilizadas, na formulação dos méis compostos de extrato de menta e 

própolis verde, analisados sensorialmente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros. 

Ingredientes Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 

Mel de abelhas Apis mellifera 300 g 300 g 300 g 

Extrato de Própolis verde 3 ml ------- 3 ml 

Essência de baunilha 3 ml 3 ml -------- 
Fonte: autores, 2018 

Mediu-se os ingredientes (extrato e essência) em uma proveta de 25 ml, pesou-se o mel em 

uma balança semi-analítica, bateu em batedeira na rotação mais leve por 5 (cinco) minutos para 

homogeneização da amostra, acondicionados em vidros limpos com tampa rosqueada. Mais detalhes 

da formulação está presente na tabela 1.  

3.2 Análise sensorial 

O experimento foi conduzido nos Laboratórios de Carnes do Instituto e no Laboratório de 

Processamento de Pólen e Própolis do IFRN, Campus Pau dos Ferros. 

Na avaliação das amostras dos méis compostos utilizou-se os métodos afetivos que tem como 

objetivo construir respostas subjetivas de quanto o avaliador gostou ou desgostou de uma amostra 

especificamente, resultando em determinar a aceitabilidade ou preferência referente ao produto. As 

amostras foram analisadas por 50 provadores voluntários não treinados, de ambos os sexos, 

compostos por alunos do IFRN – Campus Pau dos Ferros, na faixa etária de 15 a 20 anos. Para cada 

provador, foi servido, em bandejas de isopor descartáveis, três amostras de méis compostos 

codificadas com números aleatórios de três dígitos gerados por um software. Os julgadores foram 

orientados a utilizarem água à temperatura ambiente e bolacha água e sal entre as amostras, para a 

limpeza do palato. 

Para a avaliação dos atributos sensoriais das amostras: cor, aroma, textura, sabor, doçura e 

impressão global, foi conferido a cada provador uma ficha com escala hedônica que varia de 1 

(“Desgostei extremamente”) a 9 (“Gostei extremamente”). Também foram avaliados a intenção de 

compra utilizando uma escala que varia de 1 (“ compraria com certeza”) a 5 (“não compraria com 

certeza”) (DUTCOSKY, 2013). 

Calculou-se ainda o Índice de Aceitabilidade (IA) das sobremesas, utilizando-se a fórmula a 

seguir: IA (%) = A x 100 / B. Considera-se A como a nota média geral obtida pelo atributo e B como 

a nota máxima adquirida pelo atributo (TEIXEIRA et al., 1987). 

3.3 Análise estatística dos dados 
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Para a análise estatística dos dados, aplicou-se o Delineamento Inteiramente Casualizadado, 

com o teste de médias pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, pelo programa ASSISTAT 7.7 

(CCT/UFPB) (SILVA, 2016). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As médias e os desvios padrão dos resultados obtidos na avaliação sensorial referente aos 

atributos sensórios dos méis compostos com extrato de própolis e essência de baunilha, estão 

apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 - Resultados obtidos na análise sensorial para cada formulação 

Análises  Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 

Cor  8,44+ 0,84 8,34 + 1,04 8,38 + 0,75 

Aroma  8,20 + 1,01 7,74 + 1,44 7,90 + 1,45 

Textura  8,24 + 1,20 7,98 + 1,12 8,08 + 1,05 

Sabor  8,34 + 0,89 7,94 + 1,06 7,92 + 1,01 

Doçura  8,20 + 0,78 7,86 + 1,05 7,92 + 1,07 

Impressão Global  8,32 + 1,29 7,84 + 0,98 7,92 + 1,18 

Intenção de compra 1,50 + 1,34a 1,96 + 0,67b 2,50 + 3,11b 
Médias dentro da mesma linha sem letras não são significativamente diferentes, no nível de 5%, pelo teste de Tukey. 

Ao avaliar a Tabela 2, na qual as notas foram atribuídas de acordo com os parâmetros de 

aceitação na escala hedônica, variando de “Gostei regularmente ” com valores médio igual a sete e 

“Gostei moderadamente” com medias em torno de oito, verifica-se que os méis compostos avaliados 

sensorialmente (1, 2 e 3) apresentam-se estatisticamente semelhantes para os atributos avaliados, não 

possuindo diferença estatística (p<0,05), quando falamos em cor, aroma, textura, sabor, doçura e 

impressão global.  

Quando se fala em intenção de compra as médias obtidas revelam que as amostras seriam 

compradas pelos avaliadores, pois para escala 1 significa “compraria com certeza” e 2 

“Provavelmente compraria” (DUTCOSKY, 2013). Onde ficou claro que compraria, pois, a média da 

formulação 2 e 3 ficou próxima provavelmente compraria onde formulação 1 compraria com certeza. 

Isto significado que as amostras ao serem adicionados a essência de baunilha se tornar mais agradável, 

ao consumo pois disfarça adstringência da amostra acrescidas de própolis.  

Teixeira e colaboradores (1987) afirmam que um produto com Índice de Aceitabilidade (I.A) 

com no mínimo 70% possui potencial comercial. De acordo com este preceito, a partir do Gráfico 1 

pode-se constatar que os atributos de qualidade sensorial avaliados obtiveram I.A satisfatórios aos 

parâmetros estabelecidos pela literatura, tendo condições de ser colocado no mercado.  
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Gráfico 1 - Índice de aceitabilidade (I.A) das três amostras de méis compostos 
Legenda- Formulação 1 = 1; Formulação 2 = 2; Formulação 3 = 3.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os valores obtidos na análise sensorial os critérios sabor, doçura, textura, 

aroma, cor e impressão global não tiveram diferença estatística. 

Outro ponto importante é que a intenção de compra foi bem aceita pelos avaliadores, 

mostrando ser uma boa alternativa para valorização do mel de abelhas.  

Quanto ao índice de aceitabilidade (I. A.) todas as amostras tiveram acima de 70% indicando 

possibilidade de inserção do produto no mercado consumidor.  

Uma sugestão para estudos posteriores será de analisar físico-quimicamente as amostras e 

comparar com a legislação para mel de abelhas Apis mellifera, como também a produção deste mel 

em sachê para ser oferecido aos discentes, docentes e técnicos administrativos dos Campi do IFRN, 

como uma alternativa viável suplementar a dieta.  

REFERÊNCIAS 

COSTA, Paulo Sérgio Cavalcanti. Processamento de Mel Puro e Composto. Viçosa Mg: 

Cpt, 2007. 204 p. 

DUTCOSKY, S. D. Análise sensorial de alimentos. 4. ed. Curitiba: Champagnat, 2013. 531 

p. 

SANTOS, Darlan Coutinho dos; DAVID, Jorge Mauricio; DAVID, Juceni P. L.. Composição 

química, atividade citotóxica e antioxidante de um tipo de própolis da Bahia. Química Nova, [s.l.], 

p.171-175, 29 set. 2016.

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2009) Manual de 

segurança e qualidade para apicultura. Brasília, SEBRAE/NA. 88p 

TEIXEIRA, L. V. (2009, fevereiro 12). Análise sensorial na indústria de alimentos. 

Instituto de laticínios Cândido Tostes, v. 64 n. 366, p. 12-21. 

86.00

88.00

90.00

92.00

94.00

1 2 3

IV SECITEX/XIV CONGIC

0762



OBTENÇÃO DE FARINHA DE ARROZ PARA A PRODUÇÃO DE COOKIES. 

FREITAS, L. A 1; LEMOS, A. B. S 2; MACÊDO, J. R. A. A. 3; MOREIRA, S. A. A. e PINTO, M. O. F.5 

1,2, 3, 4, 5 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

Produtos industrializados utilizando o arroz 

como matéria-prima ainda são pouco expressivos 

no mercado brasileiro, o que acarreta em elevado 

preço e incompatibilidade com o poder de 

compra da maioria da população 

tradicionalmente consumidora de arroz. 

Contudo, parte da população, especialmente as 

celíacas que apresentam alergia ao glúten e 

intolerância a lactose têm buscado alternativa de 

consumo de biscoito, macarrão à base de arroz 

como substituto de pães, biscoitos e massas 

alimentícias elaboradas com farinha de trigo. 

Assim, a combinação da farinha de arroz com 

farelo de castanha de caju e fibra do coco, 

oriundos do beneficiamento da castanha de caju 

e do azeite de coco pode constituir uma 

alternativa interessante para melhorar atributos 

sensoriais e agregar valor nutricional aos 

produtos panificáveis em que utilizam a farinha 

de arroz como matéria-prima. Os ingredientes 

serão testados no desenvolvimento de cookies 

sem glúten.

ABSTRACT 

Industrialized products using rice as raw material 

are still not very expressive in the Brazilian 

market, which entails a high price and 

incompatibility with the purchasing power of the 

majority of the population traditionally 

consuming rice. However, part of the population, 

especially celiacs with gluten allergy and lactose 

intolerance, have sought alternative cookie 

consumption, rice noodles as a substitute for 

breads, biscuits and pasta made with wheat flour. 

Thus, the combination of rice flour with cashew 

nut meal and coconut fiber from the processing 

of cashew nuts and coconut oil may be an 

interesting alternative to improve sensorial 

attributes and to add nutritional value to the bread 

products in which they use the rice flour as raw 

material. The ingredients will be tested in the 

development of gluten-free cookies. 

PALAVRAS-CHAVE: Arroz, farinha, glúten, cookie. 

KEYWORDS: Rice, flour, gluten, cookie. 
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1 INTRODUÇÃO 

O arroz (Oryza sativa L.) desempenha papel de grande importância na dieta alimentar 

das populações de muitos países, sendo o Brasil um grande consumidor. Sua importância 

alimentar deve-se, principalmente, ao conteúdo de carboidrato, principalmente o amido, cerca 

de 80%, que além constituir reserva das plantas é fonte de energia para o ser humano. Contudo, 

o beneficiamento - processo principal ao qual o arroz é submetido visando a remoção da casca

contribui para a redução do conteúdo de vitaminas e minerais (PEREIRA, 2002). 

 Segundo Castro et al. (1999), o desenvolvimento de produtos mais sofisticados 

utilizando o arroz na forma de grão inteiro como matéria-prima seria incompatível com o poder 

de compra da maioria da população mundial, tradicionalmente, consumidora desse alimento. 

Entretanto, o aproveitamento de um de seus subprodutos, como a quirera (grãos quebrados) 

torna-se viável, pois o beneficiamento do arroz resulta em aproximadamente 14% de grãos 

quebrados que apresentam menor valor comercial (PEREIRA, 2002). 

Batista et al. (2007) relatam que o arroz é considerado um alimento funcional, pois 

controla o açúcar no sangue e/ou redução do teor de colesterol no organismo. (BATISTA et al., 

2007). Além disso, a farinha do arroz não contem glúten, nem lactose, o que tona o produto 

incessante como ingrediente em produtos direcionados para pessoas que possuem intolerância 

ao glúten e lactose. 

Cabe ressaltar a incorporação de amêndoas de castanha de caju e fibras de coco como 

ingredientes de interesse no desenvolvimento de cookies à base de farinha de arroz. A utilização 

da castanha quebrada que não alcança bom preço no mercado, além de constituir uma 

alternativa tecnológica para elaboração de novos produtos contribuirá para o aumento do valor 

nutricional e incrementar o sabor. De modo semelhante, a fibra de coco, originária da produção 

do óleo e/ou azeite concorre para melhorar os atributos sensoriais, assim como o valor nutritivo, 

pelo fornecimento de fibras, carboidratos e lipídeos. 

Tendo em vista o valor nutritivo do arroz, suas propriedades funcionais e o crescente 

interesse na utilização de substitutos de farinha de trigo na produção de alimentos benéficos à 

saúde, o projeto proposto, objetiva o desenvolvimento de cookies a partir da farinha de arroz, 

em combinação com castanha e fibra do coco. 
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Os produtos elaborados a partir da farinha do arroz irão atingir o mercado de portadores 

de doenças celíacas, que precisam, necessariamente, excluir a farinha de trigo e seus derivados 

da dieta para poderem levar uma vida em ritmo equilibrado. (SDEPANIAN; MORAIS; 

FAGUNDES-NETO, 2011). Pela incorporação de amêndoas quebradas que não alcançam 

preço elevado no mercado, assim como, a incorporação da fibra de coco, espera-se a obtenção 

de produtos com maior aporte nutricional e melhores características sensoriais. Além de 

contribuir para alternativas tecnológicas, visando à elaboração de novos produtos com crescente 

demanda no mercado.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo JENKINS (1998) o arroz é cereal com potencial de substâncias bioativas, 

atribuindo a alegação de funcionalidade aos alimentos produzidos. Esse se enquadra dentro dos 

requisitos, por possuir o amido resistente que não é digerido pelo intestino e atua no 

metabolismo e na fisiologia humana, trazendo benefícios como o retardamento de doenças 

crônico-degenerativas e consequentemente promovendo efeitos benéficos à saúde. (JENKINS, 

1998). 

Lima e Bruno (2007) relatam que a castanha granulada, produto resultante da quebra de 

amêndoas durante o processamento industrial ou artesanal, embora apresente componentes 

nutricionais semelhantes ao da amêndoa inteira, não alcança bom preço no mercado. Assim, 

sua utilização em biscoitos representa uma forma agregar valor econômico a produção agrícola 

de produtos advindos do cajueiro.  

Os alimentos funcionais são definidos aqueles que possuem qualquer substância ou 

componente de um alimento que proporcione benefícios para a saúde, sendo utilizado também 

na prevenção e no tratamento de doenças (POLLONIO, 2000). Esses alimentos vêm ganhando 

prioridade nas áreas de pesquisa em nutrição e tecnologia de alimentos, pois acarreta um maior 

interesse do consumidor que hoje buscam maiores alternativas de alimentos sustentáveis e 

benéficos a saúde.  (BORTOLOZO e QUADROS, 2007). Dessa forma, o projeto proposto 

objetiva o desenvolvimento dos cookies sem glúten, a partir da utilização da farinha de arroz, 

em combinação com castanha e fibra do coco. 
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3 METODOLOGIA 

As farinhas de arroz serão obtidas a partir de grãos inteiros de arroz polido ou branco, 

parboilizado e integral, disponíveis no mercado regional. A transformação em farinha será 

realizada através de moinho de facas, no Laboratório de produtos vegetais do IFRN-CN, após 

realização dos teores de umidade e cinzas, determinados conforme metodologia do Instituto 

Adolfo Lutz (1985), proteínas (Método de Kjeldahl). 

 Serão testadas diferentes formulações pela combinação da farinha de arroz (arroz 

branco ou polido, parboilizado e integral), castanha granulada e fibra de coco, adicionadas de 

ingredientes básicos utilizados em cookies convencionais, excetuando a farinha de trigo, por 

conter glúten. Dentre os produtos desenvolvidos serão elencadas três formulações, para estudo 

da composição centesimal e avaliação sensorial. As análises de umidades, proteínas, lipídeos, 

cinzas e minerais serão realizadas no Laboratório de alimentos do IFRN-CN, utilizando as 

metodologias e referências já citadas para avaliação das farinhas. 

O estudo sensorial deverá ser realizado entre estudantes do IFRN campus Currais 

Novos. Os dados obtidos da composição centesimal das farinhas e dos cookies, e da avaliação 

sensorial deverão ser trados estatisticamente, seguido programas estatístico específicos.  

4 RESULTADOS ESPERADOS 

Espera-se que durante o período de execução do projeto sejam elaboradas diferentes 

formulações de cookies, com o intuito de selecionar pelo menos três formulações que reúnam 

características capazes contribuir com maior aporte nutricional e com boa aceitação sensorial. 

Além disso, espera-se poder gerar pelo menos dois artigos focados na produção e caracterização 

e aceitação sensorial dos produtos elaborados. 

Ao longo da execução, espera-se oportunizar aos alunos do curso Técnico em 

Alimentos, a vivência de práticas relacionadas com a utilização da farinha de arroz no 

desenvolvimento de cookies e bolos sem glúten e possível difusão dos conhecimentos através 

de redação de relatos de experimento de aulas práticas. 

Contribuir com a difusão de alternativas tecnológica que possam acrescentar no 

mercado regional a diversificação de biscoitos destinados a pessoas celíacas e que buscam uma 

alternativa de alimentos saudáveis e benéficos a saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Gostaríamos de agradecer a instituição IFRN pelo apoio a pesquisa e a todos os 

colaboradores. Esperamos que esse produto obtenha sucesso entre os consumidores e abra 

caminho para novos alimentos oriundos do arroz.   
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PRODUÇÃO E ANÁLISE DO PICLES DE PALMA FORRAGEIRA COM E 

SEM ADIÇÃO DE BACTÉRIAS LÁTICAS  

MEDEIROS, M. L. G. 1; DANTAS, T. N. P. 1 
1 IFRN – Campus Currais Novos; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias – ciência e tecnologia dos alimentos. 

RESUMO

A palma forrageira é uma matéria-prima 

importante para o Brasil, principalmente no 

Nordeste, devido suas características naturais. 

Porém sua utilização na alimentação humana 

ainda é muito limitada as possibilidades 

descritas na literatura. Mas constitui-se de um 

ótimo potencial nutricional para o homem. O 

que dá margem para a elaboração de diversos 

produtos alimentícios. O presente projeto 

objetiva desenvolver um alimento fermentado 

em conserva (picles) de palma, avaliando a 

influência do desenvolvimento de bactérias 

láticas nos aspectos sensoriais do alimento 

produzindo, por meio da metodologia de 

análise sensorial. 

ABSTRACT 

Forage palm is an important raw material for 

Brazil, mainly in the Northeast, due to its natural 

characteristics. However its use in human food is 

still very limited the possibilities described in the 

literature. But it is an excellent nutritional 

potential for man. This gives scope for the 

production of various food products. The present 

project aims to develop a preserved (pickled) 

palm food, evaluating the influence of the 

development of lactic bacteria on the sensorial 

aspects of the food producing, through the 

methodology of sensorial analysis. 

1 INTRODUÇÃO 

A palma forrageira é uma cactácea que já fora usada em sociedades da América do Sul como 

Maias – México – ou Nazca – Peru. E ainda, de acordo com algumas evidências, é utilizada na 

alimentação humana há cerca de 12 mil anos (GRIFFITH, 2004).  

A Opuntia ficus-indica, conhecida como palma forrageira, nopal etc. é pertencente ao reino 

Plantae, classe Magnoliopsida, ordem Centrospermae e família Cactaceae. Uma planta arbustiva, 

suculenta e ramificada, de porte que varia entre rasteiro e arbóreo; perene e dividida basicamente em 

PALAVRAS-CHAVE: Palma. Fermentação. Análise Sensorial. 

KEYWORDS:  Tomato. Osmotic dehydration. Drying. 
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braiz e caules (folhas) carnudos – de acordo com a época e o clima, flores e frutos também. Sua 

principal característica é alta eficiência na transformação de água em biomassa, e ao aspecto 

xeromórfico que permite a sobrevivência em longos períodos de estiagem (MARTINS, 2011). 

A qualidade nutricional dos cladódios varia de acordo com o estágio de desenvolvimento da 

planta. Os novos são ricos em água, cinzas e proteína bruta, e baixa quantidade de fibras; os mais 

antigos – na base da planta – são o oposto. (GOMES et. Al., 2018). Como também sofre variação de 

acordo com a fertilização do solo, irrigação, tempo de colheita (LOPES et al., 2018; GOMES et. Al., 

2018) ou mesmo o tipo de cultivar (MENA et al., 2018). 

Nascimento, Teshima e Silva (2011), fizeram a caracterização físico-química de alguns 

cladódios. In natura, os valores médios (em %) encontrados foram: umidade 93,39; cinzas 14,62%; 

acidez titulável (m/m) 1,83; proteína bruta 0,97; lipídios 0,93; açúcares redutores 0,65; sendo os 

sólidos solúveis (°Brix) 12,56 e o pH 4,54. Eles ainda pesquisaram o extrato seco sob diferentes 

temperaturas, vide tabela 1. 

Quanto aos compostos bioativos, Mena et al. (2018) analisaram polpa e pele de frutos e 

cladódios velhos e jovens de seis cultivares espanholas; identificando 41 moléculas de polifenóis. 

Especificamente nos cladódios, a presença de polifenóis e ácidos fenólicos, que já eram descobertos 

(e de maior concentração nos novos) foi reforçada pela identificação entre eles de flavonas e lignanas. 

O que desperta o interesse no consumo e elaboração de novos produtos. 
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b2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Do ponto de vista taxonômico a palma forrageira pertence à divisão Embryophyta, subdivisão 

Angiospermea, classe Dicotyledoneae, subclasse Archiclamideae, ordem Opuntiales e família das 

Cactáceas (SILVA e SANTOS, 2006). Sendo atribuída a sua origem ao continente americano, 

especialmente ligada ao México – onde é consumida popularmente tanto por animais como pelo 

homem (FROTA, et. al., 2015). 

Ela foi trazida ao Brasil, especialmente à região do Nordeste, com a finalidade de hospedar o 

inseto popularmente conhecido como cochonilha, o Dactylopius coccus, para obtenção do corante 

carmim. Não obtendo sucesso, a planta começou a ser usada com objetivos ornamentais; e, com 

descoberta de ser forrageira, iniciou o interesse para cultivação com grande intensidade (FROTA, 

2015; SANTOS, 2006). 

Já na região Nordeste, devido suas características morfológicas, o cultivo obteve grande 

sucesso; sendo as espécies cultivadas mais conhecidas a Opuntia fícus-indica (L.) Mill chamada de 

palma gigante, azeda e palma redonda, e a Nopalea cochenillifera (L.) Salm Dyck, conhecida como 

palma miúda, doce ou língua de vaca (SILVA, 2016). 

A produção de palma no Brasil é a maior do mundo (SANTOS, 1998). Enquanto Moura 

(2011) deu uma estimativa de produção superior a 500 mil hectares, Frota (2015) já estimava 

produção maior que 600.000 hectares destinada à produção forragem. 

Lucena et. al. (2013) ressalva que ela era mais usada como forragem, usando seus cladódios 

para a alimentação animal, e que mostrou uma grande variedade de usos nutricionais, sendo usados 

para fazer bolos, doces, sucos, saladas, sopas, geleias, ou ser cozido com feijão, carne e arroz, bem 

como a utilização da própria fruta” e ainda Andrade et. al. (2006, apud Lucena et. al., 2013), 

apontando quanto ao potencial para ingestão humana. 

Como também Silva (2016) traz um compêndio na utilização do broto da palma na 

alimentação humana e seu valor nutritivo – vitaminas A, complexo B e C e minerais como cálcio, 

magnésio, sódio, potássio além de 17 tipos de aminoácidos – além de formas de consumo: fresco, 

cozido, farinha (para enriquecimento de outros alimentos). Silva ainda apresenta seu potencial 

funcional na eliminação de toxinas do álcool e do fumo, metabolização da gordura e diminuição da 

concentração de açúcar no sangue expostos na pesquisa de Nunes (2010). 

Cardador-Martínez, Jiménez-Martínez, e Sandoval, (2011) atribuem ainda o potencial 

industrial da palma devido seu poder antioxidante na polpa dos frutos, especialmente na casca e em 

frutas verde-clara ou amarelo-marrom. 
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b3 METODOLOGIA 

O processo de fabricação dos picles de palma foi adaptado de Nespolo (2015) e Morais Júnior 

(2014): 

 Inicialmente os cladódios – que estiverem em estádio avançado de

desenvolvimento, com casca bastante resistente e sem danos físicos ou que apresente 

visualmente contaminação microbiana – serão selecionados, limpos e desinfetados em 

solução de hipoclorito de sódio (250 mg/L) por 5 minutos. Depois deste tempo, serão lavados 

em água potável e secos em condições ambientais. 

 A polpa será descascada e cortada em formas retangulares de 5,0 x 0,5 x 0,5

cm. 

 Para cobertura, será preparada uma salmoura com pH 2,74 em quantidade

suficiente para cobrir todos os pedaços de palma: 

o 1:1 de água e vinagre;

o 2% na concentração de NaCl (), posteriormente foram.

 Essa salmoura será fervida e utilizada para escaldar a polpa durante 2 minutos.

 A polpa deverá ocupar acima de 60% do frasco de vidro e a salmoura irá

preencher o restante, cobrindo bem os pedaços de palma e deixando um espaço inferior a 10% 

do frasco. 

 Os frascos serão identificados e submetido a banho maria (água a 100 °C)

cobrindo, em ebulição, pouco mais do que a metade da altura deles, manter assim por cerca 

de 5 a 10 minutos e fechar. Depois de lacrado, o frasco será submergido na água por 20 

minutos. 

 O conteúdo será refrigerado em água corrente até 32°C e armazenado em local

seco e arejado para ser avaliado periodicamente. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise físico-química dos picles estão apresentados na Tabela 1. 

POLPA 

pH 3,99 

Acidez (%) 9,31 

Sólidos Solúveis (° Brix) 4,5 

Umidade (%) 94,77 

IV SECITEX/XIV CONGIC

0772



b5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a continuação, objetiva-se elaborar um produto fermentado com os cladódios (raquetes) 

da palma forrageira e realização da análise sensorial.  
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AVALIAÇÃO SENSORIAL DE UM COMPOSTO DE MEL DE ABELHAS 
Apis mellifera ACRESCIDO COM EXTRATO DE PRÓPOLIS VERDE 

ACRESCIDO DE ESSÊNCIA DE TUTTI FRUTTI. 
ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS - Ciências e Tecnologia dos Alimentos 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo a realização 
de análises sensoriais de mel composto de Apis 
mellifera produzido à base de extrato de própolis 
verde acrescido de essência de tutti frutti. Para a 
avaliação dos atributos sensoriais das amostras: 
cor, aroma, textura, doçura sabor e impressão 
global, foi conferido a cada provador uma ficha 
com escala hedônica que varia de 1 (“Desgostei 
extremamente”) a 9 (“Gostei extremamente”). 
Também foram avaliados a intenção de compra 

utilizando uma escala que varia de 1 (“não 
compraria”) a 5 (“decididamente não 
compraria”). Para os critérios de cor, aroma, 
textura, sabor, doçura, impressão global e 
intenção de compra não possuindo diferença 
estatística (p<0,05). Quando se refere ao índice 
aceitabilidade todas as amostras ficaram acima 
de 70% sendo consideradas aceitas pelo 
mercado. 

ABSTRACT 

The present work aims to perform sensorial 
analyzes of honey composed of Apis mellifera 
produced based on green propolis extract plus 
tutti frutti essence. For the evaluation of the 
sensorial attributes of the samples: color, aroma, 
texture, sweetness, flavor and overall impression, 
each sample was given a hedonic scale that 
ranges from 1 ("I greatly disliked") to 9 ("I liked 
it extremely"). We also evaluated the purchase 

intent using a scale ranging from 1 ("would not 
buy") to 5 ("definitely would not buy"). For the 
criteria of color, aroma, texture, flavor, 
sweetness, overall impression and purchase 
intention, not having statistical difference (p 
<0.05). When referring to the acceptability 
index, all samples were above 70% and 
considered accepted by the market.

1 INTRODUÇÃO 

Com a produção de méis compostos promovem um grande incremento na produção apícola, 

com a mistura de extrato de própolis verde, mel de abelhas e essência de tutti frutti para que este 

produto tenha maior aceitabilidade no mercado e que o público compre e aprecie mais o consumo de 

mel e os demais derivados da apicultura.  

O objetivo do presente estudo foi desenvolver e analisar sensorialmente três méis compostos 

com extrato alcoólico de própolis e essência de tutti frutti comercial. As três formulações foram 

constituídas da seguinte forma: a primeira com apenas extrato de própolis verde e essência de tutti 

PALAVRAS-CHAVE:  Índice de aceitabilidade. Impressão global. Gostei extremamente 

KEYWORDS:  Acceptability index. Global printing. I really liked it 
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frutti, a segunda com essência de tutti frutti e a terceira era apenas extrato de própolis verde e mel de 

abelhas Apis mellifera, avaliando seus potenciais de comercialização. Os critérios avaliados foram os 

de cor, sabor aroma, textura, doçura, impressão global, intenção de compra e índice de aceitabilidade. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo a legislação para mel de abelhas é um alimento encontrado no estado liquido, 

viscoso, com o sem granulação, rico em açucares redutores produzido por abelhas por meio da sucção 

do néctar das flores (BRASIL2000).  

A mercado de alimentos aromatizados não passa por crise com outros setores alimentícios, as 

indústrias de balas, bombons, dropes e gomas estão sempre em acessão, pois possuem cor e aroma 

que agrada muito o público, a essência de tutti frutti é umas muito apreciadas pelos consumidores

(PRADO; GODOY, 2007).  

Pode se fazer a leitura que mel composto e junção homogênea de 95% de mel de abelhas e 

juntamente com 5% de plantas medicinais, produtos apícolas, essências e aromatizantes (COSTA, 

2007).  

3 METODOLOGIA 

3.1 Produção dos méis compostos 
O experimento foi conduzido no Laboratório de Processamento de Pólen e Própolis do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau 

dos Ferros. O trabalho foi dividido em duas etapas, a primeira realizada com a formulação utilizando 

produtos adquiridos no comércio local, como: o mel e o extratos de própolis verde e essência de tutti 

frutti enquanto que a segunda etapa consistiu na análise sensorial dos produtos formulados. A fórmula 

utilizada encontra-se na Tabela 1.  
Tabela 1 – Ingredientes e quantidades utilizadas, na formulação dos méis compostos de extrato de menta e 
própolis verde, analisados sensorialmente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros. 
Ingredientes Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 
Mel de abelhas Apis mellifera 300 g 300 g 300 g 
Extrato de Própolis verde 3 ml ------- 3 ml 
Essência de tutti frutti 3 ml 3 ml -------- 

Fonte: autores, 2018 
Mediu-se os ingredientes (extrato e essência) em uma proveta de 25 ml, pesou-se o mel em 

uma balança semi-analítica, bateu em batedeira na rotação mais leve por 5 (cinco) minutos para 
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homogeneização da amostra, acondicionados em vidros limpos com tampa rosqueada. Mais detalhes 

da formulação está presente na tabela 1.  

3.2 Análise sensorial 
O experimento foi conduzido nos Laboratórios de Carnes do Instituto e no Laboratório de 

Processamento de Pólen e Própolis do IFRN, Campus Pau dos Ferros. 

Na avaliação das amostras dos méis compostos utilizou-se os métodos afetivos que tem como 

objetivo construir respostas subjetivas de quanto o avaliador gostou ou desgostou de uma amostra 

especificamente, resultando em determinar a aceitabilidade ou preferência referente ao produto. As 

amostras foram analisadas por 50 provadores voluntários não treinados, de ambos os sexos, 

compostos por alunos do IFRN – Campus Pau dos Ferros, na faixa etária de 15 a 20 anos. Para cada 

provador, foi servido, em bandejas de isopor descartáveis, três amostras de méis compostos 

codificadas com números aleatórios de três dígitos gerados por um software. Os julgadores foram 

orientados a utilizarem água à temperatura ambiente e bolacha água e sal entre as amostras, para a 

limpeza do palato. 

Para a avaliação dos atributos sensoriais das amostras: cor, aroma, textura, sabor, doçura e 

impressão global, foi conferido a cada provador uma ficha com escala hedônica que varia de 1 

(“Desgostei extremamente”) a 9 (“Gostei extremamente”). Também foram avaliados a intenção de 

compra utilizando uma escala que varia de 1 (“ compraria com certeza”) a 5 (“não compraria com 

certeza”) (DUTCOSKY, 2013). 

Calculou-se ainda o Índice de Aceitabilidade (IA) das sobremesas, utilizando-se a fórmula a 

seguir: IA (%) = A x 100 / B. Considera-se A como a nota média geral obtida pelo atributo e B como 

a nota máxima adquirida pelo atributo (TEIXEIRA et al., 1987). 

3.3 Análise estatística dos dados 
Para a análise estatística dos dados, aplicou-se o Delineamento Inteiramente Casualizadado, 

com o teste de médias pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, pelo programa ASSISTAT 7.7 

(CCT/UFPB) (SILVA, 2016). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As médias e os desvios padrão dos resultados obtidos na avaliação sensorial referente aos 

atributos sensórios dos méis compostos com extrato de própolis e essência de tutti frutti, estão 

apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2 - Resultados obtidos na análise sensorial para cada formulação 
Análises  Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 
Cor  7,82 +  1,02 7,80 +1,07 7,52 +1,71 
Aroma  7,46 + 1,30 7,60 +1,20 7,96 +1,55 
Textura  7,98 +1,15 8,08 +0,92 7,80 +1,25 
Sabor  7,94 +1,17 7,78 +1,34 7,84+1,60 
Doçura  7,82+1,16 7,52+1,53 7,92+1,28 
Impressão Global 7,92 +1,03 7,92+1,01 7,94 +1,00 
Intenção de compra 1,70+ 0,86 1,98 + 0,96 2,00+0,95 

Médias dentro da mesma linha sem letras não são significativamente diferentes, no nível de 5%, pelo teste de Tukey. 
Ao avaliar a Tabela 2, na qual as notas foram atribuídas de acordo com os parâmetros de 

aceitação na escala hedônica, variando de “Gostei regularmente ” com valores médio igual a sete e 

“Gostei moderadamente” com medias em torno de oito, verifica-se que os méis compostos avaliados 

sensorialmente (1, 2 e 3) apresentam-se estatisticamente semelhantes para os atributos avaliados, não 

possuindo diferença estatística (p<0,05).  

Quando se fala em intenção de compra as médias obtidas revelam que as amostras seriam 

compradas pelos avaliadores, pois para escala 1 significa “compraria com certeza” e 2 

“Provavelmente compraria” (DUTCOSKY, 2013). Onde ficou claro que compraria, pois, a média das 

formulações ficou próxima provavelmente compraria oi compraria com certeza. Isto significado que 

as amostras ao serem adicionados a essência de tutti frutti se tornar mais agradável, ao consumo pois 

disfarça adstringência da amostra acrescidas de própolis.  

Teixeira e colaboradores (1987) afirmam que um produto com Índice de Aceitabilidade (I.A) 

com no mínimo 70% possui potencial comercial. De acordo com este preceito, a partir do Gráfico 1 

pode-se constatar que os atributos de qualidade sensorial avaliados obtiveram I.A satisfatórios aos 

parâmetros estabelecidos pela literatura, tendo condições de ser colocado no mercado. Onde a 

formulação 1, 2 e 3 obtiveram respectivamente 86,92%, 86,81% e 87,00%.  

Gráfico 1 - Índice de aceitabilidade (I.A) das três amostras de méis compostos 
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O mel de abelhas não é um alimento muito consumido pelos brasileiros, pois o mel de abelhas 

não é encarrado com um adoçante natural e um bom substituo do açúcar branco e adoçantes sintéticos 

e é na verdade encarado como medicamento, ou seja, se enquadra nos alimentos caseiros curativos 

(CHEUNG; GERBER, 2009). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com os valores obtidos na análise sensorial os critérios sabor, doçura, textura, 

aroma, cor, impressão global e intenção de compra não tiveram diferença estatística. 

Outro ponto importante é que a intenção de compra foi bem aceita pelos avaliadores, 

mostrando ser uma boa alternativa para valorização do mel de abelhas.  

Quanto ao índice de aceitabilidade (I. A.) todas as amostras tiveram acima de 70% indicando 

possibilidade de inserção do produto no mercado consumidor.  

Uma sugestão para estudos posteriores será de analisar físico-quimicamente as amostras e 

comparar com a legislação para mel de abelhas Apis mellifera, como também a produção deste mel 

em sachê para ser oferecido aos discentes, docentes e técnicos administrativos dos Campi do IFRN, 

como uma alternativa viável suplementar a dieta.  
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A medição de velocidade de um
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vezes algumas leituras extrapolam a média das
demais. O objetivo deste trabalho é apresentar a
implementação de um código (rotina
computacional) para identificar e substituir
pontos fora da curva (outlier), que prejudicam a
análise de gráficos de velocidade de PIGs. Um
PIG Protótipo e uma Tubulação de Testes são
utilizados para obtenção de dados de velocidade
com potenciais outliers presentes. O códi

The speed measurement of a Pipeline Inspection 
Gauge suffer with noise and sometimes some
readings extrapolate average of the others. The
objective this work is to present the code
(computational routine) implementation to
identify and replace outliers, which harms the
graphic analysis of PIG's speed. A Prototype
PIG and Testing Pipeline are using to getting
speed data with outliers potential. The
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RESUMO 

A medição de velocidade de um Pipeline 

(PIG) sofre com ruídos e por 
vezes algumas leituras extrapolam a média das 
demais. O objetivo deste trabalho é apresentar a 
implementação de um código (rotina 

a identificar e substituir 
), que prejudicam a 

análise de gráficos de velocidade de PIGs.  Um 
PIG Protótipo e uma Tubulação de Testes são 
utilizados para obtenção de dados de velocidade 

presentes. O código 

desenvolvido é aplicado nesses dados,
identificando com sucesso 6 pontos acima do
limite superior calculado. Estes
substituídos por pontos de menor valor e, assim, 
o gráfico é mantido dentro de uma faixa curta de
valores (0 a 30 m/s).  O re
possível, de forma bem sucedida, identificar e
substituir outliers de dados de velocidade do 
PIG Protótipo, de modo a melhorar o 
entendimento sobre seu movimento dentro da
Tubulação de Testes. 

ABSTRACT

The speed measurement of a Pipeline Inspection 
with noise and sometimes some 

readings extrapolate average of the others. The 
objective this work is to present the code 
(computational routine) implementation to 
identify and replace outliers, which harms the 
graphic analysis of PIG's speed. A Prototype 

ipeline are using to getting 
speed data with outliers potential. The 

developed code is applied in these data, 
identifying 6 points above calculated upper
limit, successfully. This outliers are replace by
points of lesser values and, thus, the graphic is
held within a short range of values (0 a 30 m/s). 
The result show which is possible to identify
and replace outliers speed data of Prototype
PIG, so to improve understanding about PI
movement within Testing 
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desenvolvido é aplicado nesses dados, 
identificando com sucesso 6 pontos acima do 
limite superior calculado. Estes outliers são 
substituídos por pontos de menor valor e, assim, 
o gráfico é mantido dentro de uma faixa curta de
valores (0 a 30 m/s). O resultado mostra que é 
possível, de forma bem sucedida, identificar e 

de dados de velocidade do 
PIG Protótipo, de modo a melhorar o 
entendimento sobre seu movimento dentro da 

developed code is applied in these data, 
identifying 6 points above calculated upper 
limit, successfully. This outliers are replace by 
points of lesser values and, thus, the graphic is 
held within a short range of values (0 a 30 m/s). 

is possible to identify 
and replace outliers speed data of Prototype 
PIG, so to improve understanding about PIG's 

esting Pipeline. 

Lítio íon. Pressão. 
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1 INTRODUÇÃO

Com o envelhecimento dos dutos industriais cresceu a necessidade de realizar inspeções e
avaliações sobre as condições atuais dessas tubulações, com o objetivo de detectar anomalias como 
vazamentos, corrosão, amassamentos, rachaduras, etc. e, a
operação de inspeção é aplicável em dutos da indústria química, de óleo e gás, farmacêutica e de
alimentos, sem interromper o fluxo do produto no duto, usando uma técnica conhecida por

O pigging é um conceito de manutenção de dutos em que uma ferramenta esférica ou 
cilíndrica chamada Pipeline Inspection Gauge

limpá-lo e/ou coletar dados para avaliação a respeito do duto. O PIG tem como característi
principal a capacidade de ser empurrado pela pressão, atrás dele, produzida pelo fluido em
movimento dentro do duto.   

Há basicamente dois tipos de PIGs, de acordo com o propósito que o mesmo vai executar no 
duto, podendo ser: de limpeza (Cleaning

(Fig. 1a) realizam função de limpeza, separação de produtos, remoção de água e desamassamento
dos dutos (DIAZ, 2008). Os PIGs instrumentados (Fig. 
velocidade e distância percorrida. Possuem ainda um preciso sistema de localização que registra a
posição dos defeitos encontrados ao longo da operação (

(a) 
Figura 1 – PIGs quanto a sua aplicação. (a) De limpeza; (b) Instrumentado.

Fontes – http://www.polocs.com.br/wp
http://tecma.gdoit.net/wp

Uma pesquisa na literatura revela alguns trabalhos sobre PIGs instrumentados e a
importância da medição de velocidade e espaço percorridos por essas ferramentas. 
(2001) modelaram e simularam o controle de fluxo pelo PIG. O método foi eficaz p
posição e velocidade do PIG com uma dada condição operacional. 
investigaram o problema de precisão de medição de posição por um odômetro. Os resultados
mostram que a medição de posição é influenciada pela velocidade
destaca que a resolução de um PIG de perfilagem no sentido longitudinal do duto é definida pela
taxa de amostragem e pela velocidade da ferramenta. 
PIGs com transdutores de pressão e estimaram a velocidade média da ferramenta. 
Salazar (2017) desenvolveram um odômetro para medição de velocidade de PIGs instrumentados. 
Lima et al. (2017) validaram um laboratório de testes de PIGs comparando velocidades médias
obtidas do PIG e da Tubulação de Testes.
microeletrônica para determinação da velocidade de PIGs.

Com base na revisão bibliográfica acima fica claro a necessidade da medição correta e
confiável da velocidade atingida pelos PIGs durante a inspeção. Tal medição, por vezes, sofre com
ruídos provocados pelo movimento inconstante do PIG dentro do duto, acarretando o surgimento de
medições incorretas, que extrapolam a média dos demais pontos coletados.

ECITEX

Com o envelhecimento dos dutos industriais cresceu a necessidade de realizar inspeções e
avaliações sobre as condições atuais dessas tubulações, com o objetivo de detectar anomalias como 
vazamentos, corrosão, amassamentos, rachaduras, etc. e, assim, reduzir custos com manutenção. A
operação de inspeção é aplicável em dutos da indústria química, de óleo e gás, farmacêutica e de
alimentos, sem interromper o fluxo do produto no duto, usando uma técnica conhecida por

é um conceito de manutenção de dutos em que uma ferramenta esférica ou 
Pipeline Inspection Gauge (PIG) percorre toda a extensão da tubulação para

ou coletar dados para avaliação a respeito do duto. O PIG tem como característi
principal a capacidade de ser empurrado pela pressão, atrás dele, produzida pelo fluido em

Há basicamente dois tipos de PIGs, de acordo com o propósito que o mesmo vai executar no 
Cleaning PIGs) ou instrumentado (Smart PIGs). Os PIGs de limpeza

) realizam função de limpeza, separação de produtos, remoção de água e desamassamento
). Os PIGs instrumentados (Fig. 1b) portam sensores e salvam dados como 

ncia percorrida. Possuem ainda um preciso sistema de localização que registra a
posição dos defeitos encontrados ao longo da operação (PEREIRA et al, 2013

(b) 
PIGs quanto a sua aplicação. (a) De limpeza; (b) Instrumentado.

http://www.polocs.com.br/wp-content/uploads/2016/07/PIG-de-
http://tecma.gdoit.net/wp-content/uploads/2015/02/MFL4.jpg

Uma pesquisa na literatura revela alguns trabalhos sobre PIGs instrumentados e a
importância da medição de velocidade e espaço percorridos por essas ferramentas. 

) modelaram e simularam o controle de fluxo pelo PIG. O método foi eficaz p
posição e velocidade do PIG com uma dada condição operacional. Sadovnychiy et al
investigaram o problema de precisão de medição de posição por um odômetro. Os resultados
mostram que a medição de posição é influenciada pela velocidade que o PIG atinge. 
destaca que a resolução de um PIG de perfilagem no sentido longitudinal do duto é definida pela
taxa de amostragem e pela velocidade da ferramenta. Freitas et al. (2016) detectaram a passagem de

ssão e estimaram a velocidade média da ferramenta. 
) desenvolveram um odômetro para medição de velocidade de PIGs instrumentados. 

) validaram um laboratório de testes de PIGs comparando velocidades médias
do PIG e da Tubulação de Testes. Silva et al. (2018) aplicaram tacômetro magnético e

microeletrônica para determinação da velocidade de PIGs. 
Com base na revisão bibliográfica acima fica claro a necessidade da medição correta e

ingida pelos PIGs durante a inspeção. Tal medição, por vezes, sofre com
ruídos provocados pelo movimento inconstante do PIG dentro do duto, acarretando o surgimento de
medições incorretas, que extrapolam a média dos demais pontos coletados. 

IV

Com o envelhecimento dos dutos industriais cresceu a necessidade de realizar inspeções e 
avaliações sobre as condições atuais dessas tubulações, com o objetivo de detectar anomalias como 

ssim, reduzir custos com manutenção. A 
operação de inspeção é aplicável em dutos da indústria química, de óleo e gás, farmacêutica e de 
alimentos, sem interromper o fluxo do produto no duto, usando uma técnica conhecida por pigging. 

é um conceito de manutenção de dutos em que uma ferramenta esférica ou 
(PIG) percorre toda a extensão da tubulação para 

ou coletar dados para avaliação a respeito do duto. O PIG tem como característica 
principal a capacidade de ser empurrado pela pressão, atrás dele, produzida pelo fluido em 

Há basicamente dois tipos de PIGs, de acordo com o propósito que o mesmo vai executar no 
PIGs). Os PIGs de limpeza 

) realizam função de limpeza, separação de produtos, remoção de água e desamassamento 
) portam sensores e salvam dados como 

ncia percorrida. Possuem ainda um preciso sistema de localização que registra a 
2013). 

PIGs quanto a sua aplicação. (a) De limpeza; (b) Instrumentado.
-limpeza.png

content/uploads/2015/02/MFL4.jpg 

Uma pesquisa na literatura revela alguns trabalhos sobre PIGs instrumentados e a 
importância da medição de velocidade e espaço percorridos por essas ferramentas. Nguyen et al. 

) modelaram e simularam o controle de fluxo pelo PIG. O método foi eficaz para estimar a 
Sadovnychiy et al. (2006) 

investigaram o problema de precisão de medição de posição por um odômetro. Os resultados 
que o PIG atinge. Sabino (2009) 

destaca que a resolução de um PIG de perfilagem no sentido longitudinal do duto é definida pela 
) detectaram a passagem de 

ssão e estimaram a velocidade média da ferramenta. Silva, Lima e 
) desenvolveram um odômetro para medição de velocidade de PIGs instrumentados. 

) validaram um laboratório de testes de PIGs comparando velocidades médias 
) aplicaram tacômetro magnético e 

Com base na revisão bibliográfica acima fica claro a necessidade da medição correta e 
ingida pelos PIGs durante a inspeção. Tal medição, por vezes, sofre com 

ruídos provocados pelo movimento inconstante do PIG dentro do duto, acarretando o surgimento de 
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O objetivo deste artigo é apresentar o estudo e a implementação de um código (rotina
computacional) para detecção de pontos fora da curva (
um PIG Protótipo. O vetor de velocidade foi obtido de um ensaio experimental do PIG Prot
percorrendo uma Tubulação de Testes. Depois, durante o tratamento dos dados surgiram
que foram substituídos por pontos de valor menor. Essa substituição eliminou variações bruscas no
gráfico de velocidade obtido. 

As próximas seções deste a
explicada a teoria sobre pontos fora da curva ou 
para coleta de dados de velocidade de PIGs
identificação e substituição de outliers

considerações finais deste artigo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Pontos fora da curva ou 
rigorosa, sendo geralmente denominados como valores que se distanciam muito da maioria das
observações, sendo um problema na análise de dados por mascarar a amostra. Segundo 
(2011) as observações atípicas alteram enormement
pertencem e podem até mesmo distorcer as conclusões obtidas através de uma análise estatística
padrão. Portanto, é de fundamental importância detectar e dar um tratamento adequado a elas.

A Figura 2 mostra um gráfico de dispersão com um ponto (atípico) muito longe dos demais.

Figura 2 – Exemplo de
Fonte – https://support.minitab.com/pt

Dentre as possíveis causas do aparecimento de
2011): leitura, anotação ou transição incorreta dos dados; erro na execução do experimento ou na
tomada da medida; e mudanças não controláveis nas condições experimentais ou dos pacientes.

Um dos métodos para identificação de
de estatística robusta (mediana, 
quartil, Q1 ao primeiro quartil, e
aos valores inferiores a (Q1 – 1,5 

O método proposto acima também é conhecido por “Regra do 
um dado é um outlier quando ele é maior que
primeiro quartil. Em outras palavras, 
estão acima de Q3 + 1,5 · IQR. 

A Figura 3 ilustra o que representa o 1º quartil
dados dentro de um vetor. 

ECITEX

ste artigo é apresentar o estudo e a implementação de um código (rotina
computacional) para detecção de pontos fora da curva (outlier) dentro de dados de velocidade de
um PIG Protótipo. O vetor de velocidade foi obtido de um ensaio experimental do PIG Prot
percorrendo uma Tubulação de Testes. Depois, durante o tratamento dos dados surgiram
que foram substituídos por pontos de valor menor. Essa substituição eliminou variações bruscas no

As próximas seções deste artigo estão organizadas da seguinte maneira: na seção 2 é
explicada a teoria sobre pontos fora da curva ou outliers; na seção 3 são apresentados os materiais
para coleta de dados de velocidade de PIGs; na seção 4 são apresentados os resultados da

outliers nos dados de velocidade; por fim, na seção 5 estão as
considerações finais deste artigo. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Pontos fora da curva ou outliers, de acordo com Machado (2016) não possuem definição 
rigorosa, sendo geralmente denominados como valores que se distanciam muito da maioria das
observações, sendo um problema na análise de dados por mascarar a amostra. Segundo 

) as observações atípicas alteram enormemente as médias e variabilidade dos grupos a que
pertencem e podem até mesmo distorcer as conclusões obtidas através de uma análise estatística
padrão. Portanto, é de fundamental importância detectar e dar um tratamento adequado a elas.

ráfico de dispersão com um ponto (atípico) muito longe dos demais.

Exemplo de outlier utilizando gráfico de dispersão.
https://support.minitab.com/pt-br/minitab/18/outlier_scatterplot.png

Dentre as possíveis causas do aparecimento de outliers, pode citar as seguintes (
): leitura, anotação ou transição incorreta dos dados; erro na execução do experimento ou na

tomada da medida; e mudanças não controláveis nas condições experimentais ou dos pacientes.
Um dos métodos para identificação de outliers, segundo Andriotti (2005

de estatística robusta (mediana, inter quartile range). Neste caso, chamando
ao primeiro quartil, e IQR à diferença (Q3 – Q1), seriam classificados como 

1,5 · IQR) e superiores a (Q3 + 1,5 · IQR). 
O método proposto acima também é conhecido por “Regra do 1,5 ·  

quando ele é maior que 1,5 · IQR acima do terceiro quartil ou abaixo do
primeiro quartil. Em outras palavras, outliers baixos estão abaixo de Q1 – 1,5

ilustra o que representa o 1º quartil Q1, a mediana Q2 e o 3º quartil

IV

ste artigo é apresentar o estudo e a implementação de um código (rotina 
) dentro de dados de velocidade de 

um PIG Protótipo. O vetor de velocidade foi obtido de um ensaio experimental do PIG Protótipo 
percorrendo uma Tubulação de Testes. Depois, durante o tratamento dos dados surgiram outliers, 
que foram substituídos por pontos de valor menor. Essa substituição eliminou variações bruscas no 

rtigo estão organizadas da seguinte maneira: na seção 2 é 
; na seção 3 são apresentados os materiais 

; na seção 4 são apresentados os resultados da 
nos dados de velocidade; por fim, na seção 5 estão as 

) não possuem definição 
rigorosa, sendo geralmente denominados como valores que se distanciam muito da maioria das 
observações, sendo um problema na análise de dados por mascarar a amostra. Segundo Medri 

e as médias e variabilidade dos grupos a que 
pertencem e podem até mesmo distorcer as conclusões obtidas através de uma análise estatística 
padrão. Portanto, é de fundamental importância detectar e dar um tratamento adequado a elas. 

ráfico de dispersão com um ponto (atípico) muito longe dos demais. 

utilizando gráfico de dispersão.
br/minitab/18/outlier_scatterplot.png. 

, pode citar as seguintes (MEDRI, 
): leitura, anotação ou transição incorreta dos dados; erro na execução do experimento ou na 

tomada da medida; e mudanças não controláveis nas condições experimentais ou dos pacientes. 
2005), é com a utilização 

amando-se Q3 ao terceiro 
), seriam classificados como outliers 

·  IQR”, ela afirma que 
acima do terceiro quartil ou abaixo do 

1,5 · IQR e outliers altos 

e o 3º quartil Q3 para os 
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Figura 3 – Representação dos quartis e mediana dentro de um vetor de dados.
Fonte – https://www.catho.com.br/salario/img/quartis.gif

Os passos da utilização da
1. Ordenar de forma crescente os dados de interesse;
2. Encontrar a mediana dos dados, o primeiro quartil e o terceiro quartil;
3. Calcular o intervalo interquartil (ou 
4. Calcular Q1 – 1,5
5. Calcular Q3 + 1,5

O Código 1 desenvolvido no programa GNU/Octave (version 4.2.2) rodando no sistema
operacional Ubuntu 16.04 LTS, com base nos passos acima, é apresentado abaixo:

clc; % limpa tela 
veloc=csvread('vetordados.txt'

notas=sort(veloc');

comprim=length

resto=rem(comprim,

meio=round(comprim/

media=sum(notas)/comprim

mediana=(notas(meio)+notas(meio+

umquarto=fix(comprim/

primquartil=(notas(umquarto)+notas(umquarto+

tresquarto=3*round

tercquartil=(notas(tresquarto)+notas(tres

faixainter=tercquartil

liminf=primquartil

quantoutlierinf=sum(notas<liminf)

for i=1:quantoutlierinf

 notas(i) % apresenta o outliers

end; 
limisup=tercquartil+

quantoutliersup=sum(notas>limisup)

for i=comprim:-1

 notas(i) % apresenta os outliers altos

end; 
Código 1 – Implementação de código para identificação de

Além de detectar e apresentar os
cujos valores são a média entre o antecessor e o sucesso do ponto considerado 

ECITEX

Representação dos quartis e mediana dentro de um vetor de dados.
https://www.catho.com.br/salario/img/quartis.gif. 

Os passos da utilização da “Regra do 1,5 · IQR” para identificar outliers

Ordenar de forma crescente os dados de interesse;
mediana dos dados, o primeiro quartil e o terceiro quartil;

Calcular o intervalo interquartil (ou inter quartile range); 
1,5 · IQR abaixo do 1º quartil e verificar a existência de

Q3 + 1,5 · IQR acima do 3º quartil e verificar a existência de
desenvolvido no programa GNU/Octave (version 4.2.2) rodando no sistema

operacional Ubuntu 16.04 LTS, com base nos passos acima, é apresentado abaixo:

 
'vetordados.txt'); % recebe dados velocidade 

notas=sort(veloc'); % orderna dados forma crescente 
length(notas); % quant posiçoes do vetor 
(comprim,2) % apresenta valor resto (par ou não)

(comprim/2); % arredonda para cima 
media=sum(notas)/comprim % apresenta valor da media 
mediana=(notas(meio)+notas(meio+1))/2 % apresenta valor mediana

(comprim/4); % arredonda para baixo 
primquartil=(notas(umquarto)+notas(umquarto+1))/2 % Q1 

round(comprim/4); 
tercquartil=(notas(tresquarto)+notas(tresquarto+1))/2 % Q3 
faixainter=tercquartil-primquartil % faixa interquartil IQR 
liminf=primquartil-1.5*faixainter % limite inferior 
quantoutlierinf=sum(notas<liminf) % total de outliers inferiores 

:quantoutlierinf 
% apresenta o outliers baixos 

limisup=tercquartil+1.5*faixainter % limite superior 
quantoutliersup=sum(notas>limisup) % total de outliers superiores

1:comprim-quantoutliersup+1 
% apresenta os outliers altos 

Implementação de código para identificação de outliers nos dados de velocidade.

Além de detectar e apresentar os outliers, o código também os substitui por pontos “novos”
cujos valores são a média entre o antecessor e o sucesso do ponto considerado 

IV

Representação dos quartis e mediana dentro de um vetor de dados. 

outliers são: 

mediana dos dados, o primeiro quartil e o terceiro quartil;

abaixo do 1º quartil e verificar a existência de outliers; 
icar a existência de outiliers. 

desenvolvido no programa GNU/Octave (version 4.2.2) rodando no sistema 
operacional Ubuntu 16.04 LTS, com base nos passos acima, é apresentado abaixo: 

% apresenta valor mediana 

% total de outliers superiores 

nos dados de velocidade. 

, o código também os substitui por pontos “novos” 
cujos valores são a média entre o antecessor e o sucesso do ponto considerado fora da curva. 
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3 METODOLOGIA

Nesta seção são apresentados os principais materiais utilizados para obtenção de dados
experimentais de velocidade de PIG a serem utilizados com o código de identificação e substituição
de pontos fora da curva (outliers).

3.1 PIG Protótipo 

O PIG Protótipo é o equipamento projetado para realização dos ensaios experimentais
dentro da Tubulação de Testes. Esse PIG é constituído de dois discos de borracha de 6 polegadas
cada (A), uma cápsula metálica (B) e um odômetro (C). Os dis
duto, a cápsula metálica tem dimensões
odômetro emite pulsos elétricos para o cálculo de velocidade e espaço percorrido. 

A Figura 4 apresenta o PIG Protótipo construído 

A cápsula metálica tem espaço 
uma eletroválvula pneumática 3/2 vias normalmente fechado.

3.2 Placa eletrônica e baterias 

A placa eletrônica é responsável por ler o sinal do odômetro e calcular a velocidade e o 
espaço percorrido pelo PIG Protótipo. Esses dados são salvos em um cartão de memória SD. A
placa conta com um microcontrolador Atmega328P
para entrada de sinal do odômetro, soquete de comunicação serial para programação do 
microcontrolador, soquete para encaixe de um módulo de cartão de memória SD. 

As Figuras 5a e 5b mostram, respectivamente, a placa eletrônica montada para e
com identificação dos principais componentes e um detalhe do pacote de baterias.

(a) 

Figura 5 – Componentes da cápsula metálica. (a) Placa eletrônica; (b) Baterias.

ECITEX

Nesta seção são apresentados os principais materiais utilizados para obtenção de dados
experimentais de velocidade de PIG a serem utilizados com o código de identificação e substituição

). 

O PIG Protótipo é o equipamento projetado para realização dos ensaios experimentais
dentro da Tubulação de Testes. Esse PIG é constituído de dois discos de borracha de 6 polegadas
cada (A), uma cápsula metálica (B) e um odômetro (C). Os discos centralizam o PIG dentro do 

dimensões de 12,6 cm de diâmetro e 26,38 cm de comprimento
odômetro emite pulsos elétricos para o cálculo de velocidade e espaço percorrido. 

apresenta o PIG Protótipo construído para os ensaios experimentais.

Figura 4 – PIG Protótipo.

tem espaço para acomodar a placa eletrônica, um pacote de baterias e
uma eletroválvula pneumática 3/2 vias normalmente fechado. 

A placa eletrônica é responsável por ler o sinal do odômetro e calcular a velocidade e o 
espaço percorrido pelo PIG Protótipo. Esses dados são salvos em um cartão de memória SD. A

um microcontrolador Atmega328P-PU, um regulador de tensão 
para entrada de sinal do odômetro, soquete de comunicação serial para programação do 
microcontrolador, soquete para encaixe de um módulo de cartão de memória SD. 

mostram, respectivamente, a placa eletrônica montada para e
com identificação dos principais componentes e um detalhe do pacote de baterias.

(b) 

Componentes da cápsula metálica. (a) Placa eletrônica; (b) Baterias.
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Nesta seção são apresentados os principais materiais utilizados para obtenção de dados 
experimentais de velocidade de PIG a serem utilizados com o código de identificação e substituição 

O PIG Protótipo é o equipamento projetado para realização dos ensaios experimentais 
dentro da Tubulação de Testes. Esse PIG é constituído de dois discos de borracha de 6 polegadas 

cos centralizam o PIG dentro do 
12,6 cm de diâmetro e 26,38 cm de comprimento e o 

odômetro emite pulsos elétricos para o cálculo de velocidade e espaço percorrido. 
para os ensaios experimentais. 

um pacote de baterias e 

A placa eletrônica é responsável por ler o sinal do odômetro e calcular a velocidade e o 
espaço percorrido pelo PIG Protótipo. Esses dados são salvos em um cartão de memória SD. A 

PU, um regulador de tensão LM7805, soquete 
para entrada de sinal do odômetro, soquete de comunicação serial para programação do 
microcontrolador, soquete para encaixe de um módulo de cartão de memória SD.  

mostram, respectivamente, a placa eletrônica montada para este projeto 
com identificação dos principais componentes e um detalhe do pacote de baterias. 

Componentes da cápsula metálica. (a) Placa eletrônica; (b) Baterias. 
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O pacote de baterias é composto por 3 células de 3,7 Vdc
um total de 11,1 Vdc. São células reaproveitadas de baterias de

3.3 Tubulação de Testes 

A Tubulação de Testes é o equipamento construído para realização de ensaios experimentais
com o PIG Protótipo. Ela é formada por dutos de 6 polegadas no percurso principal e dutos de 8
polegadas no seu início (Lançador de PIG) e no seu final (Recebedor de PIG).

A Figura 6 apresenta uma vista aérea da Tubulação de Testes montada no Laboratório de
Avaliação e Medição em Petróleo (LAMP).

Figura 6

Ainda sobre a Tubulação de Testes são destaques o Lançador de PIG de 8 polegadas, por
onde o PIG Protótipo é inserido do duto, e o Recebedor de PIG de 8 polegadas, por onde o
Protótipo é retirado do duto.  

As Figuras 7a e 7b apresentam o Lançador e o Recebedor em vista lateral.

(a) 

Figura 7 – Vista lateral. (a) Lançador de PIG; (b) Recebedor de PIG.

O funcionamento básico da Tubulação de Testes é ilustrado no diagrama de blocos da Fig. 

Figura 8 – Sequência de funcionamento da

ECITEX

O pacote de baterias é composto por 3 células de 3,7 Vdc de Lítio Íon ligadas em série para fornecer
um total de 11,1 Vdc. São células reaproveitadas de baterias de notebooks. 

A Tubulação de Testes é o equipamento construído para realização de ensaios experimentais
Protótipo. Ela é formada por dutos de 6 polegadas no percurso principal e dutos de 8

polegadas no seu início (Lançador de PIG) e no seu final (Recebedor de PIG).
apresenta uma vista aérea da Tubulação de Testes montada no Laboratório de

ão e Medição em Petróleo (LAMP). 

Figura 6 – Tubulação de teste vista do alto.

Ainda sobre a Tubulação de Testes são destaques o Lançador de PIG de 8 polegadas, por
onde o PIG Protótipo é inserido do duto, e o Recebedor de PIG de 8 polegadas, por onde o

apresentam o Lançador e o Recebedor em vista lateral.

(b) 
Vista lateral. (a) Lançador de PIG; (b) Recebedor de PIG.

O funcionamento básico da Tubulação de Testes é ilustrado no diagrama de blocos da Fig. 

Sequência de funcionamento da Tubulação de Teste

IV

de Lítio Íon ligadas em série para fornecer 

A Tubulação de Testes é o equipamento construído para realização de ensaios experimentais 
Protótipo. Ela é formada por dutos de 6 polegadas no percurso principal e dutos de 8 

polegadas no seu início (Lançador de PIG) e no seu final (Recebedor de PIG). 
apresenta uma vista aérea da Tubulação de Testes montada no Laboratório de 

Ainda sobre a Tubulação de Testes são destaques o Lançador de PIG de 8 polegadas, por 
onde o PIG Protótipo é inserido do duto, e o Recebedor de PIG de 8 polegadas, por onde o PIG 

apresentam o Lançador e o Recebedor em vista lateral. 

Vista lateral. (a) Lançador de PIG; (b) Recebedor de PIG.

O funcionamento básico da Tubulação de Testes é ilustrado no diagrama de blocos da Fig. 8. 

estes.
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Para operar a Tubulação de Testes com o PIG Protótipo é necessário cumprir quatro passos. 
Para colocar o PIG Protótipo no Lançador (1) é preciso retirar a tampa de 8 polegadas, colocar o 
PIG Protótipo dentro e repor a tampa para fechar o Lançador. Pressurizar a Tubulação de Testes (2)
significa ligar o compressor de ar e injetar ar comprimido atrás
empurrado para frente. Isto consiste em movimentar o PIG Protótipo pela Tubulação de Testes (3)
percorrendo 60 m, aproximadamente. E ao final para retirar o PIG Protótipo do Recebedor (4) é
necessário abrir a tampa de 8 polegadas, puxar o PIG Protótipo para fora e repor a tampa para
fechar o Recebedor. 

Ao concluir a operação acima, o PIG Protótipo é transportado até uma bancada, onde é
desmontado, limpo e o cartão de memória SD é recuperado para obtenção dos dados de vel
e espaço percorrido pelo PIG Protótipo dentro da Tubulação de Testes.

A Figura 9 mostra um exemplo de gráfico de espaço e velocidade do PIG Protótipo. Nela o
espaço percorrido (curva vermelha)
Recebedor, e com duração de 1.382,393 s até 1.387,048 s. E a velocidade
variações de até 80 m/s, fortemente um candidato a ponto fora da curva (

Figura 9 – Exemplo de gráfico com os dados de distância e velocidade do PIG Protótipo.

A existência de pontos distantes dos demais provoca um mascaramento de outras regiões de
possível interesse para análise. Inicialmente, o gráfico acima chama a atenção do leit
valores próximos de 80 e 76,97 m/s, enquanto que pontos abaixo de 20 m/s são deixados de lado,
uma vez que, nesta escala, esses pontos estão próximo de zeros sem mostrar muita importância. Por
causa de dois pontos em destaque esse gráfico é util

4 RESULTADOS E DISCUSS

Com base nos dados de velocidade
substituição de outliers é apresentad
valores, conforme Fig. 10. Nela, são apresentados valores relevantes dentro da teoria de
alguns deles são: mediana igual 5,31 m/s, primeiro quartil igual a 0, terceiro quartil igual a 12,335 
m/s, limite superior 30,838 m/s e quantidade de

Na parte inferior da tela são
velocidade, onde ‘k’ é a posição dentro do vetor de dados, ‘T(k)’ é o valor de tempo e ‘veloc(k)’ é o valor de
velocidade acima de 30,838 m/s (limite superior definido utilizando a teoria de
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Para operar a Tubulação de Testes com o PIG Protótipo é necessário cumprir quatro passos. 
colocar o PIG Protótipo no Lançador (1) é preciso retirar a tampa de 8 polegadas, colocar o 

PIG Protótipo dentro e repor a tampa para fechar o Lançador. Pressurizar a Tubulação de Testes (2)
significa ligar o compressor de ar e injetar ar comprimido atrás do PIG Protótipo para que este seja
empurrado para frente. Isto consiste em movimentar o PIG Protótipo pela Tubulação de Testes (3)
percorrendo 60 m, aproximadamente. E ao final para retirar o PIG Protótipo do Recebedor (4) é

polegadas, puxar o PIG Protótipo para fora e repor a tampa para

Ao concluir a operação acima, o PIG Protótipo é transportado até uma bancada, onde é
desmontado, limpo e o cartão de memória SD é recuperado para obtenção dos dados de vel
e espaço percorrido pelo PIG Protótipo dentro da Tubulação de Testes. 

mostra um exemplo de gráfico de espaço e velocidade do PIG Protótipo. Nela o
(curva vermelha) pelo PIG Protótipo é de 25,09 m até 62,19 m, quando ch

Recebedor, e com duração de 1.382,393 s até 1.387,048 s. E a velocidade (curva azul)
variações de até 80 m/s, fortemente um candidato a ponto fora da curva (outlier

Exemplo de gráfico com os dados de distância e velocidade do PIG Protótipo.

A existência de pontos distantes dos demais provoca um mascaramento de outras regiões de
possível interesse para análise. Inicialmente, o gráfico acima chama a atenção do leit
valores próximos de 80 e 76,97 m/s, enquanto que pontos abaixo de 20 m/s são deixados de lado,
uma vez que, nesta escala, esses pontos estão próximo de zeros sem mostrar muita importância. Por
causa de dois pontos em destaque esse gráfico é utilizado para testar a existência ou não de

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base nos dados de velocidade acima e aplicando o código de identificação e
é apresentada a tela com a quantidade de pontos fora da curva e seus
. Nela, são apresentados valores relevantes dentro da teoria de

alguns deles são: mediana igual 5,31 m/s, primeiro quartil igual a 0, terceiro quartil igual a 12,335 
m/s, limite superior 30,838 m/s e quantidade de outliers superiores igual a 6 pontos no total.

são mostrados os 6 pontos considerados fora da curva, dentro dos dados de
velocidade, onde ‘k’ é a posição dentro do vetor de dados, ‘T(k)’ é o valor de tempo e ‘veloc(k)’ é o valor de

dade acima de 30,838 m/s (limite superior definido utilizando a teoria de Outliers
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Para operar a Tubulação de Testes com o PIG Protótipo é necessário cumprir quatro passos. 
colocar o PIG Protótipo no Lançador (1) é preciso retirar a tampa de 8 polegadas, colocar o 

PIG Protótipo dentro e repor a tampa para fechar o Lançador. Pressurizar a Tubulação de Testes (2) 
do PIG Protótipo para que este seja 

empurrado para frente. Isto consiste em movimentar o PIG Protótipo pela Tubulação de Testes (3) 
percorrendo 60 m, aproximadamente. E ao final para retirar o PIG Protótipo do Recebedor (4) é 

polegadas, puxar o PIG Protótipo para fora e repor a tampa para 

Ao concluir a operação acima, o PIG Protótipo é transportado até uma bancada, onde é 
desmontado, limpo e o cartão de memória SD é recuperado para obtenção dos dados de velocidade 

mostra um exemplo de gráfico de espaço e velocidade do PIG Protótipo. Nela o 
pelo PIG Protótipo é de 25,09 m até 62,19 m, quando chega no 

(curva azul) apresenta 
outlier). 

Exemplo de gráfico com os dados de distância e velocidade do PIG Protótipo.

A existência de pontos distantes dos demais provoca um mascaramento de outras regiões de 
possível interesse para análise. Inicialmente, o gráfico acima chama a atenção do leitor para os 
valores próximos de 80 e 76,97 m/s, enquanto que pontos abaixo de 20 m/s são deixados de lado, 
uma vez que, nesta escala, esses pontos estão próximo de zeros sem mostrar muita importância. Por 

izado para testar a existência ou não de outliers. 

e aplicando o código de identificação e 
a tela com a quantidade de pontos fora da curva e seus 

. Nela, são apresentados valores relevantes dentro da teoria de Outliers, 
alguns deles são: mediana igual 5,31 m/s, primeiro quartil igual a 0, terceiro quartil igual a 12,335 

superiores igual a 6 pontos no total. 
os 6 pontos considerados fora da curva, dentro dos dados de 

velocidade, onde ‘k’ é a posição dentro do vetor de dados, ‘T(k)’ é o valor de tempo e ‘veloc(k)’ é o valor de 
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Figura 10

Os 6 pontos detectados são substituídos dentro do vetor de dados por outro valor, sendo a média
entre o antecessor e o sucessor do referido ponto. Com isso, o gráfico de velocidade não apresenta variações
bruscas de velocidade, conforme a Fig. 
estão na cor azul.  

Figura 11 – Sobreposição dos dados depois da utilização do código implementado.

Com a substituição dos outliers

agora, as maiores velocidades registradas são de 26,235 e 25,655 m/s, sendo

Figura 12 

Outra vantagem, sem os outliers,

vez que a maioria dos pontos está dentro de uma faixa
qual a faixa de valores era longa (de 0 a 80 m/s), que

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho é apresentar o estudo e a implementação de um código para
detecção e substituição de outliers

do 1,5 · IQR” implementado no programa GNU/Octave (version 4.2.2) com Ubuntu 16.04 LTS.

ECITEX

Figura 10 – Resultado do código implementado.

Os 6 pontos detectados são substituídos dentro do vetor de dados por outro valor, sendo a média
sucessor do referido ponto. Com isso, o gráfico de velocidade não apresenta variações

bruscas de velocidade, conforme a Fig. 11, onde os dados originais estão na cor vermelha e os dados “novos”

Sobreposição dos dados depois da utilização do código implementado.

outliers (cor vermelha) o “novo” gráfico é apresentado na Fig. 
agora, as maiores velocidades registradas são de 26,235 e 25,655 m/s, sendo consideradas aceitáveis.

– “Novo” gráfico de velocidade sem os outliers.

outliers, os dados de velocidade ficam melhores de serem analisados, uma
dentro de uma faixa curta (de 0 a 30 m/s) ao contrário do gráfico inicial, n

(de 0 a 80 m/s), que destorcia as análises. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo deste trabalho é apresentar o estudo e a implementação de um código para
outliers nos dados de velocidade do PIG Protótipo, utilizando a

” implementado no programa GNU/Octave (version 4.2.2) com Ubuntu 16.04 LTS.
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Os 6 pontos detectados são substituídos dentro do vetor de dados por outro valor, sendo a média 
sucessor do referido ponto. Com isso, o gráfico de velocidade não apresenta variações 

, onde os dados originais estão na cor vermelha e os dados “novos” 

Sobreposição dos dados depois da utilização do código implementado.

(cor vermelha) o “novo” gráfico é apresentado na Fig. 12. Nele,
consideradas aceitáveis. 

os dados de velocidade ficam melhores de serem analisados, uma 
) ao contrário do gráfico inicial, no 

O objetivo deste trabalho é apresentar o estudo e a implementação de um código para 
nos dados de velocidade do PIG Protótipo, utilizando a “Regra 

” implementado no programa GNU/Octave (version 4.2.2) com Ubuntu 16.04 LTS. 
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Um PIG Protótipo e uma Tubulação de Testes
velocidade. Os dados iniciais apresentam potenciais
identifica 6 pontos fora da curva com sucesso. Na sequência os 6 pontos
“novos” pontos de menor valor. Ao final, o gráfico “novo” sem os
velocidade menores de 30 m/s, considerado aceitável.

Com base no resultado apresentado é possível concluir que o código 
sucesso. A principal contribuição deste trabalho é propor e apresentar uma rotina computacional
capaz identificar e substituir outliers
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USO DE METACAULIM EM CONCRETO: AVALIAÇÃO DA
HOMOGENEIDADE E DA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

CAMPOS, I. E. S.1; ANDRADE, M. L. O. V.2 e SOUZA, L. A. A.3
1,2,3 IFRN – Campus Mossoró

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias

RESUMO

O concreto é certamente um dos materiais de
construção mais empregados no mundo,
agregando qualidades como resistência,
durabilidade e custo relativamente baixo quando
comparado a outros materiais utilizados na
execução de elementos estruturais. O emprego de
adições minerais como o metacaulim permite
modificar algumas propriedades importantes do
concreto como a sua homogeneidade e a
resistência à compressão, devido à alta
reatividade deste mineral com o hidróxido de
cálcio presente na pasta de cimento. O
metacaulim, que tem partículas de tamanho
bastante reduzido, ocupa os vazios deixados pela

pasta de cimento, melhora a hidratação do
cimento e reduz o aparecimento de fissuras
causadas pelo efeito de capilaridade e pela
secagem durante o processo de cura. Dessa
forma, neste trabalho, com o objetivo de
aprofundar os conhecimentos sobre esse
material, avaliou-se as propriedades de
homogeneidade e de resistência à compressão do
concreto a partir da substituição parcial do
cimento por metacaulim. Os resultados
mostraram que, quando usado de forma correta e
respeitando suas restrições, o metacaulim pode
melhorar as propriedades do concreto usado em
obras.

ABSTRACT

Concrete is certainly one of the most used
building materials in the world, adding qualities
such as strength, durability and relatively low
cost when compared to other materials used in
the execution of structural elements. The use of
mineral additives such as metakaolin allows
modifying some important concrete properties
such as their homogeneity and compressive
strength due to the high reactivity of this mineral
with the calcium hydroxide present in the cement
paste. Metacaulim, which has particles of very
small size, occupies the voids left by the cement

paste, improves the hydration of the cement and
reduces the appearance of cracks caused by the
capillary effect and drying during the curing
process. Thus, in this work, in order to deepen the
knowledge about this material, the properties of
homogeneity and compressive strength of the
concrete were evaluated from the partial
replacement of the cement with metakaolin. The
results showed that, when used properly and
respecting their restrictions, metakaolin can
improve the properties of concrete used in
construction.

PALAVRAS-CHAVE: Adição mineral. Porosidade. Substituição parcial do cimento.

KEYWORDS: Mineral addition. Porosity. Partial replacement of cement.
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b1 INTRODUÇÃO

O cimento Portland pode ser considerado como um ingrediente universal para estruturas de

concreto, sendo um dos materiais de construção que permite a manipulação de suas propriedades de

acordo com as necessidades do projeto. Quando se faz a escolha de um sistema estrutural em concreto,

é necessário especificar algumas variáveis para assegurar seu bom desempenho, como resistência à

compressão e resistência a agentes químicos agressivos presentes no meio ambiente.

Adições minerais tais como sílica ativa, cinzas volantes e escória de alto forno têm sido

acrescidas aos traços de concreto para melhorar sua resistência e seu desempenho estrutural. Neste

trabalho, será dado ênfase ao metacaulim, que é uma adição mineral obtida através do processo de

queima controlada de argila caulinítica, de alta pureza, composto de sílica e alumina no estado

amorfo. O metacaulim possui alta reatividade quando em contato com o hidróxido de cálcio (CH)

presente na pasta de cimento Portland, formando um hidrosilicato de cálcio (C-S-H) e um

hidroaluminosilicato de cálcio. Devido a este efeito pozolânico, acaba por reduzir a porosidade e o

teor de hidróxido de cálcio na matriz do cimento, contribuindo para o aumento da resistência à

compressão e durabilidade do concreto influenciando na qualidade da zona de transição agregado-

matriz.

A avaliação da influência do metacaulim foi realizada por meio de um ensaio destrutivo, o

ensaio de rompimento de corpos-de-prova por compressão axial e por meio de um ensaio não

destrutivo, o ensaio de determinação da velocidade de propagação de pulso ultrassônico. A partir do

ensaio de velocidade de propagação de pulso ultrassônico foi verificada a homogeneidade do

concreto, a qual foi correlacionada com a resistência à compressão obtida com o ensaio de

rompimento de corpos-de-prova. As propriedades de resistência e homogeneidade foram observadas

a partir do concreto produzido usando o metacaulim como produto para substituição parcial do

cimento Portland.

A análise do emprego do metacaulim na produção de concreto com agregados locais,

representa importante avanço no sentido de esclarecer e difundir a aplicação dessa adição mineral nas

obras de construção civil da região. Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar o

comportamento do concreto em termos de suas propriedades de homogeneidade e resistência à

compressão considerando a substituição parcial do cimento pelo metacaulim em diferentes dosagens,

e fazendo uso de agregados comuns na região da pesquisa.

Os resultados indicaram que o percentual de 10% de metacaulim em substituição ao cimento

apresentou os melhores resultados, melhorando a resistência à compressão e a homogeneidade do

concreto, comprovado principalmente pelo ensaio de velocidade de propagação da onda ultrassônica.
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b2 REFERENCIAL TEÓRICO

O concreto é o segundo material mais consumido pelo homem. Segundo METHA &

MONTEIRO (2014), três são as razões principais para este elevado consumo: i) Excelente resistência

do concreto à ação da água, tornando-o apto e com excelentes características para a construção de

barragens, canais, pavimentos rodoviários e elementos de fundação, tais como estacas e sapatas; ii)

Facilidade na fabricação de elementos estruturais obtidos pela variedade de formas e tamanhos,

devido à facilidade de moldagem do concreto no estado fresco; iii) Baixo custo e facilidade na

obtenção das matérias-primas. Além disso, o concreto apresenta excelente resistência ao fogo e

relativo baixo custo de manutenção se comparado a outros materiais usados na construção.

Devido a esse vasto uso do concreto em obras, tem-se buscado a melhoria das suas

propriedades, as quais estão intimamente relacionadas com a complexa microestrutura desse material.

Modernamente, aceita-se que a microestrutura do concreto é formada pela pasta de cimento hidratada,

pelo agregado e pela zona de transição na interface entre a pasta de cimento e o agregado. A

composição química dos principais componentes do clínquer corresponde aproximadamente a C3S e

C2S (silicatos de cálcio) e a C3A e C4AF (aluminatos de cálcio), conforme NEVILLE (2015).

A hidratação de C3A e de C4AF com a presença de gipsita favorece a formação de

trissulfoaluminato de cálcio hidratado (C6AS3H32), cuja denominação mineralógica é etringita. Há

ainda a formação de CH (hidróxido de cálcio). A hidratação de C3S e C2S no cimento Portland

produz a família dos silicatos de cálcio hidratados (C-S-H), caracterizado por ser um material pouco

cristalino na forma de um sólido poroso que apresenta características de um gel rígido. Também nesta

reação, há a formação de CH. O C-S-H compõe de 50 a 60% do volume de sólidos em uma pasta de

cimento completamente hidratada, constituindo-se na fase mais importante e determinando as

propriedades da pasta de cimento (SIDDIQUE, 2008).

A adição mineral de metacaulim, devido ao reduzido tamanho de suas partículas, ocupa os

vazios deixados pela pasta de cimento, reduzindo sua porosidade e contribuindo também para a

retenção da água, melhorando a hidratação do cimento e reduzindo fissuras causadas pela capilaridade

e pela secagem durante o processo de cura. O metacaulim reage com o CH livre presente na pasta de

cimento, originando, ao longo do tempo, compostos muito mais estáveis quimicamente e mais

resistentes, tais como o C-S-H e o C-A-S-H (aluminossilicato de cálcio hidratado).

O metacaulim é um material pozolânico obtido pela calcinação de argilas cauliníticas a uma

temperatura entre 500 e 800°C. A matéria-prima empregada na fabricação do metacaulim é a argila

de caulim. O caulim é uma argila fina e branca usada tradicionalmente na produção de porcelana. De

acordo com SIDDIQUE (2008), o metacaulim é 99,9% mais fino do que 16 μm, e tem um tamanho
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bmédio de partícula de 3 μm, com massa específica aparente que varia de 0,30 a 0,40 g/cm3. Segundo

AMBROISE et al. (1994), os principais constituintes do metacaulim são SiO2 (com

aproximadamente 52% em massa) e Al2O3 (com 40% em massa).

BROOKS & JOHARI (2001) relataram o slump e o tempo de pega de concretos contendo 0,

5, 10 e 15% de metacaulim. O traço da mistura de concreto foi de 1: 1,5: 2,5 com uma proporção

água-ligante de 0,28. Os resultados apresentaram que o abatimento do tronco de cone diminuiu com

o aumento do teor de metacaulim na mistura.

WILD et al. (1996) investigaram o efeito de porcentagens variáveis de metacaulim sobre a

resistência à compressão de misturas de concreto. Os níveis de substituição de cimento Portland por

metacaulim foram 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30% e a relação água/ligante foi de 0,45. A proporção da

mistura de concreto foi de 1: 2,3: 3,4. Os testes de resistência à compressão foram realizados até a

idade de 90 dias. Eles concluíram que a inclusão de metacaulim como substituto parcial do cimento

aumentou a resistência à compressão do concreto em todas as idades, mas o nível ótimo de

substituição foi de 20%.

A resistência à compressão em corpos-de-prova ou testemunhos extraídos da própria estrutura

são normalmente usados para avaliar o desempenho de estruturas de concreto. Trata-se de ensaios

destrutivos que danificam ou comprometem a estrutura. Em alternativa a esse método, temos os

ensaios não destrutivos, cuja principal vantagem é proporcionar pouco ou nenhum dano à estrutura,

além de serem aplicados com a estrutura em funcionamento. Dentre os principais ensaios não

destrutivos, está o ensaio de pulsos ultrassônicos.

A NBR 8802 (ABNT, 2013), estabelece o método de ensaio não destrutivo para determinar a

velocidade de propagação de ondas longitudinais obtidas por pulsos ultrassônicos, através de um

componente de concreto. Suas principais aplicações são: i) Verificação da homogeneidade do

concreto; ii) Detecção de eventuais falhas internas de concretagem, profundidade de fissuras e outras

imperfeições; iii) Monitoramento de variações no concreto ao longo do tempo, decorrentes de

agressividade do meio (ataque químico).

A velocidade do pulso ultrassônico está diretamente ligada à qualidade do concreto, já que a

velocidade de propagação da onda será maior ou menor em função do material analisado. Estas ondas

variam de velocidade em função da quantidade de vazios, o que possibilita a detecção de

descontinuidades no concreto.

Dessa forma, os ensaios de determinação de resistência à compressão e determinação da

homogeneidade por meio da velocidade de propagação de pulsos ultrassônicos poderão ajudar a

avaliar as alterações que ocorrem na matriz cimentícia pela substituição parcial do cimento por

dosagens diferentes de metacaulim, produzindo informações para a análise da pesquisa.
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b3 METODOLOGIA

Os materiais utilizados para a produção do concreto foram cimento Portland, areia natural,

brita granítica, metacaulim, aditivo superplastificante e água. Inicialmente, foi feita a seleção e

preparação dos agregados. Após isso, foram realizados os ensaios de caracterização dos mesmos.

O agregado miúdo utilizado foi areia natural quartzosa oriunda do município de Mossoró-RN.

A composição granulométrica da areia é apresentada na Tabela 3.1. A areia natural foi caracterizada,

em conformidade com o prescrito pela NBR NM 248 (ABNT, 2003), NBR NM 45 (ABNT, 2006),

NBR NM 52 (ABNT, 2009) e NBR NM 30 (ABNT, 2001).

Tabela 3.1 - Composição granulométrica do agregado miúdo e outras propriedades
Aberturas das peneiras (mm) % retida % acumulada

Granulometria

6,30 0,0 0,0
4,75 2,3 2,3
2,36 6,9 9,2
1,18 16,3 25,5
0,60 23,8 49,3
0,30 31,1 80,4
0,15 15,1 95,5

Resíduo 4,5 100,0
Dimensão máxima característica (mm) 4,75
Módulo de finura 2,62
Massa específica do agregado seco (g/cm3) 2,59
Absorção de água (%) 0,50
Massa unitária do agregado solto (g/cm3) 1,46

O agregado graúdo utilizado foi brita granítica, cuja caracterização física é apresentada na

Tabela 3.2. A caracterização deste material foi realizada de acordo com as normas NBR NM 248

(ABNT, 2003), NBR NM 45 (ABNT, 2006) e NBR NM 53 (ABNT, 2009).

Tabela 3.1 - Composição granulométrica do agregado graúdo e outras propriedades
Aberturas das peneiras (mm) % retida % acumulada

Granulometria

25,00 0,0 0,0
19,00 0,8 0,8
12,50 33,9 34,7
9,50 31,9 66,6
6,30 27,1 93,7
4,75 3,8 97,5

< 4,75 2,5 100,0
Dimensão máxima característica (mm) 19,0
Módulo de finura 4,63
Massa específica do agregado seco (g/cm3) 2,69
Absorção de água (%) 0,30
Massa unitária do agregado solto (g/cm3) 1,41
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bO cimento utilizado na moldagem dos corpos-de-prova de concreto foi o CP V ARI RS. O

metacaulim utilizado neste trabalho tem o nome comercial de Metafort® e suas características

principais estão descritas na Tabela 3.3, conforme informações do fabricante. O superplastificante

usado foi o GLENIUM® 51.

Tabela 3.3 - Características e propriedades do metacaulim empregado nos ensaios
Características e propriedades Valores analisados

Análise física
Resíduo na peneira 75 µm (%) 1
Superfície específica (cm2/g) 24000
Massa específica (g/cm3) 2,56
Massa aparente (g/cm3) 0,484
Cor Rosa claro
Índice de atividade pozolânica – Método Chapelle
modificado (mg Ca(OH)2/g)

900

Análise química
Dióxido de silício + óxido de alumínio (SiO2+Al2O3) 94 %
Òxido de ferro + óxido de titânio (Fe2O3+TiO2) 4,81 %
Perda ao fogo < 2%

3.1 DOSAGEM E PRODUÇÃO DO CONCRETO

Para a aplicação dos materiais acima apresentados e caracterizados, foi desenvolvido um traço

de concreto de forma a obter a resistência à compressão em torno de 40 MPa aos 28 dias, usando

apenas os agregados e o cimento como materiais para a produção do concreto. Os consumos de

material correspondentes ao traço estudado são apresentados na Tabela 3.4.

Tabela 3.4 - Composição do traço de concreto

Material Denominação do traço
M00 M05 M10 M15

Cimento (kg/m3) 509 484 458 433
Agregado miúdo (kg/m3) 839 839 839 839
Agregado graúdo (kg/m3) 1119 1119 1119 1119
Metacaulim (kg/m3) - 25 51 76
Água (l/m3) 203,4 203,4 203,4 203,4
Superplastificante (kg/m3) 4,83 4,83 8,70 17,39
Fator água/aglomerante 0,40 0,40 0,40 0,40

A quantidade de metacaulim usado como adição mineral em substituição parcial do cimento

foi de 0, 5, 10 e 15%, definindo os traços M00, M05, M10 e M15, respectivamente.

Foram realizadas as misturas dos materiais em betoneira e posterior moldagem dos corpos-

de-prova de concreto. Os corpos-de-prova foram moldados em formas metálicas cilíndricas com

diâmetro e altura, respectivamente de 100 e 200 mm. Após a colocação do concreto fresco nas formas,

o adensamento foi manual, usando uma haste de adensamento e aplicando-se 12 golpes em cada uma
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bdas duas camadas de concreto. Decorridos 24 horas após a moldagem, os corpos-de-prova foram

imersos em um tanque com água saturada com hidróxido de cálcio, em temperatura ambiente,

conforme NBR 5738 (ABNT, 2015), permanecendo nesta condição até o momento dos ensaios.

3.2 CONSISTÊNCIA DO CONCRETO FRESCO

Com o concreto fresco foi realizado o ensaio de abatimento do tronco de cone, conforme a

norma NBR NM 67 (ABNT, 1998). A Tabela 3.5 apresenta os valores do abatimento do tronco de

cone para os tipos de concreto produzidos.

Tabela 3.5 – Valores do abatimento do trone de cone do concreto fresco
Tipo de concreto

M00 M05 M10 M15
Abatimento do tronco de cone 22,0 4,3 22,0 23,0

3.3 ENSAIOS COM O CONCRETO ENDURECIDO

Com o concreto endurecido foram realizados os ensaios de resistência à compressão,

conforme a NBR 5739 (ABNT, 2007), velocidade de propagação de pulso ultrassônico, conforme a

NBR 8802 (ABNT, 2013) e massa específica, conforme a NBR 9778 (ABNT, 2005). Na realização

dos ensaios com o concreto endurecido foram usados três exemplares dos corpos-de-prova, conforme

número mínimo recomendado pela norma C 192/C 192M – 02 (ASTM, 2016). Os corpos-de-prova

foram ensaiados nas idades de 7, 28 e 90 dias. A Tabela 3.6 mostra os valores médios obtidos.

Tabela 3.6 – Valores da massa específica, velocidade de propagação da onda ultrassônica e resistência à
compressão do concreto nas idades de 7, 28 e 90 dias

Tipo de concreto
Idade (dias)

7 28 90
Massa específica (kg/m3)

M00 2.426,2 2.458,3 2.424,0
M05 2.380,3 2.381,6 2.369,1
M10 2.434,7 2.422,2 2.429,3
M15 2.428,1 2.429,2 2.418,9

Velocidade de propagação do pulso ultrassônico (m/s)
M00 4.590,50 4.694,84 4.715,25
M05 4.356,53 4.381,31 4.419,18
M10 4.529,93 4.585,55 4.581,90
M15 4.406,47 4.572,12 4.628,74

Resistência à compressão (MPa)
M00 31,24 41,69 48,60
M05 42,32 44,20 55,64
M10 41,39 53,94 65,53
M15 45,62 50,01 58,49
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b4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A seguir são apresentados os resultados dos ensaios supracitados, com ênfase no

comportamento físico-mecânico do concreto frente ás variáveis estudadas.

4.1 MASSA ESPECÍFICA

Em geral, a massa específica média do concreto, considerando a idade do mesmo, variou de

2.410 a 2.422 kg/m3, valores que o classificam como Concreto Normal, de acordo com a NBR 8953

(ABNT, 2009). Os valores da massa específica do concreto endurecido, nas idades de 7, 28 e 90 dias,

considerando os percentuais de metacaulim estudados, são apresentados na Figura 4.1.

Figura 4.1 – a) Massa específica do concreto de acordo com sua idade; b) Influência da interação percentual
de metacaulim x idade do concreto na massa específica do concreto

Os valores da massa específica média, considerando a quantidade de metacaulim empregado

variaram de 2.369 a 2.453 kg/m3, uma diferença de apenas 84 kg/m3. Observa-se que, para o M05, a

massa específica do concreto apresentou valores distintos daqueles obtidos para os demais concretos.

Esse comportamento pode ser explicado pela baixa consistência do concreto fresco, o qual apresentou

abatimento do tronco de cone de apenas 4,3 cm, provocando dificuldades no adensamento manual, e

o consequente aparecimento de ninhos de concretagem.

4.2 VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO DA ONDA ULTRASSÔNICA

Os valores médios da velocidade de propagação da onda ultrassônica (VPU) no concreto,

considerando a idade do mesmo, variaram de 4.470 a 4.586 m/s, de acordo com a Figura 4.2a

Observa-se um suave acréscimo dos valores da VPU com o avanço da idade do concreto. Os valores

médios da VPU no concreto, considerando a idade do mesmo e os percentuais de metacaulim de 0,

5, 10 e 15% em substituição à massa de cimento, são apresentados na Figura 4.2b.
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b

Figura 4.2 – a) Velocidade de propagação da onda no concreto de acordo com sua idade; b) Influência da
interação percentual de metacaulim x idade do concreto na velocidade de propagação da onda do concreto

Os valores da VPU, independentemente da quantidade de metacaulim, variaram pouco.

Analisando separadamente as porcentagens de metacaulim, a diferença é maior. As maiores

velocidades ocorreram no M00 e as menores no M05, enquanto que, no M15, os corpos de prova

analisados aos 7 dias destoaram das demais idades. O comportamento apresentado pelo M05 pode

ser explicado pelo aparecimento de ninhos de concretagem, deixando vazios que reduzem a VPU no

concreto.

4.3 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

Os valores médios da resistência à compressão do concreto, considerando a idade do mesmo

e independente de adição de metacaulim, variaram de 40 a 57 MPa. Observa-se um bom aumento dos

valores da resistência com o avanço da idade do concreto, conforme Figura 4.3a. Os valores médios

de resistência à compressão do concreto, considerando a idade do mesmo e os percentuais de

metacaulim de 0, 5, 10 e 15% em substituição à massa de cimento, são apresentados na Figura 4.3b.

Figura 4.3 – a) Resistência à Compressão do concreto de acordo com sua idade; b) Influência da interação
percentual de metacaulim x idade do concreto na resistência à compressão do concreto
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bOs melhores resultados foram aos 90 dias, em especial os do M10. A linha que representa os

valores de resistência à compressão aos 7 dias não manteve o padrão das demais, apresentando

crescimento do M00 para o M05, porém apresentando redução de resistência em relação ao M10.

4.4 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO X VELOCIDADE DE PROPAGAÇÃO

Com o objetivo de verificar a correlação entre os valores da VPU medidos nos corpos de prova

e a sua respectiva resistência à compressão, construiu-se os gráficos que relacionam estas duas

variáveis, os quais são apresentados na Figura 4.4, considerando as diferentes dosagens de

metacaulim usadas no trabalho. Observou-se uma boa correlação entre a VPU e a resistência à

compressão em todos os casos estudados, com exceção do M10, cujo R2 foi de apenas 0,72. Concebe-

se que melhores resultados podem ser alcançados incrementando o número de corpos de prova da

amostra. As barras colocadas sobre os pontos do gráfico representam os valores do desvio padrão da

resistência à compressão calculado em cada caso.

Figura 4.4 – Resistência à compressão do concreto em função da VPU para o concreto: a) Sem adição de
metacaulim; b) Com 5% de metacaulim; c) Com 10% de metacaulim; d) Com 15% de metacaulim
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b5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desse trabalho, com os resultados dos ensaios, obteve-se informação suficiente para

avaliar as propriedades de homogeneidade e resistência à compressão do concreto, quando se efetua

a substituição parcial do cimento Portland por metacaulim.

Através da pesquisa realizada pode-se dizer que, analisando o conjunto de resultados, o

percentual de metacaulim mais indicado para uso é 10%, pois os corpos de prova apresentaram

maiores valores de resistência e de massa específica, bem como menos porosidade, como pode se

constatar pelo ensaio de velocidade de propagação da onda ultrassônica.

A relação entre a velocidade de propagação da onda ultrassônica pode ser usada para avaliar

de forma não destrutiva a resistência à compressão do concreto, desde que a relação entre essas

propriedades seja melhor determinada por meio da utilização de uma quantidade maior de amostras.

Há possibilidades e viabilidades de utilização do metacaulim em obras correntes de

engenharia, como as que necessitam de concretos com maior resistência à compressão e menor

porosidade, melhorando as condições de resistência ao ataque por sulfato, ácidos, penetração de

cloretos e outros agentes químicos presentes no meio ambiente. Dessa forma, a adição de metacaulim,

quando realizada de forma correta e respeitando suas restrições, pode melhorar as propriedades do

concreto usado em obras.
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RESUMO

A  apitoxina  é  um  composto  ativo  produzido
pelas  abelhas  peçonhentas.  O  veneno  é  de
grande  valor  comercial  e  detém  diversos
benefícios  para  o  ser  humano.  Visando  isso,
esse  projeto  foi  elaborado  com  o  objetivo  de

obter a toxina em melhores dados quantitativos
e  qualitativos,  para  que  assim,  um  veneno
melhor e em quantidade maior que a encontrada
com  a  utilização  de  métodos  convencionais
fosse extraído. 

PALAVRAS-CHAVE: Apitoxina. Abelha. Veneno. Quantitativa. Qualitativa.

ABSTRACT

Apitoxin is an active compound produced by
venomous bees.  The  venom is of great
commercial value and has several benefits for
the human being.  Aiming at this,  this project
was elaborated with the objective of obtaining

the toxin in  better quantitative and qualitative
data,  só that a  better poison and in  quantity
greater than that found with the use  of
conventional methods would be extracted.

KEYWORDS: Apitoxin. Bee. Venom. Quantitative. Qualitative.  

1 INTRODUÇÃO

Os  produtos  provindos  das  abelhas  são  de  grande  importância  para  o  ser  humano  e  a
civilização em si (Sakai & Matsuka, 1991; Broadhurst, 2001). As abelhas são insetos notáveis e
através  dela  podemos  obter  inúmeros  produtos  de  valor  (Sakai  & Matsuka,  1991;  Broadhurst,
2001). A apitoxina trata-se da peçonha produzida pelas abelhas  Apis Melifera para sua defesa e
proteção diante dos predadores (NOGUEIRA-COUTO; COUTO, 2002). Como o valor da apitoxina
é  alto  no  comércio,  sua  extração  pode  ser  uma  importante  e  grande  fonte  de  renda  para  os
apicultores  (Leoy  Gadelha,  2016).  Atualmente  é  possível  encontrar  o  veneno  da  abelha  sendo
utilizado  em diversos  tipos  de  mercado.  O setor  estético  e  o  médico  por  exemplo,  utilizam o
composto em diversos tipos de produtos e medicamentos, mostrando assim a sua importância para a
medicina  (HEGAZI,  2011).  Na  antiguidade,  Hipócrates  (considerado  o  pai  da  medicina),  já
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utilizava  os  benefícios  do veneno,  onde o mesmo fazia  a pulverização das abelhas,  retirava  os
ferrões com veneno e utilizava como medicamento contra inflamações, assim como o imperador
Carlos Magno que utilizou como tratamento em suas inflamações nas juntas (MAIA, A.B, 2002;
BRODAMAN, J., 1962). 

O projeto “extrator de apitoxina” é uma proposta nova a ser utilizada por apicultores, tendo
como objetivo a obtenção do veneno em melhores dados quantitativos e qualitativos, para assim,
obtermos melhores resultados em sua utilização (Brandeburgo, 1992; Simics, 1999). 

A toxina, é muito resistente tanto ao calor (Até 100ºC) e ao frio. Logo, o veneno seco e
protegido contra agentes externos, pode ter as suas propriedades conservadas durante muitos anos
(Veneno de abejas, Explorando su poder curativo, 1994, pág. 12).

Os métodos em vigor para a extração da apitoxina nos apiários são muito vetustos, podendo
apresentar  resultados  não tão satisfatórios.Hilder,  1988,  descreveu uma técnica  de extração que
consistia em pressionar o abdome da abelha para a coleta do liquido e armazenamento em uma
microcápsula. Esse tipo de extração é propenso a contaminações, já que ao ser pressionada pelo
abdome, a abelha também pode expelir material estomacal que afetaria a pureza do veneno.

É esperado que com a utilização desse extrator, os apicultores consigam um produto melhor
e em quantidades maiores que os obtidos com os extratores e métodos atuais, podendo assim ter
maior lucro em suas atividades. Para a produção desse extrator, muitos fatores foram levados em
consideração, como a qualidade final do produto colhido, o peso e a facilidade de manuseio, para
que  quaisquer  apicultores  (até  mesmo  os  apicultores  não  alfabetizados)  consigam desfrutar  do
sistema.

Para a sua utilização, o extrator deverá ser levado à campo em apiários, posicionado sobre as
colmeias e ter os seus circuitos ligados. A partir do momento em que uma abelha entrar em contato
com fios de polaridades  opostas (um positivo e outro negativo),  ela  irá sofrer um estímulo  elé
trico(Brandeburgo, 1992; Simics, 1999) que resultará em dois fatores fundamentais para a obtenç ão
de apitoxina: atacar e liberar feromônio de alerta, onde o ataque faz com que a abelha libere o
veneno nos vidros através da ferroada. Vale ressaltar, que embora a abelha ataque e ferroe o vidro,
não irá morrer, pois o que faz com que a abelha morra é a saída de seus órgãos juntos ao ferrão, e
como o ferrão não ficará preso, uma mesma abelha poderá ser utilizada indeterminadas vezes na
obtenção da matéria prima venenosa. O feromônio liberado, atiça as outras abelhas, estimulando-as
ao ataque coletivo, tendo assim um número quantitativamente maior da peçonha. 

2 METODOLOGIA

Inicialmente  para  a  elaboração  do  projeto,  uma  revisão  bibliográfica  foi  feita  entre  os
membros  da  equipe  com  o  objetivo  de  entender  os  problemas  existentes  nos  métodos  e
equipamentos atuais de extração. Após a revisão bibliográfica, decidimos criar uma caixa coletora
de apitoxina e um circuito que seria conectado a essa caixa para o controle de estímulos elétricos.

Após a decisão do sistema que seria criado, contávamos com uma nova missão: escolher os
materiais que seriam utilizados para a criação da caixa coletora e também do circuito. 

Enquanto  uma parte  da equipe  ficou responsável  em fazer  a  caixa  coletora,  outra  parte
estava responsável pelo circuito, e cada uma dessas subequipes estava responsável pela escolha dos
materiais necessários para a elaboração de seus componentes.     
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Para a caixa extratora, o material utilizado para o seu corpo foi madeira com fibra de média
densidade (MDF), para a condução elétrica (necessária para os estímulos), foi utilizado fio de aço
inoxidável (que é bastante tenaz e um bom condutor elétrico), enrolados em raios de bicicleta (os
raios foram divididos ao meio e cada metade foi colocada em um conjunto de fios interligados). Os
fios funcionam semelhante a uma cerca elétrica, porém, recebendo eletricidade positiva e negativa
alternadamente.  Para permitir  que os fios tivessem eletricidade alternada (um conduzindo carga
positiva  e  outro  conduzindo carga negativa)  pensamos inicialmente  na utilização de um verniz
isolante.  O verniz por sua vez, mostrou-se ineficaz,  pois após secar ele tomava forma similar a
sólida, e quando o fio era esticado para alinhar-se com os demais, o verniz quebrava e então um
mesmo fio recebia as duas tensões e o sistema entrava em curto. Vendo o que aconteceu com o
verniz, a equipe responsável pela caixa extratora viu a necessidade de encontrar um novo material
isolante. O material que substituiu o verniz isolante foi o plástico encontrado no material de enrolar
cadeiras, porém, o mesmo também se mostrou ineficaz, pois sempre que o fio de aço era puxado
para o alinhamento  com os  demais,  o material  foi  cortado e  entã  o os  fios entraram em curto
novamente.  Um  terceiro  material  então  estava  sendo  estudado  para  utilização,  o  plástico
poliestireno  encontrado  em canudos.  Um plástico  resistente  e  maleável  que  se  adaptou  ao  fio
quando  o  mesmo  foi  puxado  para  alinhamento.  O  alinhamento  dos  fios  seria  feito  utilizando
parafusos e porcas. O parafuso foi perfurado e no local da perfuração, colocou-se o raio de bicicleta
para podermos arrochar ou folgar os fios, seja para remoção ou alinhamento. 

O material utilizado para receber a toxina das abelhas após as mesmas receberem o estímulo,
foi o vidro, vidro esse colocado entre dois encaixes de alumínio (isolados com borracha de câmara
de ar). Após o estudo e teste dos materiais, a caixa extratora foi desenvolvida, sendo inovadora pela
utilização de materiais isolantes e inoxidáveis dentro da própria caixa como um produto só. Testes
foram  feitos  fio  por  fio  para  testar  a  continuidade  elétrica  e  a  resistência,  para  que  entã  o
pudéssemos ter a certeza de que o fio utilizado seria ideal. Após tudo isso, a construção da caixa foi
concluída e a mesma pode ser vista na imagem abaixo.

 Figura 1 – Caixa Extratora

       Fonte: Autoria própria, 2017.

Enquanto isso, a equipe responsável pelos circuitos estudava os materiais ao mesmo tempo
em que fazia plantas para o circuito no Autocad. Após estudos, decidiu-se que a caixa deveria ter
funções  como:  controle  de  pulsos,  controle  de  voltagem,  controle  de  brilho  da  tela,  botão  de
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confirmação, entrada para bateria e locais de saída de eletricidade (positiva e negativa), e com base
nisso a planta foi feita. A planta pode ser vista na imagem abaixo: 

 Figura 2 – Planta da placa de circuitos

          Fonte: Autoria Própria, 2017.

Com a  planta  já  feita,  agora  era  preciso  criar  um compartimento  (uma caixa)  onde  os
circuitos seriam colocados e protegidos. Uma ilustração da caixa foi criada com a vistas superior,
frontal, laterais e sua perspectiva isométrica. A ilustração pode ser vista na imagem abaixo: 

     Figura 3 – Compartimento de montagem dos circuitos

 Fonte: Autoria própria,  2017.

Com a construção dos circuitos, construiu-se o compartimento de proteção com material acrí
lico, a bateria foi fixada com velcro, botões foram colocados para a configuração, uma tela 16x2 de
LCD foi colocada para visualizar as configurações, um potenciômetro foi usado para configurar o
brilho da tela e duas entradas foram colocadas, uma para plugar um fio que emitirá corrente elétrica
positiva, e a outra para plugar um fio que emitirá corrente elétrica negativa.

    Após a construção da caixa acrílica,  os circuitos e componentes foram colocados nela e
organizados de forma que possibilitasse o mahuseio de forma simples. A caixa de circuitos pronta
pode ser vista na imagem abaixo: 

           Figura 4 – Caixa de circuitos finalizada 

Fonte: Autoria própria, 2017. 
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Com a caixa de circuitos pronta e a caixa extratora também, devia-se encontrar agora uma
forma de conectá-las para que a transmissão elétrica fosse possível. Para isso então, dois conectores
foram colocados na caixa extratora e foi passado um fio de alumínio em cada lado, fio esse que toca
em todas as porcas fazendo então com que tudo seja conectado em série. Um conector recebe a
carga positiva e outro recebe a carga negativa, sendo assim, os valores alternados quando tocados
ao mesmo tempo, emite descarga elétrica, ou seja, a abelha precisa encostar em dois fios ao mesmo
tempo,  um  positivo  e  outro  negativo  para  receber  a  descarga  elétrica  necessária  para  fazê-la
defender-se, ferroar e liberar a toxina. Podemos ver a conexão da caixa extratora com a caixa de
circuitos na Figura 5. 

Figura 5 – Coletor concluído

 Fonte: Autoria própria, 2017.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A caixa extratora inicialmente foi levada em laboratório para teste. O teste em laboratório
foi bem sucedido e os resultados esperados foram de fato alcançados. Ao levarmos à campo pela
primeira vez, o circuito apresentou um pequeno problema devido a umidade excessiva no ambiente
devido a chuvas recorrentes. Após o período de chuvas acabar, o sistema foi levado mais uma vez e
deixado no apiário junto a um outro dispositivo de extração. Como esperado, o extrator feito obteve
uma quantidade maior da toxina, e devido ao material cujo qual foi feito, o veneno teve contato com
menos poluentes que o do outro método, confirmando também que o veneno também teria uma
melhor  qualidade.  Discutimos  atualmente  como utilizar  o  sistema de  uma forma que  atenda  a
necessidade também em períodos úmidos. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema utiliza da tecnologia com praticidade, de maneira simples, interativa e eficaz, que
possibilita o fácil manuseio e utilização sem causar danos às abelhas, mostrando mais um vez que a
tecnologia pode ser utilizada  em prol  de qualquer  tipo de trabalhador,  como por exemplo aqui
citado, os apicultores  que sem dúvidas terão uma comodidade maior em suas atividades  com a
utilização desse sistema.  
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COSTA, D. M. A.1; OLIVEIRA, R. A.2 
1, 2 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Plásticos biodegradáveis à base de amido têm 

adquirido, nas últimas décadas, bastante 

importância tendo em vista a sua possibilidade de 

substituir os plásticos convencionais derivados 

de fontes fósseis. O objetivo desta pesquisa foi 

avaliar o efeito da adição de diferentes 

quantidades de queratina (QT = 0, 10 e 20%, em 

relação à quantidade de amido), oriunda de penas 

de frangos, nas propriedades de biofilmes de 

amido de milho-glicerol. A solubilidade em água 

e a taxa de permeação ao vapor de água dos 

filmes reduziram com o aumento da quantidade 

de queratina. Para a concentração máxima de 

queratina (QT = 20%), verificou-se solubilidade 

de 0,1773 ± 0,0069 g/100 mL de água e taxa de 

permeação de 0,0290 ± 0,0026 g/(dia.cm2). A 

transparência dos filmes não foi afetada com os 

tratamentos aplicados, apresentando valor igual a 

64,218 ± 7,078 %. 

ABSTRACT 

Biodegradable plastics based on starch have 

acquired, in the last decades, considerable 

importance in view of their possibility of 

replacing the conventional plastics derived from 

fossil sources. The aims of this research was to 

evaluate the effect of the addition of different 

amounts of keratin (QT = 0, 10 and 20%, relative 

to the amount of starch) from chicken feathers on 

the properties of corn-glycerol starch biofilms.  

The water solubility and the water vapor 

permeation rate of the films were reduced with 

increasing amount of keratin. For the maximum 

concentration of keratin (QT = 20%), it was 

found solubility of 0.1773 ± 0.0069 g/100 mL of 

water and permeation rate of 0.0290 ± 0.0026 

g/(day.cm2). The transparency of the films was 

not affected by the applied treatments, presenting 

a value equal to 64,218 ± 7,078%. 

PALAVRAS-CHAVE:  Filmes. Queratina. Amido de milho. Biopolímeros. 

KEYWORDS: Films. Keratin. Starch from corn. Biopolimers. 
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b1 INTRODUÇÃO 

O plástico convencional é um produto de grande importância para a sociedade moderna tendo 

em vista a sua utilização nos mais diversificados segmentos, como na indústria de embalagens, peças 

para automóveis, naves marítimas e aéreas, utensílios domésticos, filmes para agricultura, materiais 

para construção civil etc. Contudo, devido ao longo período para sua degradação no meio ambiente, 

muitas pesquisas têm sido realizadas visando obter materiais que possam substituí-lo de maneira 

adequada e que sejam biodegradáveis. 

Neste trabalho são relatadas as experiências realizadas durante a execução de um Projeto de 

Pesquisa no qual se observou as propriedades de biofilmes de amido de milho e glicerina, reforçados 

com queratina de penas de frango. Os ensaios foram realizados nos Laboratórios de Processos 

Químicos, de Química Analítica e de Físico-Química do IFRN Campus Nova Cruz. Nas análises dos 

filmes, descreveu-se os aspectos subjetivos, como uniformidade, continuidade e manuseabilidade, a 

espessura, gramatura, densidade, umidade, transparência, solubilidade e a permeabilidade ao vapor 

de água. 

1.1 Objetivo Geral 

Esta pesquisa teve como objetivo extrair queratina de penas de frango e utilizá-la como aditivo 

na elaboração de biofilmes de amido de milho-glicerol e avaliar as alterações inseridas nas 

propriedades desses polímeros biodegradáveis. 

1.2 Objetivos específicos 

- Compreender as etapas de extração da queratina de penas de frango.

- Conhecer experimentalmente os procedimentos para elaboração de filmes de amido de milho

e glicerina.

- Identificar as características de filmes biodegradáveis de amido de milho e glicerol.

- Avaliar os efeitos da inserção de queratina nas propriedades de filmes biodegradáveis de

amido de milho e glicerol.

- Comparar as propriedades dos filmes biodegradáveis obtidos com e sem queratina de penas

de frango.

- Avaliar a viabilidade da utilização do polímero obtido em embalagens plásticas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O amido é um polissacarídeo que vem sendo bastante experimentado na elaboração de filmes 

biodegradáveis e sua utilização deve-se ao seu baixo custo e disponibilidade em diversas fontes 

renováveis de biomassas, como mandioca, batata, milho, arroz, trigo (IEA, 2007; apud PELISSARI, 
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b2009) e feijão (COSTA et al., 2017). Segundo Priya et al. (2014), esses plásticos, por serem 

facilmente decompostos pelos microrganismos do solo, representam uma nova geração de materiais 

com potencial para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, como também o impacto para o 

meio ambiente. 

Apesar do amido ser o polissacarídeo mais utilizado na elaboração de filmes biodegradáveis 

este exibe algumas desvantagens, como caráter fortemente hidrofílico e propriedades mecânicas 

pobres, as quais dificultam o seu emprego como substituto do plástico convencional, limitando a sua 

utilização na produção de alguns tipos de embalagens. Além disso, os filmes produzidos 

exclusivamente com este polímero são solúveis em água, quebradiços e de difícil processamento 

(DUFRESNE; VIGNON, 1998; COSTA et al., 2017). 

Com a adição de plastificantes como água, glicerol e sorbitol, associada com adequado 

tratamento térmico, essas características podem ser melhoradas e se obter filmes com propriedades 

diferentes. Polímeros naturais de origem animal, como quitosana (ROTTA; BARRETO; MINATTI, 

2009; COSTA; SILVA; LIMA, 2018) e queratina (MARTELLI, 2005; MOORE et al., 2006), também 

podem ser incorporados aos biofilmes e proporcionar propriedades especiais a esses produtos. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Coleta e pré-tratamento da matéria prima 

O amido de milho, disponível no produto denominado “Maizena”, foi adquirido no comércio 

varejista do Município de Nova Cruz e a matéria prima para extração da queratina, as penas de frango, 

foi cedida por proprietário da granja Santo Expedito, localizada no mesmo Município, Estado do Rio 

Grande do Norte. 

As penas foram inicialmente separadas do material grosseiro (sólidos), por meio de catação, 

e em seguida lavadas em água corrente. Logo após foram postas em contato com água aquecida a 60 

oC, durante 60 minutos. Decorrido esse período, o material foi seco em estufa com circulação de ar 

(LUCADEMA), a 40 oC, durante 72 horas. O material seco foi triturado em moinho de facas, obtendo-

se um pó fino agregado a uma porção considerável de material fibroso, o qual foi estocado em 

recipiente plástico e selado com papel filme. 

3.2 Extração da queratina 

A extração da queratina foi realizada segundo metodologia proposta por Dhayanithi e 

Meenakshisundaram (2014), com algumas modificações. Adicionou-se 50 g do material em estoque 

a 2 L de solução de sulfeto de sódio 0,50 mol/L, sob agitação e a 30 oC, por 6 h, mantendo o pH entre 
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b10 e 13. A solução resultante foi filtrada e depois centrifugada a 3600 rpm, por 10 minutos. A porção 

sobrenadante foi cuidadosamente coletada e filtrada em papel de filtro (solução A). 

Para a precipitação da proteína, preparou-se uma solução dissolvendo 700 g de sulfato de 

amônio em 1 L de água deionizada. A mistura foi filtrada e, em seguida, adicionou-se, sob agitação, 

a solução (A) na razão de 1:1 (v/v), obtendo-se uma miscelânea, denominada solução (B). Realizou-

se uma nova centrifugação (3600 rpm, por 10 minutos) e o sólido precipitado foi coletado. O líquido 

sobrenadante foi submetido a uma nova precipitação e centrifugação. 

A purificação da proteína foi realizada através da lavagem do precipitado em 100 mL de água 

deionizada, sob agitação. A solução resultante foi mais uma vez centrifugada, a parte sólida foi 

cuidadosamente removida e dissolvida em 100 mL de hidróxido de sódio 2 M. Separou-se as duas 

porções, sólida-liquida, descartou-se a sólida e a líquida (queratina) foi estocada a 5 oC, para posterior 

utilização. As etapas de precipitação, lavagem e dissolução foram repetidas por duas vezes.

3.3 Elaboração dos biofilmes 

Os filmes foram obtidos por casting a partir da disposição de três diferentes formulações de 

soluções filmogênicas em panelas metálicas, revestidas internamente com teflon (Ø ≈ 13 cm). As 

formulações das respectivas soluções aquosas continham 3% de amido de milho, 30% de glicerol, 

diferentes quantidades de queratina (0, 10 e 20%) e 30% de ácido acético, sendo as quantidades dos 

três últimos componentes medidas em relação a quantidade de amido (m/m). 

As soluções filmogênicas foram aquecidas em Banho Maria até 90 oC, permanecendo nesta 

temperatura por 20 minutos e, em seguida vertidas (30 mL de cada formulação) nas panelas metálicas 

revestidas com teflon. A secagem dos biofilmes foi realizada em estufa com circulação de ar, a 45 

oC, por 24 h.  

3.4 Caracterização dos filmes 

3.2.1. Continuidade 

Verificou-se visualmente a ausência, ou não, de ruptura após a secagem do filme. Utilizou-se 

como critério o “SIM” para o filme em estado aceitável e o “NÃO” para o filme em condições 

inaceitável. 

3.2.2. Manuseabilidade 

Analisou-se a facilidade de manuseio sem o risco de ruptura, se o material era duro e se tinha 

facilidade de rasgar. Como critério de aceitabilidade adotou-se também o “SIM” e o “NÃO” para o 

aceitável e inaceitável, respectivamente. 

3.2.3. Uniformidade 
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bExaminou-se na superfície do filme a ausência, ou não, de partículas insolúveis, bolhas de ar 

ou zonas de opacidade, empregando-se os mesmos critérios que os utilizados nas análises da 

continuidade e manuseabilidade (“SIM” e “NÃO”), conforme a aceitação. 

3.4.4 Espessura (e) 

Utilizou-se um micrômetro digital (resolução 0,001 mm), marca TMX – MED25. A espessura 

(mm) do filme foi calculada pela média aritmética de 7 medidas aleatórias sobre a superfície do filme.

3.4.5 Gramatura (G) 

Calculou-se a gramatura dos filmes (g/cm2), após desidratação em dessecador durante 24 h, 

dividindo-se a sua massa (g) pela área superficial (cm2). Para isso, utilizou-se a Equação 1: 

𝐺 =
𝑚

𝐴
                               (1)

onde, m é a massa do filme e A é a área correspondente. 

3.4.6 Densidade (d) 

Foi determinada dividindo-se o valor da gramatura do filme pela sua respectiva espessura. O 

cálculo da densidade (g/cm3) foi feito com auxílio da Equação 2: 

𝑑 =
𝐺

𝑒
                                  (2)

na qual, G é a gramatura (g/cm2) e e é a espessura (cm). 

3.4.7 Umidade (U) 

Mediu-se, inicialmente a massa (g) do filme e em seguida colocou-se em estufa com 

circulação de ar, a 105 oC, durante 24 h. Decorrido esse tempo, mediu-se novamente a massa do filme 

seco. O teor de umidade (%) foi calculado pela diferença entre a massas antes (mi) e depois (mf) de 

seca, tomada em relação a massa inicial (Equação 3). 

𝑈 =
𝑚𝑖−𝑚𝑓

𝑚𝑖
. 100 (3) 

3.4.8 Solubilidade (S) 

Para a determinação desse parâmetro, utilizou-se o filme seco em estufa, a 105 oC, durante 24 

h, colocou-se em contato com 100 mL de água destilada (erlenmeyer de 125 mL), em mesa agitadora, 

durante 24 h e temperatura ambiente (25 oC). Após esse período, descartou-se a porção líquida e 

novamente secou-se o restante da massa do filme não solubilizada. Mediu-se a massa (g) restante e 

seca. A solubilidade foi calculada pela diferença entre as massas do filme seco, antes (mi) e após (mf) 

contato com água, calculada em relação a 100 mL de água (Equação 4). 

𝑆 =
𝑚𝑖−𝑚𝑓

100 𝑚𝐿 𝑑𝑒 𝐻2𝑂
(4) 

3.4.9 Permeabilidade ao vapor de água (PVA) 
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bColocou-se 50 mL de água destilada em um erlenmeyer de 125 mL e, em seguida, selou-se o 

recipiente com o filme produzido e com fita Crepe. Mediu-se a massa (g) inicial do conjunto 

“erlenmeyer-água-filme-fita” e colocou-se em um dessecador. A cada 2 h, por um período de 24 h, 

foram realizadas novas medições da massa do conjunto. 

O cálculo da PVA, em g/(dia.cm2), acumulada nas primeiras 24 h foi feito dividindo-se a 

diferença entre a massa inicial (mi) e final (mf) do conjunto “erlenmeyer-água-filme-fita” pelo produto 

do tempo (dia) e área (cm2) da abertura do erlenmeyer (Equação 5). 

𝑃𝑉𝐴 =
𝑚𝑖−𝑚𝑓

𝐴.𝑡
(5) 

3.4.10 Transparência 

A caracterização da transparência foi realizada utilizando um espectrofotômetro UV.- VIS, 

marca Thermo Scientific, modelo Evolution 60S – UV Visible Spectrophotometer, sendo avaliada 

indiretamente pela transmitância, na faixa de comprimento de onda de 720 nm. O teste em branco foi 

realizado medindo-se a transmitância com água destilada na cubeta. 

3.5 Tratamento estatístico 

Os testes foram realizados em triplicatas, os resultados submetidos a análise de variância 

(ANOVA) e as médias comparadas pelo Teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade (P ≤ 0,05). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Caracterização dos filmes 

4.2.1 Aspectos subjetivos 

Os filmes produzidos a partir das formulações formatadas, utilizando amido de milho, 

glicerina e queratina de penas de frango (Figura 1A), apresentaram boa aparência e consistência, com 

ausência de bolhas ou rachaduras na superfície (Figura 1B). 

(A)                                                                    (B) 

Figura 1: Aspectos visuais da queratina de pena de frango (A) e dos filmes obtidos (B). 

4.2.2 Espessura, gramatura e densidade 
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bA adição de queratina nas proporções de 10% e 20%, em relação à quantidade de amido, não 

alterou significativamente (P ≤ 0,05) as espessura, gramatura e densidade dos filmes, cujos valores 

foram iguais a 0,102 ± 0,006 mm, 0,0149 ± 0,0013 g/cm2 e 1,4628 ± 0,1639 g/cm3, respectivamente 

(Tabela 1). Este fato indica que a metodologia utilizada na elaboração dos filmes foi adequada, tendo 

em vista a obtenção de blendas biodegradáveis com características semelhantes no que diz respeito 

as respectivas propriedades.  

Tabela 1: Valores para a espessura (mm), gramatura (g/cm2) e densidade (g/cm3) dos filmes de amido 

de milho e queratina. 

Propriedades       Espessura     Gramatura Densidade 

Referência (sem queratina) 0,1010 ± 0,0082 a 0,0160 ± 0,0003 a 1,5868 ± 0,1431 a 

10% de queratina 0,1057 ± 0,0065 a 0,0148 ± 0,0006 a 1,4046 ± 0,1328 a 

20% de queratina 0,1003 ± 0,0015 a 0,0140 ± 0,0020 a 1,3969 ± 0,1865 a 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si ao nível de 5% de probabilidade. 

Os valores encontrados para esses parâmetros físicos estão compatíveis com obtidos por 

Araújo (2014) e Costa et al. (2017), sendo que a magnitude da densidade se encontra ligeiramente 

superior àquela observada por esses autores, que foram de 1,30 ± 0,02 g/cm3 e 1,26 ± 0,06 g/cm3; 

para filmes produzidos com amido de mandioca incorporado com extrato de própolis e para filmes 

de amido de feijão macáçar plastificado com mistura de glicerina e ácido acético, respectivamente. 

4.2.3 Umidade 

A adição de queratina proporcionou aumento no teor de umidade dos filmes em relação ao 

filme de referência (QT00). No entanto, a elevação no seu teor, de 10% (QT10) para 20% (QT20), 

produziu efeito contrário (P ≤ 0,05). A variação nos valores dessa propriedade dos filmes está 

representada na Figura 2. Provavelmente, a interação entre a matriz polimérica de amido com a 

queratina sofre influência do teor desta última. Com isso, em menor concentração, a queratina 

interage mais efetivamente com as moléculas de água que com a matriz polimérica de amido e, desta 

forma, proporciona aumento do caráter hidrofílico do filme. Outro fator que pode ter influenciado na 

redução desse teor de umidade, com o aumento da quantidade de queratina, é a diminuição na relação 

“massa de glicerina/massa de queratina”. 
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b

Figura 2: Variação do teor de umidade dos filmes em função do nível de queratina. 

Segundo Thiré et al (2004), a variação do nível de umidade relativa do ar também interfere 

nas propriedades dos biofilmes, seja durante o estoque ou do seu uso, o que pode comprometer e 

aumentar as limitações tecnológicas à sua comercialização. Visto que não houve controle da umidade 

relativa do ar, no recipiente onde os filmes estavam estocados, é possível também que essa 

propriedade tenha sido afetada em decorrência dessa situação. 

4.2.4 Permeabilidade e solubilidade em água 

As análises relativas a taxa de permeação pelo vapor de água e a solubilidade dos filmes em 

água estão dispostas na Figura 3, através da qual se observa uma redução significativa (P ≤ 0,05) no 

valor de ambas propriedades em decorrência do aumento da quantidade de queratina nos filmes 

biodegradáveis. Os valores da taxa permeação acumulada, nas primeiras 24 h, através dos filmes e da 

solubilidade em água para os filmes produzidos variaram de 0,1528 ± 0,0295 g/(dia.cm2) (QT00) para 

0,0290 ± 0,0026 g/(dia.cm2) (QT20) e de 0,2552 ± 0,0109 g/100 mL de água (QT00) para 0,1773 ± 

0,0069 g/100 mL de água (QT20), respectivamente.  

Figura 3: Variação da permeabilidade e da solubilidade em função do teor de queratina nos filmes. 
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bTrabalhos realizados por Costa, Silva e Lima (2018) indicaram comportamento inverso da 

permeação do vapor de água através dos filmes nas primeiras 24 h, em decorrência do aumento da 

concentração de quitosana, em filmes biodegradáveis a base de amido de feijão macaçár. Para a 

concentração de 10% de quitosana, em relação a quantidade de amido, eles observaram uma taxa de 

permeação igual a 0,1080 ± 0,0049 g/cm2, valor superior ao verificado no presente estudo.  

Outro fator que pode ter influenciado na taxa de percolação é a temperatura de secagem, pois 

esta modifica a cristalinidade dos filmes, alterando consequentemente sua taxa de permeação. Estudos 

têm comprovado que filmes secos a 70 oC são menos permeáveis ao vapor de água que aqueles secos 

a 40 oC (MORAES, 2013). 

Os filmes reforçados com queratina, em maior concentração (QT20), apresentaram 

solubilidade em água maior que os reforçados com quitosana (10% em relação a quantidade de 

amido), elaborados por Costa, Silva e Lima (2018), cujo valor foi igual a 0,0634 ± 0,0185 g/100 mL 

de água. Os filmes reforçados com queratina, em todas as formulações testadas, apresentaram 

solubilidade inferior ao filme de referência (QT00). Assim, comprovou-se que a interação na matriz 

polimérica “amido de milho-queratina” foi bastante favorável devido a solubilidade dos filmes 

produzidos ter sido inferior aos obtidos por Fakhouri et al. (2007), com amido nativo e gelatina. 

4.2.5 Transparência 

Os tratamentos aplicados na elaboração dos filmes de amido de milho-glicerina, reforçados 

com queratina de penas de frango, não induziram variações na transparência dos biopolímeros, cujo 

valor foi igual a 64,218 ± 7,078 %. Resultados semelhantes foram obtidos por Costa, Silva e Lima 

(2018) ao produzirem biofilmes de amido de feijão macáçar-glicerina, reforçados com diferentes 

quantidades de quitosana de exoesqueletos de camarão (0, 5 e 10%), cujo valor foi igual a 74,1562 ± 

4,8331%. Este fato indica que existe boa interação dos dois polímeros naturais, nas dosagens 

utilizadas de queratina e quitosana, com as matrizes poliméricas dos amidos oriundos de diferentes 

fontes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os filmes biodegradáveis de amido de milho e glicerol, reforçados com queratina de penas de 

frango, apresentam menor taxa de permeação e de solubilidade que os produzidos exclusivamente 

com amido e glicerol. 

Os filmes produzidos com amido de milho e queratina de penas de frango apresentam 

propriedades de barreira mais eficientes que muitos outros compósitos biodegradáveis, a base de 

amido, caracterizados na literatura. 
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bO bioplástico obtido é adequado para a produção de filmes para serem utilizados em 

embalagens de produtos com baixo teor de umidade e que exija pouca visualização para a sua 

comercialização. 
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EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DE REALIDADE VIRTUAL: ESTUDO DE 

CASO NO ENSINO DE EDIFICAÇÕES NO IFRN CNAT 

GIESTA, J. P.1; LIRA, E. C. F. da S.2; COSTA, T. G. 3; SILVA, J. A. A. da4 e COSTA NETO, A. 5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

A indústria da Arquitetura, Engenharia e 

Construção (AEC) vem buscando melhorar seus 

resultados, seja em termos de redução de custos 

dos empreendimentos, no cumprimento de 

prazos de execução ou na melhora no 

desempenho de projetos e edificações. Nesse 

cenário, tem-se iniciado uma busca por novas 

tecnologias, entre as quais o Building 

Information Modeling (BIM) e a Realidade 

Virtual (RV). Nessa mesma linha, o presente 

artigo apresenta os resultados obtidos no projeto 

de pesquisa “Aplicação da tecnologia de 

Realidade Virtual no ensino de Edificações”, que 

tem como objetivo a identificação das 

potencialidades da Realidade Virtual na análise e 

compreensão de projetos, através de uma 

comparação com o método tradicional.  A 

metodologia aplicada foi um estudo de caso, com 

um grupo de 80 alunos do curso técnico de 

Edificações, nas modalidades Integrado e 

Subsequente. Utilizou-se para a comparação, três 

formatos diferentes de apresentação de um 

mesmo projeto arquitetônico: a) pranchas 2D 

impressas; b) RV com óculos estereoscópicos; e 

c) RV através do software Enscape. Os

resultados alcançados mostraram que a utilização

da RV com óculos estereoscópicos e com

software Enscape proporciona maior

compreensão do projeto do que a leitura de

pranchas impressas em 2D. Nesse contexto, é

possível concluir que a Realidade Virtual

apresenta um grande potencial para utilização em

sala de aula, contribuindo no processo ensino-

aprendizagem no curso de Edificações.

ABSTRACT 

The Architecture, Engineering and Construction 

(AEC) industry has been seeking to improve its 

results, either in terms of reduction of the project 

cost, compliance with deadlines or improvement 

in the performance of projects and buildings. In 

this scenario, a search for new technologies has 

been initiated, among them Building Information 

Modeling (BIM) and Virtual Reality (RV). In 

this same line, the present article presents the 

results obtained in the research project 

“Application of Virtual Reality technology in 

education of Buildings”, whose objective is to 

identify the potentialities of Virtual Reality in the 

analysis and understanding of projects, through a 

comparison with the traditional method. The 

applied methodology was a case study, with a 

group of 80 students of the technical course of 

Buildings, in the modes Integrated and 

Subsequent. Three different formats of 

presentation of the same architectural project 

were used: a) printed 2D boards; b) RV with 

stereoscopic glasses; and c) RV through Enscape 

PALAVRAS-CHAVE: Building Information Modeling. Revit. Educação. 
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software. The results showed that the use of VR 

with stereoscopic glasses and with Enscape 

software provides greater understanding of the 

design than reading 2D printed boards. In this 

context, it is possible to conclude that the Virtual 

Reality presents a great potential for use in the 

classroom, contributing in the teaching-learning 

process in the course of Buildings.

1. INTRODUÇÃO

O setor da construção civil, mesmo diante de seu grande potencial de contratação, apresenta 

um considerável retardo quando comparado ao segmento automobilístico e aeroespacial, por 

exemplo. Isso se dá devido à perpetuação de suas metodologias e processos construtivos tradicionais, 

o que acarreta uma pouca exploração das inovações presentes no mercado atual.

Todavia, há alguns anos, a área da Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) vem 

buscando, a partir da inserção dos avanços tecnológicos, modificar seus modos de execução de 

serviços, dado, principalmente, sua complexidade e sujeição à erros, contribuindo para o 

melhoramento e produtividade das atividades. 

Diante disso, tem-se o Building Information Modeling (BIM), uma filosofia de trabalho que, 

trazendo uma nova perspectiva de desenvolvimento a qual prioriza as ações em equipe, tem por 

objetivo minimizar as imprecisões, tempo e custo e maximizar a qualidade e ganhos desse setor. Ela 

busca a geração de informações atualizadas e confiáveis para a operação e manutenção da edificação, 

além da praticidade interpretativa dos modelos, tanto para os projetistas como para os leigos 

envolvidos nas etapas posteriores à criação. 

Existe ainda a Realidade Virtual (RV), que, podendo atuar como auxílio da metodologia BIM, 

corresponde a uma tecnologia de interface capaz de gerar a sensação de imersão do usuário em 

ambientes realísticos produzidos por sistema computacional. Visto que ela pretende recriar ao 

máximo a noção do real e essa característica depende principalmente da modelagem e das 

informações contidas no espaço projetado, os softwares BIM contribuem para tanto com sua alta 

capacidade representativa e por seus modelos serem um complexo e completo banco de dados.  

No entanto, levando em consideração o estágio de implementação que o Brasil ainda se 

encontra, apesar de o BIM já ser bastante desenvolvido em outros países, até mesmo nos âmbitos 

públicos desses, o Governo Federal instituiu, pelo Decreto nº 9.377, de 17 de maio de 2018, a 

Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling, também chamada de 

Estratégia BIM BR, que almeja a difusão e indução do uso desse conjunto de processos no país. 

Sendo assim, o presente artigo objetiva explanar os resultados alcançados com o projeto de 

pesquisa “Aplicação da tecnologia de Realidade Virtual no ensino de Edificações”, que integra uma 

sequência de trabalhos realizados no Grupo de Estudos e Pesquisa em Integração de Projetos (GIP) 

do IFRN – campus Natal Central. Essas pesquisas buscam contribuir para a implementação do BIM 

nos Institutos Federais, a fim de capacitar os futuros profissionais nas inovações tecnológicas 

correntes na indústria construtiva. 

 Dessa forma, esse estudo comprovou a imprescindibilidade dessa tecnologia na área AEC, 

determinando a potencialidade da RV como uma ferramenta didática no processo ensino-

aprendizagem dos futuros técnicos em Edificações, bem como sua relação com a metodologia BIM, 

a qual tem influência nas competências realísticas dos ambientes projetados, que, posteriormente, são 

visualizados por meio de equipamentos voltados para tal. 

KEYWORDS: Building Information Modeling. Revit. Education. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o passar dos anos é perceptível o aumento da complexidade das obras na indústria da 

Arquitetura, Engenharia e Construção Civil (AEC). Surge com ele a necessidade da tomada de 

medidas que visem facilitar a visão espacial e o entendimento do que se planeja construir, de maneira 

a minimizar possíveis erros e retrabalhos. Nesse contexto, apresenta-se a Realidade Virtual (RV). 

A Realidade Virtual é “uma técnica avançada de interface, na qual o usuário realiza imersão 

(estar dentro do ambiente), navegação e interação em um ambiente resumidamente tridimensional 

gerado pelo computador por intermédio de vias multissensoriais” (BRAGA, 2001, p.2). Segundo 

Pimentel e Teixeira (1993, p.7), a RV é uma tecnologia que objetiva convencer o usuário de que ele 

está em outra realidade ao promover completamente o seu envolvimento. 

Aymone et al. (2002, p.2) afirmam que a RV possibilita a interação com o usuário, assim 

como a navegação pelo ambiente virtual em tempo real. Os autores pontuam também a capacidade 

dessa tecnologia em ser empregada nas mais variadas áreas, tais quais: educação, ensino à distância, 

pesquisa, medicina (estudo do corpo humano), museus virtuais, cinema e jogos de computador. No 

âmbito da engenharia, “uma ampla gama de situações pode ser simulada em realidade virtual” 

(AYMONE et al., 2002, p.9). 

De acordo com Braga (2001, p.2), as três ideias que fundamentam o sistema de Realidade 

Virtual são a imersão, a interação e o envolvimento. A primeira é impactada pelos dispositivos 

sensoriais, que normalmente são capacetes de visualização e salas de projeções. A segunda relaciona-

se com a capacidade do computador de identificar os movimentos do usuário e modificar 

instantaneamente o mundo virtual e as ações sobre ele (capacidade reativa). A última firma-se no 

grau de motivação para o engajamento de uma pessoa com uma atividade específica, podendo ser 

passivo ou ativo. 

Diante desse cenário de avanços tecnológicos, torna-se imperativo que sejam voltados 

esforços para a capacitação dos profissionais em formação com a finalidade de que esses sejam 

qualificados a explorar tais recursos e metodologias. Isso porque a Realidade Virtual e as simulações 

de ambientes com representação gráfica são capazes de criar inúmeras percepções, segundo 

Kowaltowski et al. (2006, p.5). Essas percepções podem ser de situações difíceis e perigosas, as quais 

geralmente não são acessíveis. Dessa forma, os alunos sairiam para o mercado de trabalho mais bem 

preparados para solucionar os problemas do cotidiano e capazes de refletir sobre suas ações e sobre 

suas experiências. 

Além disso, “a RV permite levar ao usuário temas de difícil aprendizagem e às vezes com 

impossibilidade de demonstração” (BRAGA, 2001, p.7). Ela é uma poderosa ferramenta de ensino 

que consegue substituir os métodos tradicionais, os quais já estão se mostrando falhos. Braga (2001, 

p.5) ainda destacou como principais razões para a utilização da Realidade Virtual na educação as

seguintes: maior motivação dos estudantes (usuários); superioridade frente às outras mídias no poder

de ilustração da realidade virtual para alguns processos e objetos; permissão de uma análise em

diferentes distâncias; possibilidade de que as pessoas deficientes realizem tarefas que de outra forma

não são possíveis; oferecimento de oportunidades para experiências; viabilização de que o aprendiz

desenvolva o trabalho no seu próprio ritmo; não restrição do prosseguimento de experiências ao

período da aula regular; promoção de interações, de forma a estimular a participação ativa do

estudante.

Entretanto, a implementação da RV nas instituições de educação ainda se configura como um 

processo caro, uma vez que essa tecnologia envolve estudos e recursos ligados com a percepção, com 

softwares e hardwares, com fatores humanos e aplicações. Por esse fator, a introdução desses novos 

instrumentos necessita de uma análise específica que verifique se ela é de fato benéfica. 
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3 METODOLOGIA 

Buscando identificar as potencialidades da RV sobre o método tradicional de análise de 

projetos, principalmente voltado à sala de aula, a metodologia utilizada foi o estudo de caso, partindo 

de observações de fenômenos reais. Assim, as principais atividades planejadas foram: a) Definição 

da estrutura conceitual; b) Planejamento do caso; c) Condução de teste piloto; d) Coleta de dados; e) 

Análise dos dados; e f) Geração de relatório. 

Para a definição da estrutura conceitual foi desenvolvida uma revisão na literatura, acerca da 

tecnologia Realidade Virtual, com o intuito de aumentar o aporte teórico dos envolvidos. Para tanto, 

foram definidas as bases de dados para coleta dos documentos, bem como as palavras-chave para a 

busca, a fim de maximizar a relação entre os trabalhos encontrados e o tema discutido. Ao final, 

aplicou-se o snowball como mecanismo de resgate de arquivos mais antigos, que versam sobre a 

temática e não tinham sido alcançados através da busca tradicional.  

Referente ao planejamento do caso, foi necessário treinamento no software Revit (Autodesk) 

para seleção e manipulação do projeto arquitetônico estudado, além de treinamento em RV, como 

suporte à operacionalização dos óculos 3D e das ferramentas do software Enscape.  

No caso dos óculos 3D, foram utilizados dois equipamentos próprios para smartphone. Com 

relação ao software Enscape, este se caracteriza como sendo um plugin de realidade virtual e 

renderização em tempo real, que possibilita ao usuário percorrer o projeto totalmente renderizado, 

sem a necessidade de upload para a nuvem. 

O projeto arquitetônico selecionado para o estudo de caso trata-se de uma edificação real, 

projetada por arquiteta atuante no mercado de Natal/RN, parceira do GIP. Consiste no projeto de uma 

residência unifamiliar de dois pavimentos, com 149,32m² (térreo) e 134,33m² (superior), totalizando 

283,65 m² de área construída, em um terreno de 322,00m².  

Com relação ao teste piloto, ele foi desenvolvido com voluntários e bolsistas, integrantes do 

GIP, objetivando a análise do processo de aplicação e determinando as principais dificuldades e os 

ajustes necessários. Como principal resultado do teste, teve-se a definição da duração do tempo de 

visualização do projeto arquitetônico, de 5 minutos, de forma a contemplar a possibilidade de 

compreensão e assimilação, sem tornar-se excessivamente demorado. 

Durante o estudo de caso, realizado em três turmas do curso de Edificações, no IFRN, foram 

registrados os dados coletados, os quais referiam-se às avaliações qualitativas sobre a leitura de 

projetos plotados, experiência de RV com Óculos VR e experiência de RV com ferramenta 

Walkthrough por meio do software Enscape. A Figura 1 apresenta discentes participando dessas 

atividades. 

Figura 1 - Discentes analisando o projeto arquitetônico em óculos VR, software Enscape e plotagem 

O grupo de participantes foi composto por 80 alunos, sendo 27 da primeira, 29 da segunda e 

24 da terceira turma. As duas primeiras, que correspondem à modalidade técnico de nível médio 

integrado, as quais encontram-se cursando o terceiro de quatro períodos anuais, cumpriram carga 
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horária das disciplinas de Desenho Técnico, Desenho Arquitetônico e Desenho Assistido por 

Computador. Já a última, na forma técnico subsequente, está no segundo dos quatro semestres, tendo 

concluído as disciplinas de Desenho Técnico e Desenho Arquitetônico.  

Os alunos integrantes foram divididos em cinco grupos, sendo dois para leitura 2D, dois para 

a RV em Óculos VR e um para a RV em Enscape, e usufruíram de 5 minutos cada para interpretar o 

máximo que pudessem da edificação, especificamente dos ambientes Sala de Estar/Jantar, Cozinha e 

Circulação (Figura 2). 

Figura 2 - Detalhe ilustrativo dos ambientes Sala de Estar/Jantar, Cozinha e Circulação 

Posteriormente, os discentes responderam a um questionário que continha tanto questões que 

graduavam o procedimento, com opções objetivas e espaço para justificativas quanto questões que 

testavam a memória visual deles, além de uma questão conclusiva acerca da RV.  

Os pesquisadores foram mantidos em posição de meros observadores e, na sequência, 

analisaram os dados coletados da seguinte maneira: a) Separação dos questionários por turma; b) 

Agrupamento dos questionários por método utilizado; e c) Organização dos dados em gráficos e 

tabelas, a fim de quantificar as respostas de cada classe  para a geração do relatório, que além de 

apresentar as conclusões do estudo, devem contemplar informações e detalhes que garantam a 

possibilidade de replicação do caso. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados mostraram que, através da experiência prática com óculos estereoscópicos e 

com software de Realidade Virtual, a visão/entendimento do projeto é superior, indicando um grande 

potencial para utilização em sala de aula, como uma opção para amplificar e dinamizar o processo 

ensino-aprendizagem no curso de Edificações.  

Separando os dados coletados conforme a turma e o método aplicado, constatou-se que, 

independentemente da experiência profissional do entrevistado, a interpretação de projetos plotados 

mostra-se sempre mais complexa e insuficiente, sobretudo pelo uso de uma variedade de simbologias 

e pela gama de informações neles contida, o que causa confusão visual. A RV por meio do software 

Enscape, mesmo apresentando limitações aos usuários quanto à sua manipulação, o que requereria 

conhecimentos prévios sobre seus comandos, ainda mostrou melhores resultados frente à metodologia 

tradicional, principalmente por possibilitar a movimentação do usuário em todos os ambientes 

projetados. Já a RV com o uso de Óculos VR demonstrou grande competência quanto à representação, 

apresentação e entendimento do projeto, qualidade de imagem, capacidade de imersão, clareza na 

exibição e praticidade. 
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As Tabelas 1, 2 e 3, que correspondem, respectivamente, à primeira, segunda e terceira turmas 

de Edificações, fornecem o rendimento dos alunos de forma qualitativa a partir da síntese dos 

comentários feitos por cada um deles em suas justificativas. 

Tabela 1 - Síntese das justificativas dos alunos da primeira turma de Edificações 

QUESTÕES QUALITATIVAS 

QUESTÃO CONCLUSÃO DAS JUSTIFICATIVAS 

ÓCULOS VR 

I A compreensão do espaço físico foi mais facilitada, pois compreender os conceitos técnicos 

fundamentais para a leitura de projetos em 2D não foi uma limitação no procedimento de RV com 

Óculos VR. 

II Houve dificuldade de entendimento e visualização de elementos de pequeno porte devido à 

complexidade do ambiente e impossibilidade de aproximação dos mesmos. 

III Afirmaram que a interpretação em 2D é muito teórica, enquanto o uso da representação 

tridimensional aproximou o indivíduo da realidade, mesmo antes de ser construída. 

IV A possibilidade de visualização foi mais clara e próxima do real, substituindo a mera imaginação 

exigida na leitura 2D e facilitando a compreensão do que está sendo desenvolvido e do que se almeja. 

V Debateram a facilidade de identificação de erros e de apresentação do projeto às pessoas que não têm 

amplo conhecimento técnico. 

WALKTHROUGH – ENSCAPE 

I A capacidade de imersão e resolução da imagem no software não foram de grande satisfação, mas a 

possibilidade de locomoção e a caracterização dos cômodos do projeto foram fatores agradáveis. 

II Consideraram que é uma ferramenta que facilita a identificação dos elementos da edificação, mas que 

não apresenta boa resolução e, dessa forma, impede uma leitura mais eficiente. 

III A ausência de um contato mais amplo com a realidade de um projeto dificultou a interpretação do 

que estava sendo apresentado. Além disso, a não familiarização com o software dificultou a 

manipulação do mesmo. 

IV O entendimento de conceitos técnicos mais complexos tornou-se mais simples e rápido. 

V Os recursos de representação foram mais agradáveis e, consequentemente, permitiram uma melhor 

identificação da edificação como um todo. 

PLOTAGEM 

I Um indivíduo que tem facilidade de imaginação conseguiu compreender bem o que estava projetado, 

mas em casos contrários a poluição visual e a dificuldade de assimilação das dimensões reais que os 

objetos terão tornou a leitura desagradável. 

II A identificação de determinados elementos se tornou complicada para os alunos que esqueceram as 

simbologias ou não as observaram com tanta atenção. 

III Houve dificuldades relacionadas ao tempo limitado e percepção imediata de elementos de projeto, 

além de dificuldades de assimilação com o tamanho real das coisas. 
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IV A interpretação de conceitos tornou-se confusa com a representação 2D, pois os projetos carregam 

muitas informações. 

V A visualização de como será o resultado final foi complicada devido à imprecisão e falta de 

praticidade da representação. 

Tabela 2 - Síntese das justificativas dos alunos da segunda turma Edificações 

QUESTÕES QUALITATIVAS 

QUESTÃO CONCLUSÃO DAS JUSTIFICATIVAS 

ÓCULOS VR 

I A experiência que leva a percepção do espaço foi mais confortável. 

II Os alunos não comentaram sobre suas dificuldades de identificação com relação a elementos 

fundamentais de projeto arquitetônico. 

III O projeto agradou mais pela simplicidade e riqueza de detalhes. 

IV A visualização facilitou o entendimento devido à sua proximidade com o real; os objetos não são 

apresentados a partir de simbologias, mas sim em sua forma real. 

V A compreensão foi facilitada por não exigir tantos conhecimentos técnicos e, além disso, acredita-se 

que erros e ajustes necessários no projeto são percebidos antes da fase de execução. 

WALKTHROUGH – ENSCAPE 

I A sensação de imersão no ambiente proporcionou uma maior proximidade da realidade e, além disso, 

a visualização foi clara. 

II A percepção e identificação de elementos tiveram melhoras devido à qualidade da renderização dos 

ambientes. 

III É uma nova proposta para a interpretação de projetos que agradou, sobretudo, pela sua praticidade. 

IV A possibilidade de deixar o indivíduo mais próximo da realidade facilitou a compreensão do projeto. 

V O protótipo tornou-se mais compreensível por não exigir tantos conhecimentos técnicos. 

PLOTAGEM 

I A compreensão do projeto foi complicada devido à complexidade do mesmo. 

II Houve problemas relacionados à necessidade de imaginação e, além disso, notou-se que a gama de 

simbologias causou confusão visual. 

III Houve dificuldade no entendimento de algumas simbologias. 

IV Os voluntários não discorreram acerca do auxílio desse procedimento na compreensão de conceitos 

técnicos. 

V A apresentação de um projeto em 2D seria agradável apenas como uma base, pois a compreensão do 

mesmo é mais demorada e incerta. 
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Tabela 3 - Síntese das justificativas dos alunos da terceira turma de Edificações 

QUESTÕES QUALITATIVAS 

QUESTÃO CONCLUSÃO DAS JUSTIFICATIVAS 

ÓCULOS VR 

I A percepção do espaço é facilitada, dado que há a sensação de imersão no ambiente. 

II Consegue-se perceber com facilidade os elementos do projeto e suas posições, mas não conseguiram 

distinguir determinadas geometrias. 

III Um dos participantes alegou não possuir aulas voltadas a elementos arquitetônicos, mas sim a 

métodos de desenho, enquanto os outros fizeram uso da facilidade para visualização e representação 

para justificar. 

IV A compreensão de elementos que apenas em sua teoria são de difícil visualização é facilitada. 

V A ferramenta ajudaria na compreensão do cliente sobre os espaços físicos, disposições mobiliárias e 

demais elementos arquitetônicos, além de auxiliar o projetista na percepção dos aspectos técnicos 

planejados e possíveis problemas. 

WALKTHROUGH – ENSCAPE 

I Há boa percepção do espaço. Entretanto, apresenta-se dificultado o manuseamento do mesmo pelo 

computador. 

II Apesar de os elementos serem de fácil visualização, existem dúvidas sobre a quantidade desses no 

projeto. 

III Consideraram ter uma boa capacidade de interpretação de projetos com a ferramenta, principalmente 

quanto ao método tradicional, apresentando, porém, dificuldades ao interpretar a quantidade de folhas 

das janelas. 

IV O procedimento facilita a visualização e compreensão dos elementos, ajudando, por consequência, 

no aprendizado. 

V A representação é bastante realística, melhorando o entendimento sobre o futuro da edificação. 

PLOTAGEM 

I É de boa utilização para percepção do espaço físico, já que possibilita visualizar o projeto de vários 

ângulos. Porém, prejudicam a memória visual e fazem com que alguns detalhes não sejam percebidos 

devido sua diversidade de simbologias e por seu modo de perspectiva estar no infinito. 

II Na metodologia tradicional, os elementos possuem diferentes simbologias, o que faz necessária muita 

atenção para o entendimento e memorização de cada um e um projeto não muito poluído para que 

possam ser percebidos. Além disso, sendo uma edificação de grande dimensão, sua representação 

gráfica é extremamente complexa, interferindo na visibilidade de elementos mais sutis à visão. 

III A interpretação do projeto ficou bastante limitada aos assuntos vistos em sala de aula, principalmente 

quanto aos símbolos, necessitando de mais tempo para associar os mesmos a seus elementos 

correspondentes e mais experiência em visualização de projetos plotados para uma ótima 

interpretação. 

IV Alguns conceitos técnicos são possíveis de identificar, mas outros são de difícil imaginação, 

requerendo outros mecanismos, já que, como são vários e complexos, fazem bastante uso da memória 

visual. 
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V Para uma pessoa sem conhecimentos técnicos na área, a visualização não é clara, além de oferecer 

apenas uma base teórica para os profissionais da construção, precisando de criatividade, instrução e 

estudo adequado para uma boa compreensão, e não remetendo de maneira objetiva ao produto em 

sua fase pós execução. 

Os gráficos expostos nas Figuras 3, 4 e 5 referem-se, respectivamente, à primeira, segunda e 

terceira turmas de Edificações, e expõem os resultados da classificação dada a cada método com base 

na opinião dos discentes, sendo, portanto, um complemento das tabelas anteriores. 

Figura 3 - Classificação dos procedimentos segundo a primeira turma de Edificações 

Figura 4 - Classificação dos procedimentos segundo a segunda turma de Edificações 
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Figura 5 - Classificação dos procedimentos segundo a terceira turma de Edificações 

No tocante aos resultados obtidos nas questões que avaliavam a memória visual dos 

participantes, a quantidade de erros dos examinadores dos projetos plotados foi expressiva, mostrando 

o quão complexa é a sua interpretação.

Posto isso, depois de analisadas as justificativas dadas às questões qualitativas, identifica-se 

que o procedimento que utiliza a Realidade Virtual facilita o entendimento, a percepção e a 

compreensão dos diversos conceitos técnicos da construção e, dessa forma, melhora a didática de 

ensino-aprendizagem. Consequentemente, a RV denota grande potencial no referente à capacitação 

dos futuros profissionais da área da AEC quanto às suas inovações. 

Notou-se também que as principais dificuldades relacionadas ao método que usa o 

walkthrough através do software Enscape são decorrentes da falta de conhecimento inicial no 

software utilizado. Já a metodologia que utiliza a plotagem se apresentou bastante falha, ainda que as 

turmas já tivessem adquirido o conhecimento necessário para sua análise, evidenciando, assim, a 

ineficácia dessa frente às demais. 

A utilização dos óculos VR surgiu como a mais vantajosa, já que obteve resultados positivos 

mesmo sem um treinamento prévio. Os únicos pontos negativos no referente a esse método se 

fundamentam na incapacidade de se deslocar dentro do projeto. Essa habilidade pode ser alcançada 

através da utilização de óculos compatíveis com o software usado, os quais têm um custo mais 

elevado. 

Findada a apuração de todo o questionário, percebe-se que os discentes possuem maior 

facilidade de assimilação das informações e geometrias contidas no projeto quando o mesmo é 

visualizado com auxílio de ferramentas voltadas à RV, fato que comprova a competência dessa 

tecnologia para a representação e exibição de trabalhos e garante um custo-benefício mais vantajoso 

que aquele do método tradicional. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo de caso comparou a percepção, compreensão e memória visual de um projeto 

arquitetônico de uso residencial, em três formatos diferentes, a saber, impressão 2D, Realidade 

Virtual com óculos 3D e Realidade Virtual com software Enscape. A experiência contou com a 

participação de um grupo de 80 alunos dos cursos de Edificações nas modalidades Integrado e 

Subsequente. 
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As análises dos resultados obtidos indicam um grande potencial da Realidade Virtual, como 

facilitador no processo de compreensão dos detalhes de um projeto arquitetônico, visto que foram 

nos formatos que utilizaram RV que os alunos apresentaram melhores resultados. No entanto, em se 

tratando da RV utilizando o software Enscape, foi identificada a necessidade de um treinamento 

preliminar no manuseio da ferramenta. 

Desse modo, constatou-se que o formato RV com óculos 3D é o que apresenta maiores 

facilidades de implementação, proporcionando ainda, ótimos resultados. Sendo esse, então, dentre os 

formatos estudados, o mais recomendado para inserção da Realidade Virtual nas disciplinas do curso 

de Edificações. 

No contexto exposto, conclui-se que o presente artigo contribui para a discussão sobre as 

possibilidades de introdução da tecnologia Realidade Virtual como uma ferramenta didática no 

processo de ensino-aprendizagem de disciplinas técnicas da área AEC. Como forma de ampliar a 

inserção de novas tecnologias no ambiente acadêmico, vislumbra-se como sugestão de novos estudos, 

um projeto de pesquisa voltado à análise da Realidade Aumentada como ferramenta didática. 

REFERÊNCIAS 

AYMONE, José L. F. et al. A Realidade Virtual Aplicada ao Ensino de Engenharia. In: Anais 

do XXX Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia-COBENGE, Piracicaba. 2002. 

Disponível em: 

<https://www.researchgate.net/profile/Jose_Aymone2/publication/262565076_A_REALIDADE_V

IRTUAL_APLICADA_AO_ENSINO_DE_ENGENHARIA/links/0c960538129980336f000000/A-

REALIDADE-VIRTUAL-APLICADA-AO-ENSINO-DE-ENGENHARIA.pdf>. Acesso em 23 de 

jun. 2018 

BRAGA, Mariluci. Realidade Virtual e Educação. Revista de Biologia e Ciências da Terra, 

vol. 1, núm. 1, 2001, p. 0. Universidade Estadual da Paraíba. Paraíba, Brasil. Disponível em: 

<http://joaootavio.com.br/bioterra/workspace/uploads/artigos/realidadevirtual5155c805d3801.pdf>.

Acesso em 10 ago. 2018 

KOWALTOWSKI, Doris Catharine Cornelie Knatz et al. Reflexão sobre metodologias de 

projeto arquitetônico. Ambiente Construído, Revista on-line da ANTAC / ISSN 1678-8621, Porto 

Alegre, v. 6, n. 2, 2006. Disponível em: 

<http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido/article/view/3683/2049>. Acesso em: 10 Set. 2018. 

PIMENTEL, Ken; TEIXEIRA, Kevin. Virtual Reality: Through the New Looking Glass. 

Windcrest, NY: McGraw-Hill, 1993. 

IV SECITEX/XIV CONGIC

0829



AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 

EFLUENTES DO IFRN, CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI-RN 

RESUMO 

O uso de reatores anaeróbios é uma realidade 

no nordeste brasileiro devido as elevadas 

temperaturas que viabilizam o 

funcionamento desses sistemas de tratamento 

de efluentes. Apesar de simples, esses 

sistemas podem conferir aos efluentes 

qualidades compatíveis para a irrigação de 

determinadas culturas. Nesse sentido, esta 

pesquisa objetiva avaliar o tratamento de 

efluentes nas ETEs do IFRN – campus São 

Paulo do Potengi. O monitoramento dos 

sistemas foi realizado por meio de 2 coletas 

preliminares, nos meses de julho e agosto de 

2018, às 8h e 30 minutos, que é o período 

onde se tem os maiores índices de vazão. 

Foram avaliados os parâmetros: pH, 

temperatura, condutividade elétrica, sólidos 

suspensos totais, DQO, NTK e coliformes 

termotolerantes, segundo APHA et al. 

(2017). Apesar das ETEs apresentarem 

problemas operacionais, obteve-se 

eficiências de remoção consideráveis, 

semelhantes às recomendadas pela literatura. 

As características do efluente final 

demonstram que caso seja aplicado um 

tratamento terciário, o mesmo poderá ser 

utilizado para reúso. Nas condições atuais, 

para se fazer o reúso agrícola desse efluente é 

fundamental que o manejo do solo e do 

volume de irrigação seja controlado. Esta 

pesquisa é de suma importância para o 

crescimento acadêmico e profissional dos 

discentes envolvidos, além disso, servirá de 

subsídio para a implantação do reúso de 

efluentes nas dependências do campus São 

Paulo do Potengi, assim como contribuirá 

com futuras pesquisas nos demais campus do 

IFRN. 

ABSTRACT 

The use of anaerobic reactors is a reality in 

the Brazilian northeast due to the high 

temperatures that allow the operation of these 

effluent treatment systems. Although simple, 

these systems can give effluents compatible 

qualities for the irrigation of certain crops. In 

this sense, this research aims to evaluate the 

treatment of effluents in the WST of the 

IFRN - Campus São Paulo do Potengi. The 

monitoring of the systems was carried out by 

means of 2 preliminary collections, in the 

months of July and August of 2018, at 8h and 

30 minutes, which is the period with the 

highest flow rates. The parameters were 

evaluated: pH, temperature, electrical 

conductivity, total suspended solids, COD, 

NTK and thermotolerant coliforms, 

according to APHA et al. (2005). Although 

the ETEs presented operational problems, 

considerable removal efficiencies like those 

recommended by the literature were 

obtained. The characteristics of the final 

effluent demonstrate that if a tertiary 

treatment is applied, it can be used for reuse. 

Under current conditions, it is essential to 

control the soil and irrigation volume to 

NASCIMENTO, S. S. do1; NASCIMENTO, M. G. L do1; PEREIRA, L. Y1; SANTOS, H. S. C. dos1 e SOUZA, 

J. F de1. 

1 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

PALAVRAS-CHAVE:   Tratamento de efluentes. Tratamento anaeróbio. Esgotos. ETE. 
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reuse the effluent. This research will serve as 

a subsidy for the implementation of the reuse 

of effluents in the premises of the São Paulo 

do Potengi campus, as well as contribute to 

future research on the other IFRN campus. 

1 INTRODUÇÃO 

O tratamento de efluentes sanitários mais comumente utilizado consistem na 

construção de estações de tratamento de esgoto (ETE) que coletam todos os efluentes de um 

determinado local e os trata de forma compatível ao nível de tratamento (FAGUNDES; 

SCHERER, 2009). 

A aplicação do tratamento de esgotos com vistas à produção de efluentes a serem 

utilizados como água de reuso é uma das alternativas para amenizar a falta de água, 

principalmente em regiões semiáridas. O reúso de efluentes tratados, sobretudo na agricultura, 

é uma prática frequente em localidades com difícil acesso à água para irrigação, entretanto, 

muitas vezes o reuso é feito de forma não controlada (SOUSA et al., 2005). 

O Brasil não dispõe de regulamentos que estabeleçam a reutilização de águas, apesar 

de avanços serem observados nessa área. Muitas recomendações adotadas são baseadas em 

estudos internacionais. Entretanto, é preciso que seja incorporado ao processo de gestão de 

águas, inclusive a partir do reúso, ações de monitoramento de qualidade de água para que 

sejam estabelecidos os padrões adequados às características e condições existentes no Brasil. 

Enquanto tais regulamentos específicos para o país não são estabelecidos, é fundamental que 

sejam observados resultados de estudos e padrões de qualidade de água para que estes possam 

nortear a reutilização de efluentes tratados. 

Segundo Andrade Neto (2004), vários campus do IFRN possuem ETEs em suas 

dependências, devido dois principais motivos: a preocupação ambiental em se destinar um 

esgoto no ambiente sem impactá-lo de forma significativa, e a carência de cobertura pelos 

sistemas de coleta e tratamento de esgotos dos municípios em que estão instalados. A 

tecnologia predominantemente utilizada tem sido o tanque séptico (decanto-digestor) seguido 

de filtro biológico submerso e disposição no solo. O uso de reatores anaeróbios é uma 

realidade no nordeste brasileiro devido as elevadas temperaturas que viabilizam o 

funcionamento desses sistemas de tratamento de efluentes. Apesar de simples, esses sistemas 

podem conferir aos efluentes qualidades compatíveis para a irrigação de determinadas 

culturas. 

KEYWORDS:  Wastewater treatment. Anaerobic treatment. Sewage. WST. 
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Esse trabalho objetiva avaliar o tratamento de efluentes nas ETEs do IFRN, campus 

São Paulo do Potengi. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A coleta e o lançamento inadequados de esgotos no meio ambiente podem causar 

problemas ambientais e sanitários como, por exemplo, a eutrofização devido ao excesso de 

nutrientes, e a morte de peixes devido ao consumo excessivo de oxigênio dissolvido. Além 

disso, os efluentes destinados de forma incorreta podem transmitir várias doenças de 

veiculação hídrica (BASTOS et al., 2003). 

A reutilização de água ou o uso de águas residuárias não é um conceito novo e tem 

sido praticado em todo o mundo há muitos anos. Existem relatos de sua prática na Grécia 

Antiga, com a disposição de esgotos e sua utilização na irrigação (COSTA et al., 2009). No 

Brasil, a prática de irrigação agrícola ainda é nova, e aplicada em poucas áreas. Isso se deve a 

principalmente pela ausência de legislação sobre o assunto e a falta de estudos relacionados à 

determinada área (BERTONCINI, 2008). A escassez dos recursos hídricos seja por 

fenômenos naturais (condições climáticas) ou ações antrópicas (uso desenfreado e aumento da 

contaminação deste recurso) é uma importante pauta no cenário socioambiental atual. Ao 

mesmo tempo, há um incremento constante no aporte de efluentes domésticos e 

agroindustriais, colocando ainda mais em evidência a possibilidade de reúso destes na 

agricultura (ROCHA; SILVA; BARROS, 2010). 

De acordo com Mizyed (2013) planejamento, projeto, implantação, operação, 

manutenção e monitoramento eficiente de um sistema de tratamento de esgotos podem 

possibilitar o reúso do efluente tratado para as mais diversas atividades. As características dos 

esgotos gerados por uma comunidade dependem dos usos pelos quais a água foi submetida, 

que por sua vez, varia de acordo com o clima, situação social e econômica e hábitos da 

população. Em unidades educacionais o esgoto, normalmente, apresenta características 

predominantemente domésticas, com significativa presença de matéria orgânica, 

microrganismos e nutrientes, sendo, geralmente, mais diluído que o esgoto sanitário geral da 

comunidade (AMARAL, 2015). 

Conforme Andrade Neto (2004), o tratamento anaeróbio tem se configurado como 

uma das alternativas mais antigas de tratamento de esgotos, e ainda hoje é extensivamente 

empregada em praticamente todos os países do mundo. Como exemplo dessa tecnologia cita-

se os decanto digestores, conhecidos popularmente como, tanques sépticos. Os tanques 

sépticos são constituídos de unidades de forma cilíndrica ou prismática retangular, de fluxo 
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horizontal, sendo destinadas, basicamente, ao tratamento primário de esgotos de residências 

unifamiliares e de pequenas áreas não servidas por redes coletoras. 

Segundo Andrade Neto (2004) os tanques sépticos são de fácil execução e operação. 

Entretanto, o efluente de um tanque séptico contém elevada concentração de organismos 

patogênicos e matéria orgânica dissolvida, sendo necessário, às vezes, um pós-tratamento. 

O uso de reatores anaeróbios é uma realidade no Nordeste brasileiro devido as 

elevadas temperaturas que viabilizam o funcionamento desses sistemas de tratamento de 

efluentes. Apesar de simples, esses sistemas podem conferir aos efluentes qualidades 

compatíveis para a irrigação de determinadas culturas. De acordo com Chernicharo (2016), os 

reatores anaeróbios apresentam eficiências de tratamento e concentrações no efluente final de 

acordo com o apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1 – Eficiência de remoção para o sistema de tratamento anaeróbio composto por tanque séptico 

seguido de filtro anaeróbio (CHERNICHARO, 2016). 

Parâmetros Eficiência (%) Concentração no efluente final 

DBO 70 < 60 mg/L 

DQO 85 < 90 mg/L 

Sólidos suspensos 80-90 < 35 mg/L 

Coliformes termotolerantes 90 ~105 

Os filtros anaeróbios podem ser utilizados para pós-tratamento, pois complementam o 

tratamento e possuem capacidade de reter sólidos e de recuperar-se de sobrecargas 

qualitativas e quantitativas, além de conferir elevada segurança operacional ao sistema e 

maior estabilidade ao efluente. O uso de filtros anaeróbios viabiliza baixa produção de lodo, 

não consome energia, tem operação simples e baixo custo (ANDRADE NETO, HAANDEL, 

MELO, 2002). 

Dessa forma, o efluente dos tanques sépticos pode passar por vários processos de pós-

tratamento, inclusive desinfecção, e ser utilizado para reúso. A reutilização de águas 

residuárias tem surgido como uma alternativa para reduzir os impactos da escassez e poluição 

de água, questões crucias no mundo de hoje (ANDRADE NETO et al.,1999; JHANSI, 

MISHRA, 2013). 
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3 METODOLOGIA 

No Campus de São Paulo do Potengi existem três sistemas de tratamento de esgotos, 

sendo um atendendo aos prédios principais (ETE 1) e (ETE2) e o outro ao centro de lazer e 

esportes (ETE 3). As ETEs são pré-fabricados e compostas por unidade de tratamento 

preliminar (grade, caixa de areia e medidor de vazão), sistema tanque séptico seguido de filtro 

submerso anaeróbio, e sumidouro para infiltração do efluente tratado no solo (Figura 1). 

Figura 1 – Corte longitudinal do tanque séptico seguido de filtro anaeróbio. 

O diagnóstico operacional das ETEs foi realizado a através de visitas in loco para 

avaliação dos aspectos de manutenção e operação nas 3 ETEs, onde foi avaliado a presença 

ou ausência de tratamento preliminar, existência de vazamentos, limpeza externa e interna das 

unidades e disposição final dos efluentes tratados. Todos esses aspectos são relevantes para 

avaliar a qualidade do tratamento, e consequentemente, do efluente tratado. 

A caracterização do esgoto bruto e tratado foi realizado por meio de 2 coletas 

preliminares, nos meses de julho e agosto de 2018, às 8h e 30minutos, que é o período onde 

se tem os maiores índices de vazão. Foram avaliados os parâmetros: pH, temperatura, 

condutividade elétrica, alcalinidade, sólidos suspensos totais, DQO, NTK e coliformes 

termotolerantes, todos segundo APHA et al. (2017). 

A pesquisa apresentada tem caráter exploratório, pois intenciona pesquisar e colher 

informações para a sugestão e solução dos problemas encontrados nas ETEs do IFRN, 

campus São Paulo do Potengi. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através das visitas in loco foi possível constatar que todas as ETEs apresentam 

tratamento preliminar, que favorece a remoção de sólidos grosseiros e permite que os reatores 
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anaeróbios não recebam areia ou sólidos de tamanhos elevados, e também auxilia no 

tratamento primário do esgoto. Entretanto, foram observados problemas de manutenção que 

influenciavam na sua operação, como a presença elevada de vegetação no entorno (Figura 2), 

ausência de limpeza do tratamento preliminar (Figura 3), e vazamentos em diversos locais das 

ETEs (Figura 4). 

Figura 2 - ETE 1 com excesso de 

vegetação no entorno. 
Figura 3 – Tratamento preliminar da 

ETE 2 com obstrução e excesso de gordura e 

sólidos 

Figura 4 – Vazamento no tratamento preliminar da ETE 2. 

Em relação a caracterização do esgoto bruto, identificou-se que este apresenta 

características tipicamente domésticas e passível de ser tratado por via biológica, tendo-se 

como primeira unidade de tratamento um reator anaeróbio, o mesmo tratamento que é 

utilizado nas ETEs do campus São Paulo do Potengi. 

De acordo com Amaral (2015), o pH do esgoto bruto em ETEs do IFRN varia de 7,0 a 

8,7, estando o pH obtido nessa pesquisa dentro dessa faixa, que foi de 8,4. Apesar de ser um 

valor elevado para esgoto doméstico, que tende a neutralidade, isso é justificado pelo uso 
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excessivo de produtos de limpeza. De acordo com a mesma autora, nos esgotos brutos as 

medianas de DQO variaram entre 138 mg/L a 349 mg/L, e no monitoramento o valor obtido 

foi de 408 mg/L, foi superior a obtida por Amaral (2015), o que é justificável devido o 

aumento na carga orgânica, já que em 2015 a população que circulava no campus era inferior 

à população atual. 

Por outro lado, o NTK foi aquele que apresentou uma grande significância em seu 

valor, pois foi muito alto. A concentração média de coliformes termotolerantes no esgoto 

bruto foi de 3x107 NMP/100 mL, semelhante ao obtido para esgoto bruto doméstico. O 

mesmo comportamento foi verificado em relação aos sólidos suspensos totais, mas o valor de 

121 mg/L é condizente com a característica de efluentes produzido, ou seja, um esgoto mais 

diluído, sem tantos sólidos e material orgânico particulado. A Tabela 2 apresenta os valores 

médios obtidos para a caracterização do esgoto bruto e do efluente tratado, assim como suas 

respectivas eficiências. 

Tabela 2 – Valores médios para esgoto bruto, efluente tratado e eficiência de remoção. 

Parâmetro Esgoto bruto Efluente tratado 
Eficiência de remoção 

(%) 

Temperatura (ºC) 26 26 N/A 

pH 8,4 8,2 N/A 

Condutividade elétrica 

(µS/cm) 
1579 2340 N/A 

DQO (mg/L) 408 144 65% 

NTK (mg/L) 162 146 10% 

Sólidos suspensos totais 

(mg/L) 
121 29 76% 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100mL) 

3x107 2,45x106 92% 

As eficiências de remoção encontram-se próximas às faixas esperadas para esse tipo 

de sistema de tratamento, apesar de vários problemas operacionais, dentre os quais destaca-se 

como fundamental a ausência de esgotamento das unidades, as quais funcionam a mais de 5 

anos sem qualquer tipo de limpeza. A recomendação do fabricante desse tipo de sistema é que 

seja realizado, pelo menos, um esgotamento anual para garantir uma boa eficiência de 

remoção. 
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Destaca-se que as características do efluente tratado demonstram a necessidade para se 

realizar um pós-tratamento desse efluente a fim de remover contaminantes e recuperar 

produtos como, por exemplo, nitrogênio e fósforo. Tal medida pode favorecer o reúso desses 

efluentes para fins menos nobres. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados encontrados, é necessário o monitoramento de maior tempo para 

geração de valores mais precisos, já que os resultados encontrados nesse trabalho foram ao 

longo de 2 campanhas. É importante ressaltar que os resultados apresentados nesse estudo 

foram obtidos em apenas uma ETE devido a problemas operacionais identificados nas 

demais, tais como: excesso de gordura e sólidos grosseiros no tratamento preliminar, falta de 

esgotamento do sistema, vazamentos e baixa vazão. Sendo necessário a continuidade do 

monitoramento estendendo-se para as demais estações de tratamento do campus São Paulo do 

Potengi. 

Além disso, as características do efluente final demonstram que caso seja aplicado um 

tratamento terciário, o mesmo poderá ser utilizado para reúso. Nas condições atuais, para se 

fazer o reúso agrícola desse efluente é fundamental que o manejo do solo e do volume de 

irrigação seja controlado. Espera-se nos próximos meses, com resultados mais detalhados, que 

o projeto seja consolidado, assim como os resultados da pesquisa sirvam de subsídio para

operação das ETEs no IFRN. 
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ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA, REJEITO DE 

FRITURA, COMO ADIÇÃO HIDROFUGANTE EM ARGAMASSAS 

CUNHA, C. A. B. S.1, SANTOS, W. F.2, SOUZA, J.3, RIPARDO, F. S.4, SILVA FILHO, A. N.5 
1 UFRN – Discente; 2,3 IFRN – Docentes do Campus São Gonçalo do Amarante (SGA); 4,5 IFRN – Discentes do 

Campus SGA 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Os hidrofugantes protegem revestimentos 

contra água e agentes agressivos. São 

indicados para áreas externas, evitando 

infiltrações e eflorescências, além de 

preservar as superfícies expostas às 

intempéries. As argamassas de assentamento 

devem ser dosadas de tal maneira que sua 

Resistência à Compressão Simples (RCS) seja 

inferior a 70% da resistência do bloco, 

trabalhando como uma barreira impermeável 

em algumas aplicações como, por exemplo, 

fachadas etc, com isso não necessita de 

elevada resistência à compressão. Assim, essa 

pesquisa analisou os efeitos da aplicação do 

óleo de soja, rejeito no processo de fritura de 

alimentos, como aditivo hidrofugante em 

argamassas de assentamento. Os resultados 

nos ensaios de consistência permitiram 

observar um aumento deste parâmetro e com 

relação à RCS verificou-se que a adição de 

óleo de frituras, em 1% e 2%, não prejudicou 

esta propriedade sendo superior ao traço sem 

nenhum teor de óleo aos 28 dias de cura. 

Conclui-se na possibilidade do uso de 

pequenos percentuais de óleo de soja usado 

em argamassas de assentamento, sugerindo-o 

como um material alternativo à 

impermeabilização em argamassas e 

reciclagem desse material. 

ABSTRACT 

Water repellents protect coatings against 

water and aggressive agents. They are 

indicated for external areas, avoiding 

infiltrations and Efflorescence's, besides 

preserving the surfaces exposed to the 

elements. Settling mortars should be dosed in 

such a way that their Resistance to Simple 

Compression (RCS) is less than 70% of the 

resistance of the block, working as an 

impermeable barrier in some applications 

such as facades etc, so it does not need of high 

compressive strength. Thus, this research 

analyzed the effects of the application of 

soybean oil, rejected in the food frying 

process, as a water-repellent additive in laying 

mortars. The results in the consistency tests 

allowed to observe an increase of this 

parameter and in relation to the RCS, it was 

verified that the addition of oil of fried foods, 

in 1% and 2%, did not damage this property 

being this superior to the trait without any oil 

content at 28 days of cure. It is concluded that 

the use of small percentages of soybean oil 

used in laying mortars, suggesting it as an 

alternative material to the waterproofing in 

mortars and recycling of this material. 

PALAVRAS-CHAVE: Impermeabilização. Reutilização. Sustentabilidade. 

KEYWORDS:   Waterproofing. Reuse. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização de óleos e sabões na engenharia civil, foi a primeira forma de 

impermeabilização encontrada pelos humanos, normalmente misturados à cal (Vitruvius, apud 

Eires et al., 2016). No Brasil, durante o período colonial empregava-se a mesma técnica, 

misturava-se óleo de baleia à cal empregada nas construções (Teixeira & Belém, 1998 apud 

Eires et al., 2016). No Marrocos, há uma técnica tradicional de revestimento chamada de 

Tadelakt empregada até a atualidade, onde se adiciona sabão natural à mistura para melhorar a 

sua estanqueidade (SOCLI, 2018). 

Na construção civil moderna, os aditivos são os materiais mais eficazes de melhorar as 

propriedades do concreto e argamassas, entretanto, os aditivos que empregam substâncias 

naturais em sua composição, ou até mesmo certos aditivos químicos, podem encontrar 

dificuldade na sua popularização e consequente uso generalizado, o que pode ser devido a 

diversos fatores, entre eles:  indisponibilidade de matéria prima e complexidade na produção 

desses aditivos (TUKHARELI, 2016).  

Com vista a possibilidade dos fatores impeditivos supracitados poderem ocorrer em 

qualquer localidade, é interessante procurar-se uma substância que seja universalmente 

difundida. O óleo de soja pode ser apontado como tal, uma vez que é amplamente difundido na 

indústria alimentícia, apresentando uma reduzida vida útil após utilizado na fritura de 

alimentos, após alguns ciclos de uso não atende aos fins aos quais se destina, precisando ser 

descartado. Atualmente o principal, e quase único destino do óleo usado é a produção de 

biocombustíveis (RAMOS, L., 1999). Entretanto, a história da construção civil, nos mostra que 

ele pode servir ainda para outro propósito, o de aditivo impermeabilizante em argamassas.  

Com o aumento populacional aumentou-se também a quantidade de lixo produzido, 

sobretudo na indústria alimentícia. Neste contexto, essa pesquisa procurou analisar a 

possibilidade do reuso do óleo de soja utilizado em fritura de alimentos como aditivo 

impermeabilizante para argamassas de assentamento, permitindo mais uma forma de 

reciclagem desse material cuja principal finalidade atualmente é apenas na fabricação de 

biocombustível.  

O presente trabalho visa a análise do reuso do óleo de soja quanto a sua aplicação como 

aditivo impermeabilizante nas argamassas de assentamento, como também, avaliar o 

comportamento no estado fresco das argamassas em misturas com diferentes teores de adição 

de óleo de soja usado e verificar a influência dessa no comportamento mecânico das argamassas 

de assentamento. 
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Foi possível observar os resultados com a crescente adição de óleo de soja usado na 

argamassa, ocorreu um aumento nos diâmetros coletados do ensaio de Índice de Consistência 

(IC), ou seja, à medida que se acrescentou o óleo de frituras diminui a sua consistência. Outro 

resultado encontrado foi na propriedade observado na trabalhabilidade da argamassa, esta ficou 

mais fluida à medida que o óleo de fritura foi adicionado, sendo natural pelas características de 

fluidez do óleo. 

A partir disto os ensaios de Resistência à Compressão Simples (RCS) verificou-se que 

os resultados não foram comprometidos com o adicionamento de pequenas quantidades de óleo 

de frituras. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As questões envolvendo sustentabilidade, atravessam o âmbito ecológico e chega de 

forma pratica e aplicável a construção permitindo a descoberta de novos materiais envolvendo 

a matéria orgânica como fonte de reciclagem.  Recentemente, diversos pesquisadores têm 

estudado as características mecânicas e físicas de agregados com resíduos reciclados e suas 

influências nas propriedades do concreto fresco e endurecido, apresentado possibilidades de 

destinação, diminuindo o impacto ambiental causado quando destinado inadequadamente 

(CHAKRADHARA, 2001).  

Atualmente o óleo de soja (fluído extraído da semente de Soja) tornou-se uma das fontes 

de reuso amplamente estudada, que é primariamente utilizado como fonte de alimento e também 

como uma alternativa de combustível (biocombustível) graças às novas tecnologias. Este óleo 

em seu estado natural, apresenta características e composição molecular semelhante a qualquer 

outro óleo, composto de ácidos graxos (FONSECA, H.; GUTIERREZ, L. E., 1974). Para essa 

pesquisa, a mais importante, é a sua propriedade apolar causando a sua imiscibilidade com a 

água e, portanto, fornecendo características hidrofugantes à argamassa na qual foi misturado.  

É importante ressaltar que as atrações moleculares entre as moléculas de água (ligações 

de Hidrogênio) também auxiliam nesse processo de impermeabilização, pois mesmo que as 

moléculas de óleo sejam atraídas pelas moléculas de água, essa força de atração é menor. Assim, 

as moléculas de água se atraem e se agrupam com mais força e as moléculas de óleo não 

conseguem ficar entre duas moléculas de água vizinhas (FOGAÇA, 2016). 

A água consiste em uma das mais importantes fases dentro do sistema de concreto, ao 

lado do cimento e dos agregados, de acordo com Lambert, Brueckner e Atkins (2010). A água 

é essencial para a formação de resistência dentro da pasta de cimento através das reações de 
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hidratação. As adições são consideradas como sendo produtos químicos, natural ou 

manufaturados, os quais são adicionados ao concreto antes ou durante a mistura dos compostos 

(CONCRETE IN PRACTICE - CIP, 2001). As adições são utilizadas para modificar as 

propriedades do concreto ou da argamassa, para fazer com que haja mais trabalhabilidade, ou 

economia, ou para qualquer proposta de redução energética (AMERICAN CONCRETE 

INSTITUTE - ACI, 1991). 

Entretanto, a adição de óleo de soja utilizado na fritura de alimentos e pronto para 

descarte durante a fase de mistura dos componentes da argamassa, produz uma redução na 

resistência do material endurecido, pois o óleo, por ser apolar, dificulta a absorção da água pelo 

cimento, impedindo que este se hidrate de maneira adequada. Além disso, especula-se que o 

óleo dificulte o processo de carbonatação (ČECHOVÁ, E., 2009). Porém, esse impedimento do 

fluxo da água pode influenciar na cura do cimento, fazendo com que o cimento não absorva a 

água necessária, ocasionando uma diminuição na resistência da argamassa. 

O processo de fritura ocasiona mudanças químicas e físicas ao óleo, ocasionando perdas 

nutricionais do mesmo. Na fritura o óleo fica em maior contato com a água e o ar, iniciando um 

processo de degradação. Quando em contato com o ar e partículas de restos de alimentos em 

decomposição o óleo é oxidado, e em contato com a água dos alimentos sofre hidrólise dos seus 

triglicerídeos (BILLEK et al., 1985). 

Ao ser utilizado na fritura de alimentos, o óleo sofre hidrólise e oxidação devido às altas 

temperaturas, ao oxigênio do ar e a água liberada pelos alimentos. Isso resulta na polarização 

de uma pequena parcela do óleo, o que pode pôr em risco a saúde humana (SANTOS, A. G. et 

al., 2009). Por outro lado, em função desta polarização do óleo após sofrer oxidação e hidrólise, 

reduz o impacto à resistência, causando uma argamassa ligeiramente mais resistente do que se 

fosse utilizado óleo de soja natural.  

Deve-se ressaltar a importância de se observar o comportamento dos corpos de prova a 

longo prazo e verificar se há uma maior tendência da argamassa com óleo descartado em sua 

mistura desenvolver fungos, requerendo um tratamento especial para evitar sua proliferação 

(EIRES, C. et al., 2016). Levando em considerações todas as citações e proposições acima de 

que o óleo de soja é uma ótima opção de hidrofugante, porém influencia na diminuição da 

resistência da argamassa, afirma-se que sua melhor aplicação seja nas argamassas de 

assentamento e no emboço. 

Desse modo compreende-se que em função da propriedade hidrofóbica que seria 

garantida à argamassa e prevendo a redução da resistência quando endurecida, sua melhor 

aplicação seria como argamassa de assentamento e emboço. As argamassas utilizadas nessas 
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duas aplicações não devem apresentar elevada resistência à compressão e representam uma das 

principais barreiras contra a infiltração em alvenarias. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa é quantitativa e qualitativa baseada na análise de resultados de ensaios em 

amostras de corpos de prova de argamassa de assentamento, com período de execução de maio 

a setembro de 2018, conforme sequência apresentada no roteiro do fluxograma 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxograma 1 – Fluxograma da pesquisa 

a) Revisão da literatura: leitura artigos científicos e trabalhos afins já realizados com argamassa

contendo adição de óleo de cozinha utilizado na fritura de alimentos; 

b) Coleta do agregado miúdo (areia): o agregado miúdo foi adquirido via doação de uma usina

de concreto da região metropolitana de Natal/RN e armazenado no laboratório (figura 1); 

Figura 1– Secagem ao ar do agregado miúdo. 

Elaboração do artigo final

Tabulação dos dados

Análise dos resultados

Caracterização da argamassa do estado endurecido

Avaliação da argamassa do estado fresco

Moldagem dos corpos de prova de argamassa

Definição dos percentuais de resíduos de óleo de frituras (ROF)

Dosagem racional da argamassa

Caracterização física e química dos materiais

Coleta dos insumos: ag miúdo; cimento e óleo de frituras

Revisão da leitura de artigos concernente ao assunto
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c) Coleta do óleo usado: o óleo foi coletado na cozinha do restaurante de culinária Potiguar

Camarões-Natal/RN; 

d) Cimento Portland e a Cal hidratada: adquiridos no comércio local de materiais de construção

da cidade de São Gonçalo do Amarante/RN. Utilizou-se o cimento Portland Composto com 

pozolana em virtude do mesmo atender desde estruturas de concreto armado até argamassas 

para revestimento e assentamento, além de outras aplicações; 

e) Caracterização dos materiais: os materiais foram caracterizados seguindo as normas da

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) vigentes e atualizadas; 

f) Dosagem da argamassa de assentamento: para a dosagem da argamassa de assentamento

empregou-se o traço, em massa, 1:2:9 (cimento, aditivo e agregado miúdo), usualmente 

empregado em obras de construção civil, variando o percentual de adição de óleo de fritura em 

1% e 2%; 

g) Adição dos percentuais de óleo de frituras: utilizou-se percentuais de óleo de fritura de 1%

e 2%; 

h) Moldagem dos corpos de prova de argamassa: os traços de argamassas foram moldados em

corpos de prova cilíndricos e prismáticos, de 5cm x 10cm e 4cm x 4cm x 16cm respectivamente, 

traço com e sem adição de óleo de frituras; 

i) Avaliação das propriedades mecânicas das argamassas de assentamento: as argamassas foram

avaliadas através da RCS, em MPa aos 3, 7 e 28 dias de cura; 

j) Avaliação da argamassa no estado fresco: essa caracterização foi realizada através do ensaio

de Índice de consistência, descrito na norma ABNT NBR 13276:2016; 

l) Caracterização da argamassa no endurecido: realizou-se a avaliação através do ensaio de

resistência à tração na flexão e à compressão, conforme a ABNT NBR 13279:2005 nas idades 

de 3,7 e 28 dias de cura. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Caracterização dos materiais 

O agregado miúdo foi caracterizado de acordo com a ABNT/NBR NM 248 :2003. A 

tabela 1 apresenta o resultado do ensaio de granulometria, contendo módulo de finura e 

graduação do agregado, em conformidade com a NBR NM-ISO 3310-1 (ABNT, 2010). Na 

tabela 2 observa-se os cálculos e valores para densidade aparente ou massa unitária e a massa 

específica real, conforme prescreve a ABNT NBR NM 52:2009. 
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Tabela 1 - Caracterização do agregado miúdo. 

Agregado Miúdo: Massa Total =1000g 

Peneira com abertura de malha 

(ABNT NBR NM ISSO 331O-1) mm 

Massa 

retida (g) 
% retida 

Massa 

retida 

acumulada 

% Retida 

acumulada 

6,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

2,36 1,60 0,16 1,60 0,16 

1,18 24,80 2,48 26,40 2,64 

600 212,00 21,20 238,40 23,84 

300 320,40 32,04 558,80 55,88 

150 305,20 30,52 864,00 86,40 

0,075 106,40 10,64 970,40 97,04 

Fundo 28,30 2,83 998,70 99,87 

Total 998,70 x x - 

Módulo de Finura (MF) 2,66 

Graduação Areia Fina 

Tabela 2 – Caracterização da densidade e a massa especifica do agregado miúdo. 

Para a caracterização do cimento Portland empregado (CP II Z 32) seguiu-se os dados 

fornecido pelo fabricante: Nassau, conforme tabela 3. 

Tabela 3 - Caracterização do cimento Portland CP II Z 32 (Nassau). 

Densidade Aparente (Areia) 

Diâmetro do recipiente 20,00 cm 

Valor de Pi utilizado 3,14 

Cálculo do volume 3,14 x 20²/4 

Volume Encontrado 1,570 cm³ 

Massa de areia com vazios 2.524,80 g 

Cálculo da densidade aparente 2.524,80g/1,570 cm³ 

Densidade aparente 1,61 g/cm³ 

Massa Específica Real (Agregado miúdo) 

Massa de ad. miúdo utilizado 500 g 

Cálculo 500/(L- 200 ml) 

Valores encontrados 500g/(390ml - 200ml) 

Massa Específica Real (Ag miúdo) 2,63g/ml 

Ensaios Norma/ABNT Resultado 

Finura #200 NBR 11579/2013 1,67 % 

RCS (28 dias) NBR 7215/1997 42,5 MPa 

MER NBR 16605/2017 2,98 g/cm³ 

Consistência normal NBR 16606/2017 28,2 % 

Notas: MER = Massa específica Real 

0845



     IV SECITEX /XIV CONGIC 

4.2 Dosagem da argamassa de assentamento 

Para a argamassa de assentamento, empregou-se o traço em massa 1:2:9, conforme 

composição apresentada na tabela 4. Ressalta-se que o teor de cal foi substituído por um 

plastificante de alto desempenho, denominado de “Aplic Fix”, cujo percentual é recomendado 

pelo fabricante em 120ml para cada saco de cal com 18kg (figura 2), sendo esta orientação 

seguida. 

Utilizou-se um traço de referência, sem adição de óleo de frituras e mais dois traços 

alternativos, com adição de 1% e 2% de óleo de cozinha usado. 

Tabela 4 - Composição do traço para argamassa de assentamento. 

Figura 2 – Plastificante Aplic Fix. 

A figura 3 apresenta os corpos de prova cilíndricos 5cm x 10cm moldados para os 

ensaios da argamassa de assentamento, e a figura 4 o capeamento para realização dos ensaios. 

Foram moldados 18 (dezoito) corpos de prova para cada traço em três períodos de cura: 3, 7 e 

28 dias, sendo 9 (nove) para resistência à compressão simples e 9 (nove) para resistência à 

tração. 

Identificação dos traços 
Traço 

Assentamento 
Composição 

Convencional (0%) 1,00:9,00:0 C:Ag 

Alternativo 1 (1%) 1,00:9,00:1 
C:Ag:ROF 

Alternativo 2 (2%) 1,00:9,00:2 

Notas: 1% e 2%, Traços alternativos com 1% e 2% de óleo de frituras. 

C = Cimento; Ag =Agregado miúdo e ROF=  Resíduo de Óleo de frituras. 
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Figura 3 – Corpos de prova de argamassa de assentamento. 

Figura 4 – Capeamento dos corpos de prova de argamassa de assentamento. 

4.3 Análise das argamassas de assentamento no estado fresco 

A análise da argamassa de assentamento no estado fresco foi realizada através do ensaio 

de Índice de Consistência (IC) para argamassas de assentamento e revestimento de paredes, 

descrito na norma ABNT/NBR 13276:2016, utilizando a mesa de Flow Table e medindo o 

espalhamento (diâmetro) em três direções distintas, de acordo com os resultados apresentados 

na tabela 5 e gráfico 1. 

Tabela 5 – Análise da consistência da argamassa de assentamento. 

Índice de consistência da argamassa 

% de substituição de óleo de soja 

usado 

Média das três medidas do diâmetro 

(mm) 

0% 207,49 

1% 209,65 

2% 212,41 
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Verificou-se que com o acréscimo do percentual de óleo de soja usado no traço, ocorreu 

um aumento nos diâmetros coletados, consequentemente na sua média, ou seja, à medida que 

se acrescentou o óleo de frituras diminui a sua consistência. Este fenômeno também foi 

observado por Melo (2013) quando estudou a inserção de resíduos de óleos de frituras em 

concretos para aplicação em pavimentos. 

Outra propriedade que foi observada está relacionada à trabalhabilidade, esta ficou mais 

fluida à medida que o óleo de fritura foi adicionado, sendo natural pelas características de 

fluidez do óleo.  

 

Gráfico 1 – Representação gráfica do índice de consistência (IC) da argamassa de assentamento. 

4.4 Análise das argamassas de assentamento no estado endurecido 

A caracterização da argamassa no estado endurecido foi realizada a partir da avaliação 

da resistência à tração na flexão e à compressão simples conforme a ABNT NBR 13279:2005 

nas idades de, 3, 7 e 28 dias. Ressalta-se que os moldes empregados na moldagem das 

argamassas foram cilíndricos e não prismáticos (conforme estabelece a referida norma), em 

virtude de dificuldade técnica para rompimento de corpos de prova prismáticos no laboratório 

do Campus. A tabela 6 e gráfico 2 apresentam os resultados para a RCS, em MPa, com 

incremento de 1% e 2% de óleo de fritura, para 3, 7 e 28 dias de cura. 

Tabela 6 – Análise da resistência à compressão simples da argamassa de assentamento. 

Adição de óleo de frituras (%) Tempo de cura (dias) RCS média (MPa) 

0% 

3 1,53 

7 1,31 

28 2,50 

1% 

3 1,55 

7 2,14 

28 3,51 

2% 

3  1,47 

7  2,13 

28 2,99 
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209,65

212,41
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Gráfico 2 – Representação gráfica da resistência à compressão simples (Mpa) da argamassa de 

assentamento. 

Analisando os dados da RCS verificou-se que a resistência a compressão simples não 

foi comprometida com a adição de pequenos teores de óleo de frituras, mesmo sabendo-se que 

o óleo pode prejudicar algumas propriedades dos concretos e argamassas. Ainda se observou

que, aos 28 dias de cura, as argamassas de assentamento com adição do resíduo apresentaram 

RCS superior à argamassa convencional, sendo este acréscimo de 37% para 1% de adição do 

óleo de frituras e 17% para 2%, corroborando com estudos de Tukhareli et al (2016). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta desta pesquisa era analisar a influência do uso de óleo de frituras, rejeito do 

processo alimentício, como hidrofugantes em argamassas de assentamento, chegando-se as 

seguintes conclusões: os resultados nos ensaios de consistência permitiram observar um 

aumento deste parâmetro e, com relação à RCS verificou-se que a adição de óleo de frituras, 

em 1% e 2%, não prejudicou esta propriedade sendo superior ao traço sem nenhum teor de óleo, 

aos 28 dias de cura. Conclui-se na viabilidade do uso de pequenos percentuais de óleo de soja 

usado em argamassas de assentamento, como impermeabilizante, uma vez que os percentuais 

empregados de 1% e 2%, não afetaram o parâmetro de RCS. Outro benefício ao reuso deste 

resíduo é que sua aplicação ou reuso, contribui para o meio ambiente, uma vez que é um grande 

contaminante ambiental, principalmente do meio hídrico. 
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RESUMO 

. O presente trabalho tem como objetivo analisar 

os possíveis riscos ocupacionais existentes e 

elaborar os Mapas de Riscos dos laboratórios de 

Instrumentação Analítica, de Química Orgânica 

e de Química Analítica do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte. A abordagem metodológica empregada 

foi de nível qualitativo e quantitativo, visando 

entender como o objeto em estudo acontece ou se 

manifesta, sendo realizado um estudo de caso nos 

laboratórios. A pesquisa foi em campo, 

permitindo que os pesquisadores coletassem os 

dados, investigando-os no local em que os 

fenômenos foram desenvolvidos. Para a coleta de 

dados, também foram realizadas entrevistas com 

os professores.  Durante as várias etapas do 

desenvolvimento deste trabalho, foi possível 

perceber aspectos importantes em relação ao 

tema em questão. A preocupação com saúde e 

segurança durante as atividades desenvolvidas 

em laboratório, sempre estão presentes, mesmo 

quando o usuário não tem o conhecimento de 

normas regulamentadoras e legislação. O estudo 

realizado mostrou que os laboratórios em análise, 

apresentaram uma variedade de tipos e graus de 

intensidade de agentes de risco. Sendo os riscos 

Físicos, Químicos, Ergonômicos e de Acidentes 

mais frequentes e de maior intensidade de dano

ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze possible 

occupational hazards and to elaborate the Risk 

Maps of the Laboratories of Analytical 

Instrumentation, Organic Chemistry and 

Analytical Chemistry of the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte. The methodological approach 

used was qualitative and quantitative, aiming to 

understand how the object under study happens 

or is manifested, and a case study is carried out 

in the laboratories. The research was fielded, 

allowing researchers to collect the data, 

investigating them where the phenomena were 

developed. For data collection, interviews were 

also conducted with the teachers. During the 

various stages of the development of this work, it 

was possible to perceive important aspects in 

relation to the subject in question. The concern 

with health and safety during laboratory 

activities is always present, even when the user 

does not have knowledge of regulatory norms 

and legislation. The study showed that the 

laboratories under analysis presented a variety of 

types and degrees of intensity of risk agents. 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança e saúde do trabalhador. Riscos ocupacionais. Mapa de riscos. 

Laboratórios de química. 
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Being the most frequent Physical, Chemical, 

Ergonomic and Accident hazards and of greater  

 damage intensity.

KEYWORDS: Safety and health of workers. Occupational risks. Map of risks. Chemistry 

laboratories. 
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1 INTRODUÇÃO 

  A busca pela garantia da segurança e saúde do trabalhador é uma das prioridades atuais em 

qualquer tipo de organização. O não cumprimento dos determinantes emanados pelas Normas 

Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, além de 

gerar penalidades propicia também haverá ocorrência de acidentes de trabalho. 

O laboratório é um ambiente onde servidores e acadêmicos estão sujeitos a agentes químicos, 

físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos, os quais constituem riscos de acidentes. Por meio da 

elaboração gráfica dos riscos existentes nos laboratórios, será possível identificar os riscos de cada 

ponto, possibilitando aos usuários do laboratório visualizá-los de forma a prevenir os acidentes. 

Este trabalho foi realizado nos laboratórios do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Nova cruz. Este é um estudo voltado para orientação de 

segurança e saúde, dos alunos, professores e técnicos que frequentam os laboratórios de instrumentação 

analítica, orgânica e química analítica. Seu objetivo geral e elaborar o mapa de riscos dos mesmos, fazer 

o levantamento sobre possíveis riscos existente em tais laboratórios, elaborar e fazer entrevistas para

saber a realidade daqueles que frequentam os laboratórios em estudo.

Utilizando uma metodologia de nível quantitativa e qualitativa, com entrevista, estudo do local 

e análise de equipamentos, organizar os dados colhidos e fazer a elaboração do mapa de riscos. 

Assim esse estudo foi realizado, e identificados riscos de grande relevância de grande e pequena 

intensidade de riscos, por isso o mapeamento desses riscos será de grande importância, para aqueles que 

atuam diariamente, ou até mesmos para aqueles que passaram a frequentar os laboratórios que estamos 

investigando nesta pesquisa. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O Mapa de Riscos é a exposição gráfica dos riscos de acidentes nos diversos recintos de trabalho, 

relativo ou não ao processo produtivo, devendo ser colocados em lugares acessíveis e de fácil 

visualização no local de trabalho, com o propósito de informar e orientar todos os que ali atuam e outros 

que, eventualmente, transitem pelo local. No Mapa de Riscos, os círculos de cores e tamanhos distintos 

expõem os locais e os fatores que podem gerar situações de risco em função da presença de agentes 

físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes (SEGPLAN, 2013). 

O seu objetivo e reunir as informações necessárias para que seja estabelecido o diagnóstico da situação 

de segurança e saúde no trabalho, além de possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e a divulgação 

de informações entre os trabalhadores, estimulando sua participação nas atividades de prevenção, a troca 

de divulgação de informações entre aqueles que atuam, possibilitando a conscientização a respeito dos 

riscos no ambiente de trabalho (FERREIRA,1995). 

Esses fatores têm origem nos diferentes elementos do processo de trabalho, como por exemplo: 

materiais, equipamentos, instalações, suprimentos e espaços de trabalho e também na forma que o 

arranjo físico, ritmo de trabalho, método de trabalho, postura de trabalho, jornada de trabalho, turnos de 

trabalho, treinamento, etc. (MATTOS e FREITAS, 1994). 

Segundo Toledo apud Luciano (2000) para iniciar o desenvolvimento do mapa de riscos é necessário 

analisar os seguintes agentes: 
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• Físicos: são formas de energia que estão expostas aos trabalhadores, como: ruídos, vibrações, pressões

anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, bem como o infrassom e o ultrassom.

• Químicos: são substâncias, compostos ou produtos com capacidade de penetrar no organismo humano

por meio das vias respiratórias na forma de: poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores, ou de

acordo com a atividade realizada a exposição aos agentes químicos pode ser por contato ou absorção

através da pele ou ingestão.

• Biológicos: Microrganismos e animais são os agentes biológicos que podem afetar a saúde do

trabalhador. São considerados agentes biológicos os bacilos, bactérias, fungos, protozoários, parasitas,

vírus. Entram nesta classificação também os escorpiões, bem como as aranhas, insetos e ofídios

peçonhentos.

• Agentes ergonômicos: São os agentes caracterizados pela falta de adaptação das condições de trabalho

às características psicofisiológicas do trabalhador. Entre os agentes ergonômicos mais comuns estão:

Trabalho físico pesado; Posturas incorretas; Posições incômodas; Repetitividade; Monotonia; Ritmo

excessivo; Trabalho em turnos e trabalho noturno; Jornada prolongada.

3 METODOLOGIA 

A abordagem metodológica empregada foi de nível qualitativo e quantitativo, visando entender 

como o objeto em estudo acontece ou se manifesta, sendo realizado um estudo de caso nos laboratórios 

de Instrumentação Analítica, de Química Orgânica e de Química Analítica do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Nova cruz.  

A pesquisa foi em campo, permitindo que os pesquisadores coletassem os dados, investigando-

os no local em que os fenômenos foram desenvolvidos, uma vez que o mapeamento de risco exige que 

o levantamento ocorra no local de trabalho, apontando os riscos que são sentidos e observados pelos

próprios trabalhadores de acordo com a sua sensibilidade. Em função disso, a análise foi realizada

pelos próprios usuários do laboratório.

Para a coleta de dados, também foram realizadas entrevistas com os professores (em anexo) 

que mais ministram aulas em cada um dos laboratórios em estudo. Nas entrevistas, foram levantadas 

questões referentes às atividades realizadas em laboratório, aos riscos de acidentes encontrados nos 

laboratórios e à utilização de equipamentos de proteção. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Entrevistas com Professores 

Foram entrevistados sete professores que lecionam e/ou trabalham com pesquisa nos 

laboratórios de Instrumentação Analítica, de Química Orgânica e de Química Analítica do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Nova cruz.  

Os entrevistados têm entre 33-47 anos. Com relação ao tempo de experiência nos laboratórios 

analisados, 3 professores possuem entre 1 e 12 meses e 4 possuem mais de 12 meses. 

Perguntou-se aos entrevistados se eles consideram que alunos e professores estão vulneráveis a 

acidentes durante as aulas, e todos afirmaram que sim. Com relação aos fatores que tornam os acidentes 

mais prováveis durante as aulas e as atividades de laboratório os entrevistados responderam que são os 

alunos e brincadeiras inadequadas. 

Quando questionados se já presenciaram acidentes dentro de laboratórios de química, 5 

professores responderam que sim e 2 responderam que não, mas os acidentes relatados não ocorreram 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Nova cruz. 

Todos os professores afirmaram que já participaram de treinamentos para situações de emergências. 

Os entrevistados foram questionados sobre o fornecimento de Equipamentos de Proteção 

Individual e a existência de Equipamentos de Proteção Coletiva, 3 professores responderam que sim e 

4 professores responderam tem poucos equipamentos a sua disposição.  

Apenas dois dos entrevistados não conhecem Mapa de Riscos, mas todos acreditam ser possível 

a existência de riscos de acidentes, químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos no local de 

trabalho. Com relação a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) dentro da instituição, 5 

professores já ouviram falar e 2 não ouviram. 

4.2 Elaboração do Mapa de Risco 

Os mapas de riscos desenvolvidos para os laboratórios de Instrumentação Analítica, de 

Química Orgânica e de Química Analítica, foram elaborados após analisarmos a necessidades dos 

usuários em conhecer os riscos existentes nos mesmos. Os riscos e suas intensidades foram 

classificados de acordo com a figura 1. 
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Figura 1 – Classificação dos riscos e suas intensidades. 

Ao construirmos o mapa de risco do laboratório de Instrumentação analítica (figura 2) foram 

detectados a existência dos cinco riscos, distribuídos em: onze (11) acidentes, nove (08) químico, oito 

(07) físico, três (03) ergonômicos e dois (02) biológicos, onde os riscos de “acidentes” foram

predominantes, identificados em, vidrarias, chapa aquecedora, destilador, capela, agitador magnético,

estufa, dessecador, centrifuga, pia e armário. Os riscos químicos estão presentes em armário, balança,

chapa aquecedora, pia, capela, agitador magnético, estufa e banho Maria. Os riscos físicos foram

encontrados, chapa aquecedora, espectrofotômetro, destilador, estufa, agitador magnético, dessecador

e banho Maria. Os riscos ergonômicos estão em, pia, bancada principal e computadores. Já na pia e

no espectrômetro também os riscos biológicos.
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Figura 2 – Mapa de risco do laboratório de Instrumentação Analítica e a tabela de 

identificação dos equipamentos. 

 Já na construção do mapa de risco do laboratório de Química Orgânica (figura 2) foram 

detectados também a existência dos cinco riscos, distribuídos em: dez (10) acidentes, oito (08) 

químico, quatro (04) físico, dois (02) ergonômicos e um (01) biológicos, onde os riscos de 

“acidentes” também foram predominantes neste laboratório, identificados em, vidrarias, chapa 

aquecedora, destilador, capela, agitador magnético, dessecador, pia, armário, bomba a vácuo e 

balança analítica. Os riscos químicos estão presentes em armário, balança analítica, chapa 

aquecedora, pia, capela, agitador magnético, bancada principal e banho Maria. Os riscos físicos 

foram encontrados, chapa aquecedora, agitador magnético e banho Maria. Os riscos ergonômicos 

estão em, pia e bancada principal. Já na pia também existe o risco biológico. 
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Figura 2 – Mapa de risco do laboratório de Química Orgânica e a tabela de identificação 

dos equipamentos. 

Para o laboratório de Química Analítica (figura 3) os cincos riscos também foram 

identificados, sendo 12 (doze) de acidentes, 10 (dez) químicos, 5 (Cinco) ergonômicos, 4 (quatro) 

biológicos e 3 (três) físicos. Assim como o laboratório de orgânica, os riscos de acidentes também foi 

mais encontrado em vidrarias, chapa aquecedora, pia, bomba a vácuo, bancada, estufa, banho Maria 

e capela. Os riscos químicos em balança analítica, chapa aquecedora, bancada, estufa, banho maria, 

pia e capela, os riscos ergonômicos em bancada e pia. Já os riscos biológicos na pia e os riscos físicos, 

bancada, chapa aquecedora e banho Maria. 
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Figura 3 – Mapa de risco do laboratório de Química Analítica e a tabela de identificação 

dos equipamentos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante as várias etapas do desenvolvimento deste trabalho, foi possível perceber aspectos 

importantes em relação ao tema em questão. A preocupação com saúde e segurança durante as 

atividades desenvolvidas em laboratório, sempre estão presentes, mesmo quando o usuário não tem o 

conhecimento de normas regulamentadoras e legislação. 

O estudo realizado mostrou que os laboratórios de Instrumentação Analítica, de Química 

Orgânica e de Química Analítica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte, campus Nova cruz, apresentaram uma variedade de tipos e graus de intensidade de agentes de 

risco. Sendo os riscos Físicos, Químicos, Ergonômicos e de Acidentes mais frequentes e de maior 

intensidade de dano, já os riscos biológicos e ergonômicos tiveram uma menor frequência. 

Medidas preventivas nas atividades em laboratório são de extrema importância.  Os Mapas de 

Riscos servirão como um meio de identificação dos riscos ocupacionais existentes no ambiente 

laborativa, diminuindo assim as possibilidades de acidentes. 
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ESTUDO PARA ELIMINAÇÃO DO ELETRÓLITO NO PROCESSO DE 
TINGIMENTO DE ALGODÃO COM CORANTES REATIVOS 

SOUZA, F. E.1; SILVA, K. o. 2; ARAÚJO, R.C.3; BADARÓ, A. D. S.4; MELO, J. e. S.5 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O tingimento é um dos principais processos da tingimento foi analisado a forca colorística e 
área têxtil, tendo o sal como essencial para que o resistência a lavagem. Os resultados mostraram 
corante monte na fibra. O eletrólito gera grande que as amostras pré-tratadas com 2,75% SPM e 
carga de poluição no ecossistema, prejudicando 5%SPM de cationizador em meio alcalino e 
o meio ambiente. O principal objetivo do tingidas com um banho alcalino obtiveram uma
trabalho é conseguir eliminar o eletrólito (sal) do melhor força colorística e esta última, um melhor 
tingimento de fibras celulósicas, aplicando desempenho de solidez de alteração e 
cationizador no tecido através de um pré- transferência de cor, o que significa um excelente 
tratamento. As amostras foram tratadas em índice de solidez. Esses resultados mostram que 
diferentes concentrações de cationizador com é plausível uma minimização do uso do eletrólito 
três variações de pH. As amostras foram tingidas e consequentemente, da carga de poluição da 
com de corante reativo turquesa. Após o indústria têxtil. 

PALAVRAS-CHAVE: Tingimento. Algodão. Cationizador. Eletrólito. Indústria Têxtil. 

ABSTRACT 

Dyeing is one of the main processes in the textile 

field, with salt as essential for the dye to mount 
on the fiber. The electrolyte generates a great 
deal of pollution in the ecosystem, damaging the 
environment. Toe main objective of the work is 
to eliminate the electrolyte (salt) from the dyeing 
of cellulosic fibers, applying cationizador in the 
fabric through a pretreatment. The samples were 
treated at different cationizer concentrations with 
three pH variations. The samples were dyed with 
turquoise reactive dye. After the dyeing the 

coloristic strength and resistance to washing 

were analyzed. The results showed that the 
samples pretreated with 2.75% SPM and 5% 

SPM of cationizer in alkaline medium and dyed 
with an alkaline bath obtained a better coloristic 
strength and the latter, a better performance of 
change fastness and color transference, which 
means an excellent solidity índex. These results 
show that it is plausible a minimization of the use 
of the electrolyte and consequently of the 

pollution load of the textile industry. 

KEYWORDS: Dyeing. Cotton. Cationizer. Electrolyte. Textile industry 

••• 
•• 
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• Pad Batch (Semicontínuo ): Conforme (SALEM et al,2005, p. 30) nesse processo, o tecido

passará no Foulard, porém, após esse processo, ele será colocado para repousar em temperatura 

ambiente, para que haja reação entre o corante e a fibra. Após isso ele é lavado. 

2.2 Tingimento Corante Reativo 

Segundo (SALEM et al,2005, p. 14), o corante reativo monta na fibra com o auxílio do sal. 

Auxiliado pelo álcali, o corante realiza uma ligação química covalente com a fibra celulósica, assim, 

conseguindo obter uma melhor fixação na fibra celulósica. 

Porém, este tingimento tem uma desvantagem, que é a hidrólise de corante. A hidrólise de 

corante é a reação do corante com a água. Este corante deve ser retirado do substrato, por meio da 

lavagem. 

No meio alcalino, se cria uma condição favorável para a fixação do corante e desse modo, 

fixando o corante na fibra e assim, obtendo um tingimento e com uma maior força colorística K/S. 

Por esse motivo, é adicionado o álcali ao banho de tingimento. (SALEM, 2010, p. 58) 

2.3 Os Produtos Utilizados no Beneficiamento 

Como foi dito, existem vários produtos que são necessários para o sucesso do tingimento. 
Dentre eles estão: 

• Água: Segundo (SALEM et al,2005, p. 16), ela servirá como o solvente e como o meio de

transporte, transportando os produtos até o substrato. 

• Umectante (Agente de ensaboamento): Conforme (SALEM et al,2005, p. 16), ele terá a função

de retirar todo o corante hidrolisado do tecido. 

• Igualizante: Segundo (SALEM et al,2005, p. 17), este dará uma melhor uniformidade da entrada

de corante no substrato, funcionando como um retardante; 

• Sal: Conforme (SALEM et al,2005, p. 17) ele auxiliará na montagem do corante na fibra. Além

disso, para (SALEM, 2010, p. 33), ele é essencial para superar a repulsão estática entre as fibras de 

algodão e o corante reativo, a fim de melhorar a capacidade de coloração; 

• Álcali: Segundo (SALEM et al,2005, p. 18), ele auxiliará à montagem complementar. Devido

ao álcali deixar o pH do banho alcalino, ele garante uma melhor solidez do corante no substrato 

devido o corante montar mais . 

••• •• 
■■■ INSTITUTO FEDEAAL 
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2.4 O Impacto Ambiental Causado Pelo Tingimento 

Segundo (BERTOLETTI, 2013, P. 13), a indústria têxtil tem um grande índice de poluição 

devido à complexidade de seus efluentes, carregados de produtos químicos. 

Segundo (CORREIA et al, 1994, p. 8), os poluentes dos processos têxteis surgem das 

impurezas da matéria-prima e dos vários reagentes químicos usados. 

O eletrólito é um dos produtos que causam mais impacto poluente. Para se realizar um 

tingimento usando corante reativo, são necessárias grandes quantidades de eletrólitos e álcalis. 

2.5 O Desperdício De Corante 

O corante reativo também se liga com a água. Isso é chamado de hidrólise de corante. Segundo 

(MAITI ET AL., 2017, p. 3), ao corante reagir com a água, ocorre o bloqueamento dos locais reativos 

do corante, o que impede a formação de uma ligação covalente entre o corante e a fibra e 

consequentemente, uma baixa solidez. 

No trabalho de (ALMEIDA et al, 2016, p. 34) alguns métodos para se tratar efluentes têxteis 

poluidores são mostrados. Eles abordam os métodos, mostrando suas principais vantagens. Os autores 

concluíram que não é possível substituir os compostos em escala industrial, o que dar-se a hipótese 

de transformar essas moléculas tóxicas em moléculas biodegradáveis. 

No trabalho de (BELTRAME, 2000, p. 12), a autora caracteriza um efluente têxtil de uma 

indústria formada por malharia, tinturaria e confecção. Ela coletou 20 amostras do efluente, onde ele 

foi avaliado estatisticamente. Essa estatística foi determinada pela função da vazão. Algumas 

propriedades como pH, alcalinidade, presença de sulfetos e etc. foram analisadas. Com isso, ela 

apresentou uma proposta de tratamento global, envolvendo práticas de produção limpa. 

3 METODOLOGIA 

3 .1 Materiais 

Nesta pesquisa, os materiais utilizados foram um tecido de malha Jersey 100% Algodão com 

gramatura de 140 g/m2. Foram usados ainda Igualizante para corantes reativos Unitan CD da empresa 

União Química Paulista, corante reativo turquesa Tiafix RG2 ME fornecido pela Alpicor Química, 

umectante não iônico Goldwet NE da Golden Tecnologia, Barrilha e Sal fornecido da Alpicor e a 

resina cationizadora Agafix PT power da AGS química nordeste LTDA. 

3 .2 Máquina de preparação e tingimento 

••••• 
■■■ INSTITUTO FEDEAAL 
■■ Rll:i<it•M�doN1:11u: 
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SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA PARA FABRICAÇÃO 

DE SUPERFÍCIE TÊXTIL SUPERHIDROFÓBICA BIOINSPIRADA NA 

FOLHA DE LÓTUS 

MORAIS, R. L.1; TEIXEIRA, G. C.2; ARAÚJO, R. C.3; e BADARÓ, A. D. S.4

1,2,3,4 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O Efeito Lótus, causado pela rugosidade 

existente na folha de lótus, proporciona uma 

superfície autolimpante e impermeável. O 

ângulo de contato formado entre a gota e a 

superfície da folha é tão elevado que 

possibilita o seu escorregamento, ocasionando 

uma limpeza constante. Para provocar a 

superhidrofobicidade é necessário que esse 

ângulo seja igual ou superior a 150°. A 

escassez de água é um impasse, por isso, a 

ampliação dos conhecimentos acerca do tema 

não só inovará no modo de se produzir nas 

indústrias, como incentivará a busca por 

alternativas que poupem esse recurso. Esse 

trabalho tem por objetivo fabricar uma 

superfície têxtil impermeável a partir da 

síntese de nanopartículas de sílica e de 

impregnação com fluoropolímero. Fez-se a 

limpeza do tecido com detergente e 

aquecimento à 95°C por 30 minutos e, depois, 

foi lavado e seco à temperatura ambiente. As 

soluções de nanopartículas de sílica e 

hidrofobicizante, foram respectivamente, 

baseadas no método sol-gel e na mistura de 

um fluoropolímero com água destilada. As 

amostras foram mergulhadas e logo depois 

impregnadas em foulard, secas e 

polimerizadas em uma rama têxtil de 

laboratório.  Finalmente, foram analisadas 

através da deposição de gotas de diferentes 

líquidos sobre as amostras e imersão em água 

destilada para observação da captação de 

líquidos. Também foram submetidas à uma 

avalição de difração de raios-x (DRX). Por fim, 

devido aos baixos valores de absorção de 

líquidos e indicação da presença de 

nanopartículas, infere-se que esse trabalho 

apresenta um resultado positivo e é confiável 

diante dos procedimentos realizados. 

ABSTRACT 

The Lotus Effect occurs due to the roughness 

on the lotus leaf, providing a self-cleaning and 

impermeable surface. The contact angle 

formed between the drop and the leaf surface 

is high, allowing the slip of the drop and 

causing a constant cleaning.To produce 

superhyphobicity it is necessary an angle 

greater than or equal to 150 °. Water scarcity 

is a problem, therefore expanding knowledge 

about the subject will not only innovate in the 

industries production, but will also stimulate 

the search for alternatives that save this 

resource. This work aims to fabricate a self-

cleaning and impermeable textile surface 

PALAVRAS-CHAVE:  Efeito Lótus. Autolimpante. Superhidrofobicidade. Nanopartículas. 
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through the silica nanoparticles synthesis and 

impregnation with fluoropolymer.The tissue 

was cleaned with detergent and heated to 

95°C for 30 minutes and, in the sequence, 

washed and dried at room temperature. The 

silica nanoparticle and hydrophobicizer 

solutions were, respectively, based on the sol 

gel method and on mixing a fluoropolymer 

with distilled water. The samples were dipped 

and after impregated with foulard, dried and 

polymerysed in a laboratory textile branch.          

The samples were analyzed through the 

different drop deposition on their surface, 

immersion in distilled water to observe the 

collection of liquids and submitted to x-ray 

diffraction (XRD). Due to the low values of 

liquid absorption and indication of the 

presence of nanoparticles, it is inferred that 

this work presents a positive result and is 

reliable in face of the procedures perform.

1 INTRODUÇÃO 

A natureza é uma grande fonte de inspiração para a criação de novas tecnologias. Nesse 

sentido, Nelumbo nucifera lotus, ilustrada na Figura 1, é um exemplo de material natural que 

apresenta um caráter superhidrofóbico. A natureza autolimpante da folha de lótus é decorrente 

da rugosidade existente nela, o que ocasiona o deslizamento da água, levando consigo qualquer 

impureza presente em sua superfície (ALMEIDA et al., 2012, p. 2). 

Tal fenômeno está ligado à molhabilidade dessa superfície, caracterizada pelo ângulo 

de contato. Considerando a água, em alguns casos, esse ângulo pode ser igual ou superior a 

150°, classificando a superfície em superhidrofóbica (JUSTINO, 2016, p. 12). 

Figura 1 –  Imagem de Nelumbo nucifera lótus demonstrando seu caráter superhidrofóbico. 

Fonte: JUSTINO, 2016, p. 17. 

Ainda, a demanda por superfícies hidrofóbicas e superhidrofóbicas em pesquisas 

acadêmicas e em questões de mercado cresceu em diversos setores nos últimos anos (JUSTINO, 

2016, p. 12). A área têxtil possui um grande interesse nesses tipos de superfície, pois o uso 

KEYWORDS:  Lotus Effect.  Self-cleaning.  Superhydrophobicity.  Nanoparticles. 
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desse efeito na confecção de artigos têxteis resolve diferentes problemas de limpeza e 

proporciona mais praticidade ao dia a dia. O objetivo desse trabalho é fabricar uma superfície 

têxtil impermeável e autolimpante a partir da síntese de nanopartículas de sílica e posterior 

impregnação destas em conjunto com fluoropolímero. Visando atingir, dessa forma, à 

superhidrofobicidade, imitando o efeito causado pela folha de lótus. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Energia de superfície   

A energia de superfície de um material está associada à capacidade de 

adesão desse mesmo material sobre outro. Nesse sentido, quanto maior 

for essa adesão, maiores serão as energias de superfícies envolvidas. É 

por isso que um material hidrofílico é caracterizado com altos níveis de 

energia de superfície, enquanto um material hidrofóbico é caracterizado 

com baixos níveis de energia de superfície (BURKARTER, 2010, p. 

15-16).

O maior desafio para produzir a superhidrofobicidade em um tecido de algodão é fazer 

com que a sua rugosidade seja acentuada para um caráter hidrofóbico com o auxílio de agentes 

com baixas energias de superfícies. 

2.2  Nanopartículas de sílica 

A sílica "microamorfa" é considerada a mais adequada para a produção de 

nanopartículas de sílica, pelo motivo de ser facilmente sintetizada em laboratório e por ser 

constituída por partículas com diâmetro inferior a 100 nm (BELINI, 2012, p. 1). 

As nanopartículas de sílica possuem um caráter originalmente hidrofílico por possuírem 

diversos grupos de hidroxila em sua estrutura. Entretanto, essa natureza pode ser alterada por 

meio de agentes hidrofobicizantes, materiais de baixa energia de superfície (MANATUNGA et 

al., 2015, p. 778). 

Para a síntese das nanopartículas de sílica, adotou-se o método sol-gel, no qual consiste 

em polimerizar o precursor (neste caso, o tetraetilortossilicato – TEOS) por reações de hidrólise 

e condensação, originando o sol de sílica – suspensão de partículas sólidas em meio líquido 

(BELINI, 2012, p. 4). 

O uso de nanopartículas para produzir a superhidrofobicidade consiste em criar micro e 

nanoestruturas sobre a superfície, gerando a rugosidade. Esse fator determinará o aumento do 
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caráter da afinidade correspondente à superfície, acentuando a hidrofilia ou a hidrofobia 

(JUSTINO, 2016, p. 18). 

2.3 Fluoropolímeros 

Define-se fluoropolímero como um polímero constituído por um conjunto de 

monômeros olefínicos, contando com múltiplas ligações do tipo flúor-carbono em sua estrutura 

(EBNESAJJAD, 2013, p. 5-6). É importante destacar que esse polímero apresenta propriedades 

importantes para o desenvolvimento da superhidrofobia, que são os baixos valores da energia 

de superfície e a absorção de umidade (EBNESAJJAD, 2013, p. 206). 

3 METODOLOGIA 

3.1 Materiais  

Malha 100% algodão; umectante não iônico Goldwet Ne; álcool etílico PA 99,5%; 

hidróxido de amônio; Tetraetilortosilicato (TEOS); co-polímero perfluoroalquil acrílico 

Repellan TR; água destilada. Ambas soluções e operações foram preparadas e realizadas na 

data de 31/08/2018. 

3.2  Preparação das amostras 

A metodologia consiste, a priori, na remoção das gorduras e impurezas da malha de 

algodão através de seu cozinhamento. Inicialmente, preparou-se um banho de tratamento 

contendo 3 g/L de umectante não iônico Goldwet Ne e 800 mL de água destilada. Em seguida, 

300 gramas de malha permaneceram em cozinhamento por 30 minutos em um banho maria 

manual à 95 °C. Por fim, a malha foi lavada e posta para secar à temperatura ambiente. Para 

realizar o ensaio de qualificação, foram cortados 10 provetes com altura de 8 cm e largura de 

10 cm. 

3.3  Preparação das nanopartículas de sílica 

A solução contendo nanopartículas de sílicas foi preparada a partir do método sol-gel, o 

qual envolve a hidrólise alcalina do TEOS, utilizando o hidróxido de amônio como catalisador 

em meio etanol. O hidróxido de amônia (5 mL) foi adicionado gradualmente em um erlenmeyer 

contendo 100 mL de álcool etílico durante um período de 45 minutos sob agitação constante, 

processo realizado por meio de um agitador com manta de aquecimento à temperatura de 50°C. 

Após isso, foi adicionado 6 mL de TEOS (0,1 mL por minuto) sob agitação de 500 RPM à 

mesma temperatura. 
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3.4  Preparação da solução hidrofobicizante 

Para essa solução foi empregado 16 gramas do produto Repellan TR e 184 mL de água 

destilada. Fez-se a mistura dos dois componentes em um béquer de vidro, onde permaneceu em 

descanso. 

3.5  Impregnação das amostras com as nanopartículas 

As amostras foram mergulhadas por 30 segundos na solução contendo as nanopartículas 

e depois impregnadas em um foulard de laboratório. Posteriormente, as amostras foram secas 

em uma rama à 85°C por 5 minutos. 

3.6  Impregnação das amostras com solução hidrofobicizante 

Os pedaços de malha impregnados com as nanopartículas de sílica foram mergulhados 

também por 30 segundos na solução hidrofobicizante. Ao se retirar o excesso de solução no 

foulard, as amostras foram secas à 150°C por 1 minuto e curadas à 180°C durante 3 minutos, 

processos conjuntamente realizados em uma rama de laboratório. 

3.7  Caracterizações 

3.7.1  Verificação de repelência à água, ao óleo e outros líquidos 

Para verificar as propriedades reproduzidas nas amostras, utilizou-se um método de 

comprovação no qual baseia-se na deposição de gotas de líquidos diferentes. Em três amostras 

de tecido foram depositadas gotas dos respectivos líquidos: corante azul turquesa, água 

destilada, café, iodeto de potássio e óleo de cozinha. 

3.7.2  Avaliação da absorção de água 

A avaliação da absorção de água foi feita a partir da imersão de uma amostra em 80 mL 

de água destilada dentro de um béquer de vidro por 1 minuto. Posteriormente, observou-se o 

comportamento da amostra com tratamento e outra sem tratamento, baseado em um equilíbrio. 

3.7.3  Difração de Raios-X (DRX) 

A Difração de Raios-X foi utilizada com a finalidade de se obter informações sobre a 

estrutura, composição e estados cristalinos dos materiais. A técnica de caracterização por 

Difração de Raios-X foi realizada utilizando um difratômetro BRUKER®, modelo D2 

PHASER, radiação Kα de cobre (λ = 1.5418 Å) com corrente de 10 mA e voltagem de 30 kv. 

As amostras foram submetidas à difratometria de raios-x, com varredura de 2θ, com ângulo 

inicial de 5° e final de 70° e o passo utilizado foi de 0,02°.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Verificação de repelência à água, ao óleo e outros líquidos 

Sabe-se que por se tratar de líquidos com densidades e tensões superficiais diferentes, 

logo, ocupariam índices de áreas superficiais distintas. Porém, como o tecido foi tratado com a 

solução impermeabilizante, tais líquidos não conseguem adentrar em sua superfície e acabam 

sendo repelidos, fazendo com que as gotas fiquem dispostas sobre a face superior do tecido, 

como mostra a Figura 2. 

Figura 2 – Amostra 1 à direita, amostra 2 ao centro e amostra 3 à esquerda. Fonte: Própria 

(2018). 

4.2 Avaliação da absorção de água 

Na figura 3 observou-se a ocorrência da captação de água pela amostra sem tratamento, 

permitindo que ela adentrasse o interior do líquido. Tal fenômeno, porém, não aconteceu com 

a amostra tratada, fazendo com que ela permanecesse na superfície do líquido. O evento pode 

ser explicado pelo revestimento da amostra som a solução hidrofobicizante, permitindo que o 

tecido adquirisse uma baixa tensão superficial. 

Figura 3 – Amostra com tratamento à esquerda e amostra sem tratamento à direita. Fonte: 

Própria (2018). 
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4.3 Difração de Raios-X (DRX) 

A Figura 4 mostra a DRX da amostra sem tratamento e da amostra impregnada com 

nanopartículas de sílica e posteriormente com fluoropolímero. Na primeira, pode-se observar o 

difratograma da fibra de algodão sem tratamento. 

Já na segunda, nota-se um deslocamento do pico em 2θ de 22,59° para 

22,17 e, o aumento de intensidade nesse pico, foi possivelmente devido 

a presença de nanopartículas de sílica suspensas na superfície da fibra 

de algodão. Da mesma forma, o aumento da intensidade dos picos entre 

2θ = 14,08° - 16,19°, provavelmente foi devido ao revestimento dessa 

mesma fibra com fluoropolímero (SOUZA, 2015, p. 93), (GHOLAMI 

et al., 2013, p. 35). 

Figura 4 – Difração de raios-x da amostra sem tratamento e amostra impregnada com 

nanopartículas de sílica e fluoropolímero. Fonte: Própria (2018). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho buscou-se reproduzir o Efeito Lótus a partir da síntese e suspensão 

de nanopartículas de sílica, bem como a partir de uma solução hidrofobicizante constituída de 

fluoropolímero. Ao fim da pesquisa e dos procedimentos realizados, constatou-se que é possível 

e viável a fabricação de superfícies têxteis impermeáveis e autolimpantes. As amostras 

obtiveram bons resultados quanto à repelência aos diversos líquidos tratados e à captação de 

água. O teste de DRX mostrou alterações no difratograma indicando a presença de 

nanopartículas de sílica e de fluoropolímero sobre as amostras de algodão. 

O objetivo primordial da pesquisa foi desenvolver e ampliar técnicas para contribuir na 

diminuição do uso de recurso de água. Apesar do êxito alcançado, é notável a necessidade da 
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introdução de recursos renováveis no desenvolvimento de superfícies autolimpantes e 

impermeáveis. Incentiva-se, dessa forma, a produção de novos trabalhos na área da 

superhidrofobicidade, buscando ampliar os conhecimentos de novas técnicas para a reprodução 

desse efeito.  
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EFEITO DE PRÉ-TRATAMENTOS QUÍMICOS NA HIDRÓLISE 
ENZIMÁTICA DE RESÍDUOS LIGNOCELULÓSICOS DO COCO VERDE 

PESSOA, M. J. O.1; ARRUDA, R. O. O.1 e BEZERRA, P. K. S. B.1 

1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN(Campus Nova Cruz) 
ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A casca de coco verde é um resíduo 
agroindustrial proveniente do consumo e 
industrialização da água de coco. Para que este 
não se torne um agravo ao ambiente, tem-se 
buscado alternativas para reaproveitar os 
açúcares, armazenados na forma de celulose e 
hemicelulose nesse material, para produção de 
biocombustíveis via processos fermentativos, 
entre outros co-produtos. Para disponibilizar os 
açúcares fermentescíveis, primeiramente 
realiza-se um pré-tratamento, com o intuito de 
alterar a estrutura polimérica do material 
lignocelulósico (LCM). Em seguida, tem-se 
uma ação mais eficiente das enzimas no 
processo de hidrólise enzimática, que 
disponibilizará hexoses e pentoses. Portanto, o 

objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do pré-
tratamento químico na hidrólise enzimática da 
casca do coco verde. Para isso, foram realizados 
ensaios de pré-tratamento alcalino e ácido e, em 
seguida, realizou-se ensaios de hidrólise 
enzimática dos materiais pré-tratados, sendo o 
LCM1 obtido pelo pré-tratamento alcalino e o 
LCM2 obtido pelo pré-tratamento ácido. Os 
resultados de ART após a hidrólise enzimática 
dos LCM1 e LCM2 foram de 6,68 e 1,00 
mg/mL, respectivamente. Portanto, pode-se 
concluir que o pré-tratamento alcalino 
possibilitou um maior rendimento de açúcares 
fermentescíveis, quando comparado ao pré-
tratamento ácido, após a hidrólise enzimática da 
casca do coco verde.  

ABSTRACT 

The green coconut shell is an agroindustrial 
residue derived from the consumption and 
industrialization of coconut water. So that this 
does not become an aggravation to the 
environment, we have looked for alternatives to 
reuse the sugars, stored in the form of cellulose 
and hemicellulose in these residues, in the 
production of biofuels by fermentative 
processes, among other co-products. In order to 
make the fermentable sugars available, a pre-
treatment is first carried out in order to alter the 
polymer structure of the lignocellulosic material 
(LCM). Then, a more efficient action of the 
enzymes in the process of enzymatic hydrolysis, 
which will make hexoses and pentoses 
available. Therefore, the objective of the work 

was to evaluate the effect of chemical pre-
treatment on the enzymatic hydrolysis of the 
green coconut shell. For this, alkaline and acid 
pretreatment tests were performed and 
enzymatic hydrolysis assays of the pretreated 
materials were performed, with LCM1 being 
obtained by alkaline pretreatment and LCM2 
obtained by acid pretreatment. The results of 
ART after the enzymatic hydrolysis of LCM1 
and LCM2 were 6.68 and 1.00 mg / mL, 
respectively. Therefore, it can be concluded that 
the alkaline pre-treatment allowed a higher yield 
of fermentable sugars, when compared to acid 
pretreatment, after the enzymatic hydrolysis of 
the green coconut shell.  

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos lignocelulósicos. Casca do coco verde. Pré-tratamentos. Hidrólise 
enzimática. 

KEYWORDS: Lignocellulosic wastes. Green coconut shell. Pre-treatments. Enzymatic hydrolysis.  
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1 INTRODUÇÃO 

Materiais lignocelulósicos provenientes de resíduos agroindustriais possuem 

abundantemente em sua composição celulose e hemicelulose, ou seja, polissacarídeos indiretamente 

fermentescíveis e, por isso, têm sido alvo de estudos para a obtenção de bioprodutos de alto valor 

agregado, especialmente biocombustíveis (NANDA et al, 2014, p. 1).  

A casca do coco verde, por exemplo, é um resíduo lignocelulósico amplamente disponível 

na região Nordeste do Brasil, onde é subproduto do consumo e da industrialização da água de coco, 

tem se tornado um problema ambiental por ser um material de difícil decomposição. No entanto, 

têm-se desenvolvido alternativas de reaproveitamento da casca do coco verde, diminuindo o dano 

ambiental e agregando valor ao mesmo (PUTRINO, 2016, p. 11). 

De acordo com Bommarius et al, (2008, p. 1) para a produção de biocombustíveis a partir de 

material lignocelulósico, existem duas etapas primordiais que antecedem a fermentação alcoólica, 

são elas: pré-tratamento do material lignocelulósico e a hidrólise enzimática da biomassa vegetal 

pré-tratada.  

Os pré-tratamentos são utilizados para aumentar a conversão do material lignocelulósico em 

açúcares redutores, eles atuam desestruturando a matriz lignocelulósica, reduzindo as quantidades 

de lignina e hemicelulose e modificando a estrutura cristalina da celulose de forma a deixa-la mais 

susceptível ao ataque enzimático (SILVERSTEIN et al, 2007, p. 7). 

Na hidrólise enzimática, a celulose e hemicelulose são quebradas por meio de um complexo 

enzimático e, devido a sua especificidade, não há formação de subprodutos, resultando em um alto 

rendimento de açúcares fermentescíveis (CARVALHO, 2011, p.16).   

Nesse contexto o presente trabalho tem por objetivo geral avaliar o efeito de pré-tratamento 

químico, o ácido e o alcalino, na hidrólise enzimática de resíduos lignocelulósicos do coco verde 

para posteriores ensaios fermentativos de produção de biocombustíveis. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Biomassa Lignocelulósica 

Biomassas lignocelulósicas são as fontes renováveis mais abundantemente encontradas na 

natureza. São fontes de hexoses e pentoses com potencial uso produção de bioprodutos de alto valor 

agregado, como biocombustíveis (RADOMSKI et al, 2012, p. 19). As biomassas lignocelulósicas 

são constituídas por três principais frações poliméricas: celulose, hemicelulose e lignina, que se 
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unem entre si por ligações covalentes, formando uma rede complexa resistente a ataques 

microbianos (CASTRO, 2010, p. 2).  

A celulose (C6H1005)n, principal componente da parede celular da fibra vegetal, é um 

polímero de cadeia longa constituído de várias moléculas de glicose, que são unidas por ligações do 

tipo β-D (1-4) glicosídicas, e por isso classificado como homopolissacarídeo A unidade repetitiva 

da celulose é composta por duas moléculas de glicose e contém seis grupos hidroxila, que 

estabelecem interações do tipo ligações de hidrogênio intra e intermolecular. Devido a essas 

ligações existe uma forte tendência de a celulose formar cristais que a tornam completamente 

insolúvel em água e na maioria dos solventes orgânicos (SANTOS, 2012, p. 21; SILVA et al, 

2009).  

As hemiceluloses são polissacarídeos formados por diferentes unidades de açúcares 

pertencentes aos grupos das pentoses, hexoses, ácidos hexourônicos e desoxiexoses, correspondem 

a 10% a 40% da matéria seca dos resíduos lignocelulósicos. Essas podem ser convertidas em 

açúcares monoméricos, principalmente xilose, em temperaturas abaixo de 200 ºC na presença de 

ácidos diluídos (RODRIGUES et al, 2017, p. 301). 

A lignina é a segunda macromolécula mais abundante dentre as biomassas lignocelulósicas. 

É um heteropolímero que consiste em três diferentes unidades de fenilpropanos: álcool p-

cumarílico, álcool coferílico e álcool sinapílico, não possui estrutura é homogênea, possui regiões 

amorfas e estruturas globulares. A composição e a organização dos constituintes da lignina variam 

de uma espécie para outra dependendo da matriz de celulose-hemicelulose. No processo de 

hidrólise enzimática dos materiais lignocelulósicos, a lignina atua como uma barreira física para as 

enzimas, por isso têm-se a necessidade de realizar pré-tratamentos para deslignificação desses 

materiais (SANTOS et al, 2012, p. 2). 

2.1.1 O coco verde e seus resíduos 

O coco (Cocus nucifera L.) é um fruto de origem asiática, que possui uma camada externa 

(casca) grossa e fibrosa, formada pelo epicarpo e mesocarpo, sendo a parte interna (endocarpo) mais 

rígida. Essas três partes constituem o pericarpo do fruto. A água de coco (endosperma líquido) 

preenche a cavidade central do fruto, a qual é envolvida pela polpa (endosperma sólido) e protegida 

pelo endocarpo (SEBRAE, 2016). 

O consumo da água de coco verde no Brasil é crescente e significativo, e a demanda é 

suprida pelo comércio do fruto e, principalmente, pela extração e envasamento da água, o que 

envolve pequenas, médias e grandes empresas. A maior parte da casca produzida no Brasil é 

incinerada ou jogada no lixo, descartando-se, dessa maneira, uma quantidade significativa de 
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material de alto valor para a indústria e para a agricultura. Sendo assim, a utilização da casca do 

coco verde processada, além da importância econômica e social, é também interessante do ponto de 

vista ambiental (SEBRAE, 2016). 

Conforme já foi mencionado anteriormente, existem açúcares armazenados na biomassa 

lignocelulósica, inclusive na casca do coco verde, na forma de celulose e hemicelulose, que podem 

ser convertidos em biomoléculas de alto valor agregado para produção de biocombustíveis, por 

exemplo. 

2.2 Pré-tratamentos 

Para superar os problemas de susceptibilidade ao ataque enzimático, os resíduos 

lignocelulósicos são submetidos a processos de pré-tratamento. O pré-tratamento desse material 

representa uma etapa primordial, pois objetiva separar a lignina, reduzir a cristalinidade da celulose, 

aumentar a fração amorfa da mesma e solubilizar a hemicelulose, separando o hidrolisado da 

celulose para que o mesmo fique mais acessível à hidrólise enzimática subsequente (CHEMMÉS et 

al, 2013, p. 65). 

Existem diversos processos de pré-tratamento: os processos físicos que podem utilizar altas 

temperaturas, altas pressões e/ou rápida despressurização; os processos químicos que acontecem por 

meio de reações químicas que desorganizam as ligações químicas existentes na matriz 

lignocelulósica; e, os processos biológicos que utilizam enzimas liberadas por microrganismos 

capazes de degradar os componentes do material lignocelulósico, porém, estes são menos aplicados 

pois demandam uma longa duração, tornando-os economicamente inviáveis (GUILHERME, 2014, 

p. 56).

Segundo RUEDA, 2010, p. 35, “Um pré-tratamento é considerado bom se a acessibilidade 

ao ataque biológico, isto é, das enzimas, é maximizada e a formação de co-produtos inibidores é 

minimizada.” 

2.3 Hidrólise enzimática 

Após a biomassa lignocelulósica ser pré-tratada, ela passa por uma segunda etapa, a 

hidrólise, que pode ser ácida ou enzimática. A hidrólise ácida gera produtos de degradação e 

aldeídos devido a significante desidratação química dos monossacarídeos formados. Assim, a 

melhor alternativa é a realização da hidrólise enzimática (BUSSAMRA, 2014, p. 13).  

Na hidrólise enzimática, tal processo se dá pela atuação das enzimas que constituem o 

complexo celulolítico (SILVA, 2012, p. 24). Enzimas como as celulases atuam de forma específica 
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e sinérgica para hidrolisar a molécula da celulose, disponibilizando hexoses, enquanto as 

hemicelulases atuam na hemicelulose disponibilizando pentoses. No entanto, um dos principais 

desafios para a aplicação industrial do processo de conversão lignocelulósica é o alto custo da 

hidrólise enzimática (VISSER et al, 2015). O tipo de pré-tratamento químico e as suas condições de 

execução (pH, temperatura, tempo de agitação etc.) podem favorecer a etapa de hidrólise enzimática 

de resíduos lignocelulósicos do coco verde, a fim de transforma-los em biomassa sacarificada de 

baixo custo e alto rendimento. 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido nos laboratórios de química e microbiologia do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Nova Cruz, em parceria com o 

Laboratório de Engenharia Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

em Natal/RN. 

3.1 Obtenção da casca do coco verde 

A casca do coco verde, material lignocelulósico utilizado nesta pesquisa foi gentilmente 

fornecido por DD Gaspar Fabricação de Água de Coco e Sucos Eirelli EPP - Aquacoco 

(Maxaranguape, RN, Brasil). Uma amostra do material foi triturada, lavada em água corrente e 

submetida à secagem em estufa a 60 °C por 48 h. Em seguida, o material seco foi processado em 

moinho de facas (tipo Wiley, mod. TE 680, Tecnal), peneirado a 30 mesh e armazenado em 

recipientes plásticos para posterior utilização.  

3.2 Pré-tratamento do material lignocelulósico 

Para a obtenção da biomassa lignocelulósica por pré-tratamento alcalino, 50 g do material 

foi misturado na proporção de 1:10 (m/v) a uma solução de hidróxido de sódio – NaOH 2% (m/v) e 

submetido a 121 °C em autoclave por 15 minutos. As mesmas proporções foram utilizadas, 

repetindo o mesmo procedimento, porém por um período de 30 minutos. De forma similar, para a 

obtenção da biomassa lignocelulósica por pré-tratamento ácido, foram mantidas as proporções 

utilizadas no pré-tratamento alcalino, sendo o resíduo misturado a uma solução de ácido sulfúrico – 

H2SO4 1% (v/v) e submetido a 121 °C em autoclave por 15 minutos. Em seguida, esse mesmo pré-

tratamento foi repetido, porém por um período de 30 minutos. Ao final de cada pré-tratamento, o 

material foi submetido à filtração. Uma amostra de cada filtrado (licor negro) foi coletada para 

análise e a fração sólida resultante da filtração foi lavada abundantemente em água corrente e, após 
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neutralização do pH, esse material foi submetido à secagem em estufa (50 °C por 24 h), para então 

ser armazenado e utilizado nos ensaios de hidrólise enzimática.  

3.3 Complexo enzimático 

Neste estudo utilizou-se uma mistura de celulases adquirida na Sigma-Aldrich e doada pelo 

Laboratório de Engenharia Química da UFRN. A atividade enzimática do complexo enzimático 

comercial foi expressa em unidades de papel filtro (FPU). 

3.4 Hidrólise enzimática dos materiais lignocelulósicos pré-tratados (LCMs) 

A hidrólise enzimática foi realizada partindo de uma concentração de 5% (p/v) de cada 

LCM (LCM1 e LCM2, obtidos após pré-tratamento alcalino e ácido, respectivamente, no tempo de 

15 min) em 20 mL de tampão citrato de sódio (0,05 M, pH 4,8). A cada sistema, apresentado na 

Figura 1, foi introduzida uma carga enzimática de 10 FPU/g de LCM. As amostras permaneceram 

em banho-maria a 50 °C sob agitação por 2 h. Após esse período o sistema foi submetido a banho 

de gelo, as amostras foram filtradas e os sobrenadantes centrifugados a 8000 rpm por 5 min para a 

determinação dos açúcares redutores totais (ART). 

Figura 1: Aparato experimental para a realização dos ensaios de hidrólise enzimática dos materiais 

lignocelulósicos, LCM (casca do coco verde). Fonte: Autores, 2018. 

3.5 Determinação da concentração de açúcares redutores e da atividade enzimática 

A concentração de açúcares redutores totais (ART, em mg/mL) no licor negro da casca do 

coco verde após cada pré-tratamento, e no sobrenadante de cada ensaio de hidrólise, foi 

determinada usando a metodologia do DNS descrita por MILLER (1959), utilizando um 
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espectrofotômetro digital UV visível a 540 nm para leituras de absorbância, a serem introduzidas 

em uma curva de calibração previamente construída, a partir de concentrações conhecidas de 

glicose.  

A atividade enzimática é expressa em UI (μmol de produto liberado / minuto). 

𝑈𝐼 =  
( )  [∆ ]  [ ]  [ ]

[ ]
(1) 

A concentração da enzima, CE, é expressa em UI/mL. 

[𝐶𝐸] =  
( )  [∆ ]  [ ]  [ ]

[ ]  [ ]
 (2) 

Onde FD é o fator de diluição, apenas se for necessário diluir o sobrenadante (solução de 

enzima); Abs é a diferença entre a absorbância da amostra e a absorbância do controle; V é o 

volume total da mistura reacional, em mL; C é o fator obtido da curva padrão, em µmol/mL; Vs é o 

volume do sobrenadante, em mL; e t é o tempo, em minutos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A avaliação do pré-tratamento baseou-se na quantidade de açúcares liberados na fase 

líquida, pela determinação dos Açúcares Redutores Totais - ART no licor negro, o qual foi separado 

da fase sólida imediatamente após cada pré-tratamento.  

A concentração de ART em cada amostra foi calculada por meio da equação da reta y = 

0,6186x – 0,0997 (R2 = 0,9973), obtida através da curva de calibração construída a partir do método 

proposto por Miller (1959), em que y é a absorbância e x a concentração de açúcar (glicose). Os 

resultados de ART, expressos em mg/mL, estão apresentados na Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Resultados das análises do licor negro da casca do coco verde após pré-tratamentos 

alcalino e ácido em diferentes tempos de reação. 

Os resultados de ART observados na Gráfico 1 indicam que o pré-tratamento alcalino é 

mais atrativo na disponibilização de oligômeros e remoção a lignina na biomassa da casca do coco 

verde pré-tratada, tendo em vista que a concentração de açúcares redutores totais (ART) presentes 

no licor negro foi de 1,13 e 0,99 mg/mL, para os tempos de 15 e 30 min (BI.15 e BI.30), 

respectivamente. Já em relação ao pré-tratamento ácido essas concentrações foram de 12,11 e 14,28 

mg/mL para os tempos de 15 e 30 min (AI.15 e AI.30), respectivamente, e portanto, elevados 

quando comparados ao pré-tratamento alcalino. Isso indica uma maior degradação dos polímeros de 

açúcar (celulose e hemicelulose) e, consequentemente, uma maior perda de substrato na forma de 

açúcares redutores, o quais são produtos dessa hidrólise ácida. 

No que diz respeito aos ensaios de hidrólise enzimática, os ensaios foram realizados com os 

LCMs que passaram por ambos os pré-tratamentos, no entanto, tendo em vista que o tempo de 

ensaio do pré-tratamento influenciou minimamente no resultado, utilizou-se apenas os LCMs pré-

tratados no tempo de 15 min, e os resultados de ART, expressos em mg/mL, estão apresentados na 

Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Determinação dos ART (mg/mL) após hidrólise enzimática do LCM1 e o LCM2, pré-

tratados por álcali e ácido, respectivamente. 

Os resultados de ART observados na Gráfico 2 indicam que o ensaio de hidrólise 

enzimática realizado no resíduo lignocelulósico que passou pelo pré-tratamento alcalino (LCM1) 

liberou uma boa quantidade de oligômeros para posteriores processos de fermentação alcoólica, 

tendo em vista que a concentração de açúcares redutores totais (ART) presentes no sobrenadante 

desse processo foi de 6,68 mg/mL. Já em relação ao ensaio de hidrólise enzimática realizado no 
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resíduo lignocelulósico que passou pelo pré-tratamento ácido (LCM2) obteve a concentração de 

1,00 mg/mL de ART, resultado consideravelmente pequeno quando comparado ao LCM1.  

Sendo assim, pode-se afirmar que, comparado ao pré-tratamento ácido, o pré-tratamento 

alcalino possui um maior efeito na hidrólise enzimática dos resíduos lignocelulósicos do coco 

verde, haja visto que o mesmo ataca principalmente a lignina presente no resíduo lignocelulósico, 

favorecendo a deslignificação e a disponibilização de oligômeros no resíduo de coco verde pré-

tratado. Por outro lado, o pré-tratamento ácido ataca preferencialmente a hemicelulose, hidrolisando 

e desperdiçando, juntamente com o licor negro, grande parte dos açúcares que poderiam servir de 

substrato para a fermentação alcoólica.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados de concentração de açúcares redutores obtidos a partir dos 

ensaios de hidrólise enzimática, pode-se concluir que o pré-tratamento alcalino (NaOH – 2%) 

demonstra maior eficiência frente ao pré-tratamento ácido realizado com H2SO4 – 1%, tendo em 

vista que, pelo método alcalino, a concentração de ART (mg/mL) presente no sobrenadante obtido 

após a hidrólise enzimática foi de 6,68 mg/mL, enquanto que no pré-tratamento ácido essa 

concentração foi igual a 1,00 mg/mL. Isso ocorre porque o pré-tratamento ácido ataca 

principalmente a hemicelulose, liberando e desperdiçando os açúcares no sobrenadante da etapa de 

pré-tratamento (licor negro), restando pouca quantidade de açúcares no material lignocelulósico 

pré-tratado. Consequentemente uma menor quantidade de açúcares fermentescíveis são liberados na 

etapa de hidrólise enzimática. 

O pré-tratamento alcalino ataca principalmente a lignina presente no resíduo lignocelulósico, 

favorecendo a deslignificação e a disponibilização de oligômeros no resíduo lignocelulósico de 

coco verde pré-tratado. Isso potencializa o processo de hidrólise enzimática, que consequentemente 

irá liberar mais açúcares fermentescíveis, que poderá promover um maior rendimento no processo 

fermentativo.  
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AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DO RESÍDUO DE CAULIM NA 

PRODUÇÃO DE ARGAMASSAS SUSTENTÁVEIS 

NOGUEIRA, Y. I. C.1; BORJA, E. V.2; GOMES, E. A.3; MORAES, M. L. V. N.4 e SILVA, G. C.5

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

A gestão de resíduos demanda o 

desenvolvimento de tecnologias específicas 

de aplicação direcionada para cada tipo.  No 

setor mineral do Rio grande do Norte tem-se 

uma elevada geração de resíduos nas 

indústrias de exploração e beneficiamento do 

caulim, cujo índice de aproveitamento do 

minério extraído é de apenas 25%, ou seja, 

75% é quase que exclusivamente de rejeito. 

Uma aplicação racional é sua utilização na 

indústria da construção civil, visto se tratar de 

um setor que mais consome os seus próprios 

resíduos, principalmente na produção de 

argamassas e concretos após comprovação de 

sua eficiência técnica e econômica. Acerca 

desse tema, nesse estudo foi analisado o 

comportamento de argamassas produzidas 

com resíduo proveniente do beneficiamento 

de caulim em substituição parcial ao agregado 

miúdo natural nas frações de 5%, 10%, 15%, 

20% e 25%. Foram constatadas melhorias nas 

propriedades físicas e mecânicas em 

comparação ao traço sem resíduo. 

ABSTRACT 

The waste management requires the 

development of specific application 

technologies targeted at each type. In the Rio 

Grande do Norte's mineral sector there is a 

high generation of waste in the kaolin 

exploration and processing industries, whose 

index of utilization of extraction ore is only 

25%, that is, 75% is almost exclusively waste. 

A rational application is its use in the 

construction industry, since it is a sector that 

consumes its own waste, mainly in the 

production of mortars and concretes after 

proving its technical and economic efficiency. 

In this study, the behavior of mortars 

produced with kaolin processing residue in 

partial replacement to the natural aggregate in 

the fractions of 5%, 10%, 15%, 20% and 25% 

was analyzed. Improvements were observed 

in the physical and mechanical properties 

compared to the trace without residue. 

PALAVRAS-CHAVE: Argamassa. Caulim. Resíduo. Sustentabilidade. 

KEYWORDS: Mortar. Kaolin. Waste. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

A utilização de resíduos dentro dos processos construtivos da Construção Civil tem se 

destacado pela sua potencialidade confirmada através das numerosas pesquisas nesse setor 

(Betat et al., 2009, Malta et al., 2013, Rodrigues e Fucale, 2014). Por ser considerado como um 

dos ramos da indústria que mais gera resíduos, tem em contrapartida, o que mais reutiliza esses 

resíduos na composição de novos produtos. 

Com o crescente número de pesquisas sobre a utilização de materiais alternativos como 

agregados do concreto, o resíduo oriundo do beneficiamento de caulim tem se apresentado 

como um desses resíduos por possuir características físicas e mecânicas, além composição 

química, compatibilidade com os principais compósitos cimentícios da construção civil - 

argamassas e concretos.  A extração e beneficiamento do caulim provocam a geração de grandes 

quantidades de resíduos, isso se dá porque o rendimento no processo de beneficiamento do 

caulim é de aproximadamente 25%, ou seja, para cada tonelada de caulim beneficiado são 

gerados 750 kg de resíduo e apenas 250 kg de caulim comercializável.  Dessa forma, 

argamassas utilizando esse resíduo como substituição de seu agregado miúdo surgem no 

cenário atual como um material inovador e alternativo aos traços de argamassa convencional, 

pois o resíduo proveniente do beneficiamento de caulim se apresenta com elevado teor de SiO2 

(hidróxido de sílica). Com base nessas premissas, o estudo verificou a potencialidade de 

argamassas com resíduo do beneficiamento de caulim em substituição parcial ao agregado 

miúdo natural, buscando benefícios econômicos por reduzir uso de agregados naturais bem 

como benefícios ambientais por se tratar de uma ação sustentável com a utilização de resíduo 

sólido minimizando os impactos ambientais negativos causados pela indústria de exploração e 

beneficiamento do caulim do Rio Grande do Norte.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O acúmulo de resíduos no beneficiamento do caulim vem se tornando motivo de estudos 

por diversos pesquisadores (Silva et al., 2001; Menezes et al., 2007a, 2007b e 2007c; Rezende, 

2007), com o objetivo de minimizar ou solucionar os danos ambientais provocados por esses 

materiais, quer seja pela otimização do método de exploração e armazenamento ou pela 

apresentação de alternativas de reutilização do resíduo como matéria-prima em diversos 

setores. Estudos indicam ainda que este resíduo após tratamento térmico adequado, possui 

características químicas que indicam um grande potencial pozolânico (Santos et al., 2012). No 

entanto, a calcinação deste resíduo implica em custos adicionais decorrentes de tecnologias e 
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equipamentos especiais para este fim. Uma das alternativas é a utilização do resíduo apenas 

adequando a granulometria de modo a substituir a areia. Lima (2005) e Moraes (2007) 

constataram em seus estudos, que o resíduo do caulim tem  um elevado teor de SiO2, ou seja, 

predominantemente quartzo, fato este que torna esse resíduo um substituto ideal para o 

agregado miúdo, principalmente em argamassas, o que culminaria na redução do consumo dos 

recursos naturais e, consequentemente, na redução da poluição ambiental, dentre outros.  

Diante do exposto, o presente estudo, tem como objetivo analisar e avaliar traços de 

argamassa produzidos com agregado miúdo oriundo do resíduo do beneficiamento de caulim 

em substituição ao agregado miúdo natural. 

3 METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos deste projeto de pesquisa foram desenvolvidas três etapas 

de estudos experimentais. A primeira consistiu-se na caracterização dos materiais que 

compõem as argamassas mistas de cimento e cal convencionais; a segunda etapa, na dosagem 

de um traço padrão ideal e a terceira, de análise das propriedades mecânicas das argamassas no 

estado fresco e no estado endurecido conforme fluxograma apresentado na Figura 1.  

AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DO RESIDÚO DE CAULIM NA PRODUÇÃO DE 

ARGAMASSAS SUSTENTÁVEIS

ELABORAÇÃO DOS TRAÇOS 

TRAÇO PADRÃO      TRAÇO 5% 

TRAÇO 10%        TRAÇO 15% 

TRAÇO 20%           TRAÇO 25% 

MOLDAGEM  

DE  

CORPOS DE PROVA 

PROCEDIMENTOS 

DE 

CURA 

ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

NO 

 ESTADO ENDURECIDO 

AQUISIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS 

MATERIAIS DE PARTIDA 

ABSORÇAO POR 

CAPILARIDADE 

MÓDULO DE 

ELASTICIDADE 

RESISTÊNCIA  

À COMPRESSÃO 

ENSAIOS EXPERIMENTAIS 

NO 

 ESTADO FRESCO 

Figura 1 - Fluxograma da pesquisa.
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Todos os materiais são provenientes do estado do Rio Grande do Norte, obtidos e 

armazenados em quantidades suficientes para todo o desenvolvimento da pesquisa.   

3.1 Materiais utilizados 

O cimento utilizado foi o CP II Z 32, da marca Montes Carlos/Lafarge, caracterizado 

por ser um aglomerante de maior versatilidade, maior impermeabilidade e durabilidade. Foi 

utilizada areia média, devidamente seca por 24h em estufa com temperatura de 105 º C, com 

diâmetro máximo de 2,4 mm e módulo de finura de 3,04 mm. Para utilização no traço conforme 

normas vigentes e fins de comparação com o resíduo utilizado neste projeto de pesquisa a areia 

foi passada na peneira de malha #1,2 mm. O resíduo de caulim foi coletado de empresa 

mineradora localizada na cidade de Equador/RN e para fins de pesquisa foi seco em estufa por 

24h e utilizada a fração passante na peneira de malha #1,2 mm. A água empregada foi originada 

da companhia concessionária de águas local, possui características potáveis sendo utilizada em 

temperatura ambiente e se fez necessária ainda a utilização de aditivo Superplasticifante 

MasterGlenium SCC 160 com a finalidade de redução de água e melhoria no desempenho da 

argamassa elaborada.  

3.2 Métodos 

Para formulação do traço inicial, denominado traço padrão, os procedimentos de 

dosagem foram realizados objetivando, para análise da trabalhabilidade, o uso de dois tipos de 

aglomerante, o cimento e a cal bem como uso de aditivo superplastificante de modo a garantir 

uma constante no fator água/aglomerante para todos os traços elaborados.  

Na confecção do traço de partida foram realizados diversos testes com variações das 

quantidades dos materiais (inclusive aditivo) e do fator água/aglomerante (a/ag) até a seleção 

do que apresentasse boa trabalhabilidade e consistência uniforme sem a presença de exsudação 

e ou segregação. Priorizou-se o uso de dois aglomerantes por ser prática comum entre as 

empresas construtoras da grande região metropolitana de Natal-RN.  

 Foram elaborados além do traço padrão (TP), 5 traços, (T5, T10, T15, T20 e T25). A 

numeração presente na nomenclatura dos traços representa a porcentagem de resíduo que foi 

adicionado à mistura em substituição parcial ao agregado miúdo, ou seja, essas substituições 

foram de 5%, 10%, 15%, 20% e 25%, respectivamente.  As quantidades dos materiais utilizadas 

no traço padrão e nas dosagens com resíduo (em substituição parcial ao agregado miúdo) estão 

apresentadas no Quadro 1. 
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A definição do quantitativo de cada material foi estimado de modo a produzir, para cada 

dosagem analisada, um volume de argamassa equivalente a aproximadamente 10 dm³ para 

moldagem de corpos de prova que serviram de amostras para determinação das propriedades 

físicas e mecânicas. Na Tabela 1 expõe-se a quantidade de amostras para cada dosagem, suas 

dimensões e os ensaios realizados. 

  Tabela 1 - Formato das amostras moldadas, quantidades e ensaios específicos de caracterização. 

Formato das amostras Dimensões 
Quantidades 

produzidas 
Ensaios realizados 

prismático 

4 cm x 4 cm x 16 cm 15 
- Resistência à Compressão

- Absorção de água por

capilaridade

cilíndrico 

Diâmetro 5 cm 

Altura 10 cm  
8 

- Módulo de Elasticidade

Dinâmico

cúbico 

5 cm x 5 cm 3 - Densidade de Massa Aparente

Quadro 1 - Quantidade de materiais utilizados nos traços, em gramas. 

MATERIAIS TP  T5% T10% T15% T20% T25% 

Cimento 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Cal Hid. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Areia 12000 11400 10800 10200 9600 9000 

Resíduo − 600 1200 1800 2400 3000 

Água 2600 2600 2600 2600 2600 2600 

Sup. Plast. 75 75 75 75 75 75 
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3.2.1 Ensaios realizados 

• Análise por fluorescência de raios X - FRX

As análises por fluorescência de raios X do resíduo proveniente do beneficiamento de

Caulim foram realizadas com o intuito de se obter a sua composição química. Para isto, foi 

utilizado equipamento EDX-700 da Shimadzu. Para a realização das mesmas, foram utilizadas 

matérias-primas com granulometria inferior a malha de número 200 (75 m) e uma atmosfera 

de vácuo. Os resultados obtidos estão na forma dos óxidos mais estáveis dos elementos 

químicos presentes nas composições das fases que compõem as matérias-primas. A limitação 

do aparelho encontra-se entre os elementos Sódio (Na12) e Urânio (U92), ou seja, apenas são 

detectados os elementos nesta faixa. 

• Índice de Consistência

O ensaio para a determinação do índice de consistência foi realizado segundo

determinações presentes NBR 13276 (ABNT, 2005).  Pode-se afirmar que a consistência está 

relacionada a facilidade da argamassa deformar-se sob a ação de cargas, enquanto a 

trabalhabilidade está relacionado a facilidade de manuseio. Sendo assim a consistência é uma 

propriedade relacionada com a trabalhabilidade das argamassas. 

• Absorção de água por capilaridade

A determinação da absorção de água por capilaridade foi realizada conforme orientações

contidas na NBR 15259 (ABNT, 2005). Tal ensaio foi realizado a fim de analisar o 

comportamento das argamassas quando submetidas ao contato com água, pois no estado 

endurecido o tamanho e continuidade dos poros intersticiais presentes na microestrutura das 

argamassas controlam a absorção de água e o coeficiente de capilaridade. A porosidade das 

argamassas é inversamente proporcional a sua resistência mecânica (MEHTA e MONTEIRO, 

2008). 

• Módulo de elasticidade dinâmico

O ensaio de módulo de elasticidade dinâmico através da propagação de onda ultra-

sônica é determinado pela NBR 15630 (ABNT, 2008) e foi efetuado com intuito de investigar 

a capacidade de deformação das argamassas produzidas. A propriedade mecânica avalia a 

deformabilidade das argamassas é o módulo de deformação. Ele traduz a capacidade de um 

material se deformar, ao ser solicitado por um determinado nível de tensões, e de absorver 

deformações sem apresentar ruptura visível que possa comprometer o desempenho do elemento 
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ou sistema que constitui. Essa característica é bastante importante quando se pretende empregar 

um material como revestimento. Caso a deformabilidade da argamassa não seja suficiente, ela 

poderá fissurar e comprometer o desempenho do sistema do qual faz parte. 

• Resistência à compressão

O ensaio de resistência à compressão para corpos de prova cilíndricos de argamassa é

determinado pela NBR 7215(ABNT, 1996), que especifica equipamentos necessários para 

realização do ensaio desde a moldagem dos corpos prova e demais diretrizes para sua 

realização. Este ensaio determina a capacidade da argamassa suportar cargas e está diretamente 

ligado a durabilidade e segurança do material. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise química por fluorescência de Raios X do resíduo de caulim está contida no 

Quadro 2, onde se confirmam a presenças de Sio2 e Al2O3, comprovando a viabilidade de sua 

utilização do em substituição ao agregado natural por sua composição ser quimicamente 

compatível.  

Além disso o material atende aos requisitos da NBR 12653 (ABNT, 2014) que 

estabelece condições para um material ser considerado pozolânico, tendo a soma de seus óxidos 

SiO2, Al2O3 e Fe2O3 igual ou superior a 70%, dessa forma, podendo promover melhorias 

relacionadas à durabilidade e ao desempenho mecânico no estado endurecido.  

Os resultados relativos a consistência das argamassas do traço padrão (TP) e com 

substituição de areia por resíduo de caulim (T5, T10, T15, T20, T25) encontram-se 

apresentados na Figura 2 e indicam que a substituição de areia por resíduo de caulim até 10% 

acarreta pequena diminuição do índice de consistência e assemelham-se ao traço padrão. Para 

o menor índice de consistência observado, T20, a redução foi de aproximadamente 13%, porém

todos os traços utilizando resíduo de caulim apresentaram boa trabalhabilidade e atendem aos 

requisitos das normas vigentes. 

Quadro 2 - Composição química do resíduo de caulim (FRX) 

Elemento SiO2 Al2O3 K2O FeO3 Rb2O BaO Cs2O MnO 

Porcentagem 54,15 24,4 9,952 6,531 0,801 0,316 0,314 0,232 

Elemento ZnO SO3 NbO ZrO2 Ta2O5 Y2O3 Ga2O3 

Porcentagem 0,133 0,113 0,03 0,028 0,059 0,024 0,024 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

0897



Os resultados relativos à absorção de água por capilaridade aos 10 e 90 minutos estão 

apresentados na Figura 3, e indicam que a substituição de areia por resíduo de caulim (RC) 

acarreta diminuição da absorção de água em todos os traços. 

Tal fato pode ser decorrente da redução dos raios em função de um melhor 

empacotamento das argamassas com utilização do RC, bem como do bloqueio dos capilares 

causados pelas suas partículas finas que ocupam os vazios dificultando percolação de água na 

microestrutura da argamassa. Percebeu-se também que a absorção aos 90 min é maior que a 

absorção aos 10 min, justificado pelo maior tempo em que a argamassa fica em contato com a 

água. 
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Figura 2 - Índice de consistência dos traços analisados.
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Figura 3 - Absorção de água por capilaridade dos traços analisados.
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A maioria dos traços analisados, exceto o traço T10, apresentaram coeficiente de 

capilaridade entre 2,0 e 4,0 como apresentado na Figura 4 e foram classificadas como C3 

segundo a NBR 13281 (ABNT, 2005). O traço T10, com 10% de resíduo, foi classificado como 

C2. 

Realizou-se também ensaio de módulo de elasticidade dinâmico por meio de onda 

ultrassônica aos 28 dias e obteve-se os resultados contidos na Figura 5, indicando que a 

utilização de RC em substituição ao agregado natural nas argamassas torna o material mais 

rígido que pode ser explicado ela diminuição dos vazios. Todos os traços analisados obtiveram 

maior módulo de elástico em comparação ao traço padrão. 

Figura 4. Coeficiente de capilaridade dos traços analisados.
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Figura 4 - Coeficiente de capilaridade dos traços analisados.
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Figura 5 - Módulo de elasticidade dos traços analisados.
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Os resultados relativos à resistência à compressão axial aos 28 dias estão dispostos na 

Figura 6, e indicam que traços com utilização do RC em substituição ao agregado miúdo natural 

atingiram boas resistências com variação menor que 1 MPa em comparação ao traço padrão, 

exceto o traço T10, que ao contrário do que se esperava, apresentou menor resistência com 

diminuição de aproximadamente 17% em comparação ao traço padrão.  

Os traços com substituição de 15% e 25% apresentaram melhores resultados, superando 

a resistência do traço padrão em aproximadamente 7%. Ressalta-se que todos os traços com 

utilização resíduo de caulim atenderam os requisitos normativos em vigor quanto a resistência 

à compressão. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos ensaios realizados, os traços que apresentaram melhor desempenho foram 

o traço T15 e T25, por apresentar melhoria nas características mecânicas em comparação ao

traço padrão. Apesar desses traços apresentarem resultados iguais na resistência à compressão 

axial aos 28 dias, o traço com 15% de resíduo de caulim apresentou menor módulo de 

elasticidade, que implica numa argamassa com maior potencial de deformação. Os resultados 

apresentados indicam que o resíduo do beneficiamento de caulim mesmo sem um tratamento 

prévio e de alto controle poderá ser empregado na produção de argamassas. Além disso, mostra-

se como uma alternativa eficaz gerando benefícios econômicos por utilizar menos agregado 

natural indicando, portanto, a diminuição do custo final da argamassa e contribuindo de maneira 

efetiva para a minimização dos impactos ambientais negativos causados pelo descarte 

desordenado do resíduo de caulim, diminuindo o passivo da empresa geradora. 
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Figura 6 - Resistência à compressão axial dos traços analisados.
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HEFESTO: CADEIRA DE RODAS BLUETOOTH PARA AUXÍLIO A 

CADEIRANTES DE BAIXA VISÃO 

COSTA, P. J. F.1; MEDEIROS, C. V. F.2 ;  MEDEIROS, D. M. M. 3; PEREIRA, J. P. P.4

1,2, 3,4 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Este trabalho apresenta um protótipo em escala de uma cadeira de rodas que permita sua operação 

por paciente de baixa visão ou por seu acompanhante. O acionamento da cadeira se dá por meio do 

uso de um aplicativo desenvolvido para smartphone utilizando a conexão Bluetooth. O protótipo visa 

baixo custo de construção e segurança na operação da cadeira, pelo uso de sensores ultrassônicos 

integrados.

PALAVRAS-CHAVE: Cadeira de rodas. Smartphone. Sensores. 

ABSTRACT 

This work presents a prototype in scale of a wheelchair that allows its operation by patient of low 

vision or by its companion. The chair is activated using an application developed for smartphones 

using the Bluetooth connection. The prototype aims at low cost of construction and safety in the 

operation of the chair, by the use of integrated ultrasonic sensors.

KEYWORDS: Wheelchair. Smartphone.  Sensors. 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Constituição Federal, a acessibilidade vai além do simples direito de ir e vir 

incluindo também a condição para utilização, com segurança e autonomia, de espaços e serviços, 

sejam esses públicos ou privados de uso coletivo, a fim de extinguir barreiras que limitem seu direito 

à liberdade de movimento [1]. Entretanto, há uma enorme discrepância entre realidade prática e o 

está escrito na lei. Apesar de a acessibilidade ser uma temática recorrente nos meios de comunicação 

e educacionais, a mobilidade urbana para muitos ainda é um desafio. 

Apesar do crescimento no desenvolvimento de equipamentos de suporte médico observado 

em nível mundial [2], a realidade do Brasil ainda oferece muitas dificuldades de acesso a essas 

tecnologias de auxílio. Pequenas ações que poderiam fomentar o desenvolvimento nacional dessas 

tecnologias e o desenvolvimento de equipamentos ligados à área médica não são realizadas, 

dificultando ou mesmo inviabilizando acesso devido ao alto custo de importação de equipamentos 

importados. 
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Para pessoas com a mobilidade prejudicada, a cadeira de rodas convencional é um 

equipamento essencial para auxílio à mobilidade e realização de tarefas do dia a dia, possibilitando 

benefícios, como autonomia. Mas quando associado à deficiência nos membros inferiores, a 

problemas de visão ou limitações de movimentos, como consequências de doenças como esclerose 

lateral amiotrófica (ELA), uma cadeira convencional é incapaz de suprir suas necessidades de 

deslocamento. Além disso, para a maioria dos deficientes o alto custo das cadeiras motorizadas ainda 

é um fator que torna essa tecnologia inacessível. 

Com o objetivo de tentar contribuir na resolução dessa problemática, e tentar preencher 

lacunas observadas em outros projetos, este trabalho objetiva o desenvolvimento de uma cadeira de 

rodas automatizada utilizando componentes eletrônicos de baixo custo, integrando no seu conceito, 

aplicativo de controle para smartphone com conectividade Bluetooth®
 e uso de sensor ultrassônico 

integrado a fim de evitar colisões com obstáculos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O uso de cadeiras de rodas para fins médicos tem suas primeiras aparições nas representações 

do deus grego, Hefesto, datadas por volta do século IV a. C. [3]. Algumas melhorias já podiam ser 

vistas na utilização pelo rei espanhol Felipe II, no século XV, como a possibilidade de inclinar, 

tornando possível seu uso para o descanso, e espaço para apoiar o pé. A partir disso, melhorias foram 

sendo introduzidas até chegar à motorizada. 

Os autores do artigo “Desenvolvimento de kit para automação de cadeira de rodas 

convencional” [4], apresentam a evolução das cadeiras de rodas através da evolução de patentes, 

como US pat.3807520 de 1971, um dos primeiros modelos de cadeira motorizada com joystick que 

possuía motor elétrico para transmissão de movimento. Entretanto, com tantas melhorias, para a 

maioria dos deficientes o alto custo das cadeiras motorizadas ainda é um fator que torna essa 

tecnologia inacessível. 

2.1 Automação 

Foi durante a Revolução Industrial que pode ser considerada como o primeiro grande passo 

para o começo da automação que se deu início a substituição do processo artesanal pelo processo 

industrial. A década de 1950, também conhecida como os anos dourados, ficou conhecida pelo 

surgimento dos primeiros computadores, servomecanismos e controladores programáveis [5]. 

A utilização de sistemas automatizados se tornou algo muito comum atualmente, já que, por 

exemplo, a automação possibilita melhorar o desempenho de uma determinada empresa, uma vez que 

as máquinas geram um número de itens maior por hora, reduzem os custos e aumentam a produção 

[6]. 
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2.1.1 Microcontroladores 

Indispensáveis à automação, são responsáveis por administrar as ações de um sistema 

automatizado, a partir das informações emitidas pelos sensores.  Foi apenas em 1971, que o primeiro 

microprocessador esteve disponível no mercado: o Intel 4004. Porém, este apresentava algumas 

deficiências ao que conhecimentos hoje, como o fato de necessitar de uma placa mãe para conectá-lo 

a uma memória externa, algo que só passou a ser introduzido seis anos depois, com o Intel 8048 [7]. 

2.1.2 Sensores 

Estes são dispositivos eletrônicos que tem a capacidade de detectar ações/estímulos do meio 

externo e responder com sinais elétricos. O desenvolvimento dos mesmos possibilitou uma evolução 

mais rápida dos aparelhos eletrônicos e, consequentemente, facilitou o estilo de vida de muitas 

pessoas. A utilização de sensores como os de temperatura, de movimento e de ondas sonoras estão 

cada vez mais comuns no nosso cotidiano e simplificam questões básicas do dia-a-dia, como 

segurança, gasto excessivo de energia elétrica e até no trânsito [8]. 

2.1.3 Conectividade 

A necessidade de conexão sem fio com periféricos é necessidade cada vez maior da sociedade 

contemporânea. Para facilitar o controle da cadeira de rodas, é necessário utilizar um módulo de 

comunicação sem fio. A conectividade Bluetooth® permite que o usuário ou o acompanhante realize 

o controle do equipamento interligando-o de maneira rápida e prática através de smartphone.

3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento de um equipamento para uso com pessoas normalmente requer testes em 

escala reduzida dos diversos sistemas como o sensoriamento, acionamento e comunicação além de 

operação em diferentes ambientes com variáveis como tipos diferentes de terreno. Um protótipo em 

miniatura foi desenvolvido para testar as condições em ambiente controlado.  

Utilizou-se uma placa de microcontrolador Arduino® que realiza todo o gerenciamento da 

cadeira, juntamente com sensores ultrassônicos que detectam de obstáculos à distância determinando 

parada total dos motores evitando colisões. O desenvolvimento do código para o Arduino® é realizado 

utilizando a linguagem de programação C. A cadeira pode ser comandada por comandos vindos dos 

botões na própria cadeira ou através de aplicativo desenvolvido para sistemas Android® instalado em 

um smartphone. A Figura 1 apresenta uma visão geral do sistema. 
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Figura 1 – Visão geral do sistema 

(Fonte: autor, 2017) 

● Arduino UNO: placa de microcontrolador responsável pelo controle de todo o processo;

● IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado), Arduino®: plataforma de

desenvolvimento de código aberto que articulam quais métodos e processos devem ser

seguidos pela placa Arduino®;

● Sensores: Através da emissão e recepção de ondas ultrassônicas de alta frequência é possível

medir o tempo levado para a recepção do eco produzido. Ao colidir com um obstáculo, o

sensor ultrassônico é capaz de refletir o som e esse eco resultante é convertido em sinal

elétrico. Esse recurso permite o controlador avaliar a distância entre a cadeira e algum

eventual obstáculo evitando a ocorrência de colisões.

Figura 2 - Funcionamento do sensor ultrassônico 

(Fonte: autor, 2017) 

● Chip L293: Circuito integrado Ponte H, para o controle e acionamento dos motores, com ele

é possível moderar a velocidade e direção;

O microcontrolador não é capaz de suprir a demanda de corrente dos motores, é necessário

um circuito de potência. A ponte H é um circuito que permite controlar não somente a corrente 

fornecida pelo motor, mas também a direção de giro do mesmo, podendo moderar a velocidade, 

direção e acionamento dos motores. A Figura 3 ilustra a configuração de dupla ponte H aplicadas aos 

motores de direção direito e esquerdo e a Figura 4 mostra a o circuito eletrônico completo com o 

controle e acionamento.  
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Figura 3 - Configuração da Ponte H para acionamento dos motores 

(Fonte: autor, 2017) 

Figura 4 - Circuito de controle e acionamento 

(Fonte: autor, 2017) 

● MIT APP Inventor: ambiente utilizado para a construção e design do aplicativo para

dispositivos móveis, comunicando-se com o sistema através do módulo Bluetooth®, sendo

compatível com Android®.

O smartphone é um objeto que se tornou item essencial a toda sociedade, considerando o

tamanho crescimento da demanda pelo uso do aparelho nos últimos anos. Atualmente dispositivos 

como controles remotos estão sendo substituídos por aplicativos de smartphones. Visando facilitar o 

uso e reduzir custos com outros componentes. O desenvolvimento de um “App” para controle de 

cadeira tornou-se prioridade. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o modelo implementado até o presente momento, alguns testes de campo foram 

realizados. Neles, foi possível observar a viabilidade de construção de um modelo em escala aplicado 

a um usuário portador de necessidades especiais. Inicialmente, utilizou-se para controle do protótipo 

um sistema de rádio que realiza a comunicação entre a cadeira de rodas e o controle desenvolvido 

com botões que definem a direção em que a cadeira se move (para frente, para a direita e para a 

esquerda). Os resultados nesta primeira foram satisfatórios, o nível de ruído comum no tipo de 

motores utilizados não interferiu na comunicação via rádio, não sendo observada nenhuma 

instabilidade. A Figura 5 apresenta a primeira versão da cadeira. Nesta versão utilizou-se dois 

microcontroladores Arduino®, um responsável pelo envio das informações que identificavam o botão 

pressionado e a direção do movimento. O segundo microcontrolador recebia essas informações pelo 

rádio e executava o controle dos motores na direção desejada. Após concluído o primeiro protótipo 

foram identificados pontos que podiam ser melhorados, como a substituição do primeiro 

microcontrolador por um smartphone conectado a cadeira  através do Bluetooth®.  

Figura 5 – Primeiro protótipo da cadeira com controle via rádio 

(Fonte: autor, 2017) 

A segunda fase do projeto visou a construção de um protótipo mais robusto e a substituição 

do enlace de rádio pela conectividade Bluetooth®. Foi inicialmente desenvolvido um App para 

Android® como mostra a Figura 6. Através do App o usuário tem total controle da cadeira através de 

uma interface simples. A Figura 7 mostra o segundo protótipo desenvolvido. 
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Figura 6 – App Android para controle da cadeira 

(Fonte: autor, 2017) 

Figura 7 – Segundo protótipo construído 

(Fonte: autor, 2017) 

4.1 Custos e facilidades do projeto 

O projeto Hefesto foi planejado tendo como objetivo a elaboração de um sistema 

automatizado a baixo custo, visando à difusão da tecnologia de acesso a cadeirantes, pois as condições 

são, na maioria das vezes, inacessíveis. O custo para a aquisição de uma cadeira de rodas motorizada, 

por exemplo, é elevado, além de não ofertar segurança ao usuário. Dessa forma, o sistema proposto 

surge como uma nova opção, mostrando-se eficiente diante dos testes realizados em ambiente 
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controlado, respondendo rapidamente aos estímulos recebidos tanto do sensor quanto do controle 

através de smartphone. O custo médio entre os componentes pode ser analisado na tabela 1. 

Dispositivo Valor (unidade) Loja 

Arduino UNO R3 

Compatível + Cabo USB 

R$56,90 AutoCore Robótica 

Sensor de Distância 

Ultrassônico HC-SR04 

R$44,70 (3 unidades) AutoCore Robótica 

Módulo Bluetooth HC-05 R$39,90 AutoCore Robótica 

Total: R$141,50 AutoCore Robótica 

Tabela 1: Custos do projeto

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral, pode-se considerar que as metas inicialmente propostas foram atingidas no 

que se refere às funcionalidades do protótipo e da proposta de baixo custo. A viabilidade de 

implementação é bastante promissora quando comparado o custo de modelos comerciais elétricos, 

mas sem nenhum recurso computacional embarcado. Alguns modelos pesquisados chegam a custar 

cerca de oito mil reais.  

O projeto objetiva sempre facilitar o dia-a-dia dos deficientes físicos, a proposta além de 

contar com um sistema de proteção a colisões, por meio de sensores ultrassônicos, contará com um 

aplicativo mobile que possibilitará controlar a cadeira sem fio por um acompanhante ou por joystick 

pelo próprio cadeirante. Permitindo que pessoas com deficiência motora possam ter maior liberdade 

e independência. O objetivo futuro é a continuidade deste trabalho e sua reprodução em escala natural 

para realização de novos testes para adequar o sistema a usuários cadeirantes. 
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ANÁLISE DA GERAÇÃO FOTOVOLTAICA NO IFRN: UM ESTUDO DA 

ENERGIA ELÉTRICA GERADA E DAS EMISSÕES EVITADAS 

LIMA, Rácio Trajano Gomes de.1; LIMA, Gabriel Constantino de.2

1,2 IFRN – Campus CNAT; 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

A interferência humana no sistema climático é 
notória, as emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) é a mais alta já registrada na história. O 
setor elétrico tem contribuído significativamente 
para o aumento das emissões de GEE. A geração 

fotovoltaica é uma das formas de mitigar esse 
aumento na emissões, e o estudo deste tema se 

torna relevante neste cenário. Este trabalho tem 
objetivo de estudar a geração fotovoltaica nas 

usinas do IFRN, analisando sua eficiênc ia 
técnica e os seus impactos com relação a geração 

de energia elétrica e redução das emissões de 
GEE. Os resultados encontrados apontam para 
uma análise positiva da implantação das usinas, 

em especial quando realizada em um ambiente 
educacional. Algumas ponderações são feitas 

para futuras instalações de forma mais 
estratégica desses sistemas. 

ABSTRACT 

The human interference on climate system is 
clear, the emission of greenhouse gases (GHG) is 
the highest ever registered in history. The electric 

sector has been contributed the GHG emission 
increase. The photovoltaic generation is one way 

of mitigation of this emission increase, and the 
study of this subject has become very important 
at the present scenario. This article has the object 

of study the photovoltaic generation in IFRN’s 

plants, analyzing their technical efficiency, and 
impacts in order to relate with electrica l 
generation and GHG emission reduce. The 

results found indicate a positive analysis of 
plants installation, in especial when it is done in 

an education environment. Some weightings are 
done for future installation of these systems   in a 
more strategic way.   

PALAVRAS-CHAVE: Energias renováveis. Emissões de GEE. Geração fotovoltaica. Usinas 
fotovoltaicas do IFRN. 

KEYWORDS:  Renewable energy. GHG Emissions, photovoltaic generation. IFRN’s photovoltaics 
plants 
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1 INTRODUÇÃO 

No cenário atual, com restrição ao acesso ou a escassez de recursos não renováveis, o Brasil 
e vários países no mundo têm aumentado o interesse em explorar novas fontes alternativas de energia 
que buscam garantir as condições necessárias ao desenvolvimento econômico em sintonia com o 

equilíbrio ambiental. Diversificar a oferta de energia para dar suporte a um ritmo de crescimento 
econômico dos países se configura como um grande desafio. Uma das formas de mitigar o impacto 

ambiental do funcionamento dos sistemas energéticos sem deixar de atender as novas demandas por 
energia que estão associadas ao desenvolvimento das nações, é utilizando fontes de menor impacto 
sobre o meio ambiente para geração de energia. 

Atualmente no país existem alguns programas e iniciativas que incentivam o uso de energias 
renováveis e a conservação de energia na busca por um desenvolvimento mais sustentável. O 

principal plano para o setor energético brasileiro é o Plano Decenal de Energia (PDE), que busca 
incorporar ações que atendam à política nacional sobre mudança do clima, mitigando as futuras 
emissões, buscando um cenário de baixas emissões de carbono no uso e na geração de energia. Estas 

iniciativas estudam e incentivam a expansão da oferta hidrelétrica e da oferta de outras fontes 
renováveis, como as centrais eólicas, pequenas centrais hidroelétricas (PCH), bioeletricidade, energia 

solar e o aumento da eficiência energética (MCTIC, 2016). 

Dentre as fontes renováveis, a radiação solar direta é considerada em vários lugares do mundo 
como uma das melhores prospecções de fontes de energia. Os projetos ativos e passivos são os 

melhores caminhos para converter a radiação solar em eletricidade. Os projetos passivos utilizam a 
radiação solar para diminuir a necessidade de luz artificial ou de aquecimento no caso de regiões mais 

frias (BAÑOS et al., 2011; CHARRON; ATHIENITIS, 2006). Já os projetos ativos utilizam painéis 
solares convertendo radiação solar em aquecimento de água ou utilizando células fotovoltaicas que 
convertem a radiação solar em energia elétrica. 

Nesse contexto, este trabalho propõe analisar a implantação de Usinas Fotovoltaicas nos 
Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) que 

totalizam uma potência instalada total de 2,1 MWp, distribuídas em 22 plantas. Este tema é de grande 
relevância no cenário atual das mudanças climáticas, onde se busca o desenvolvimento de ações que 
possam contribuir para a redução das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). A pesquisa tem o 

objetivo de analisar tecnicamente as implantações e avaliar os seus impactos com relação a geração 
de energia elétrica e as reduções das emissões de GEE. Como resultado da pesquisa, é esperado que 

se encontre os índices de eficiência teórico e prático de cada usina estudada, e que análise desses 
resultados possam subsidiar as futuras decisões de políticas públicas para a expansão da energia solar 
fotovoltaica em toda rede de educação tecnológica.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para atender as demandas futuras por energia elétrica que darão suporte ao crescimento 

econômico do país é necessário um planejamento estratégico de longo prazo com participação de 
especialistas, governo e instituições do setor energético do país, que possibilite a escolha das rotas 

tecnológicas adotadas pela nação. Nesta escolha, é fundamental levar em consideração os fatores 
técnicos, econômicos, ambientais e sociais. 
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2.1 Geração de Energia elétrica 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em seu Plano Nacional de Energia (PNE 2050), 
projeta um incremento significativo no consumo de energia elétrica durante o período de 2014 a 2050. 

Segundo a EPE, para atender a esta expectativa de aumento de consumo de eletricidade nas próximas 
décadas será necessário o incremento de geração por meio de três caminhos: o aumento da geração 

no GRID, o aumento da auto geração e geração distribuída, além da economia gerada pelo avanço 
das ações na área de eficiência conforme pode ser observado na Figura 1 (EPE, 2016b). 

Figura 1- Demanda de eletricidade e fontes de atendimento à demanda 

Fonte: (EPE, 2016b) 

2.2 Geração de energia elétrica e suas emissões 

Em uma análise global, segundo a EPE (EPE, 2016a) utilizando dados da United States 
Information Energy Administration (U.S. IEA), a matriz elétrica mundial é dominada pelos 

combustíveis fósseis. No ano de 2012, 67,3% da geração elétrica mundial foi proveniente da queima 
de combustíveis fósseis. As energias renováveis correspondiam a apenas 21,9% do total, a maior 
parcela é gerada por hidroelétricas, seguida pela energia eólica que representa 2,4% do total gerado. 

A participação de cada fonte na matriz elétrica pode ser observada na Figura 2. 

Figura 2- Geração de energia elétrica mundial por fonte 
Fonte: (EPE, 2016a; IEA, 2016b) 

Para o caso do Brasil, em que pese o crescimento nos últimos anos da geração termelétrica a 

combustíveis fósseis, a matriz elétrica brasileira tem ainda a participação predominante de energias 
renováveis, que participaram com 81,7% da oferta interna de eletricidade no ano de 2016. Deste 

percentual, a geração eólica contribuiu com 4,9%, biomassa com 5,7% e a geração hidráulica 
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representou 68,1%. Esta presença significativa das fontes renováveis na matriz elétrica no Brasil, 

assegura ao país um lugar privilegiado junto as nações desenvolvidas quando o assunto são as 
emissões de GHG do setor de energia. Entretanto, constata-se um aumento da participação das fontes 

não renováveis na geração de eletricidade, elas elevaram a sua participação de 12,9% em 2011 para 
representar 18,3% do total gerado em 2016 (EPE, 2017b). 

As características da matriz elétrica brasileira com grande participação de Fontes renováveis 

devem ser ampliadas, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no seu Plano Decenal de 

Expansão de Energia no período de 2016 a 2026 (PDE 2026). Conforme pode ser visto na Figura 3 

que compara as participações das fontes na capacidade instalada para geração de energia elétrica para 
o ano de 2016 e 2026 (EPE, 2017a).

Figura 3-Evolução da capacidade instalada por fonte de geração na matriz elétrica brasileira 
Fonte: (EPE, 2017a) 

Emissões na geração de eletricidade 

Os recursos energéticos utilizados na geração de energia elétrica possuem diferentes 
intensidade de carbono, conforme pode ser observado na Erro! Fonte de referência não 

encontrada.. Isto impacta significativamente as emissões provenientes da geração de energia elétrica. 

Figura 4-Fatores de emissões de eletricidade por combustível (g CO2e/kWh) 

Fonte: (IPCC, 2012) 

As emissões provenientes da geração de eletricidade dependem da quantidade de eletricidade 
produzida e de qual é intensidade de carbono do processo para se gerar esta energia. Desta forma, 
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como os países tem disponibilidade diferente de recursos energéticos para gerar energia elétrica, a 

intensidade de carbono varia muito dependendo da fonte de combustível utilizada.  Em 2012, em um 
panorama mundial, o IEA  apresenta um cenário de emissões de alguns países ou de grupos de nações, 

onde fica possível observar a variação dos fatores de emissão no setor elétrico das nações. Tanto na 
Figura , que apresenta a distribuição geográfica dos fatores de emissões em g CO2/kWh, quanto na 
Figura 5 que mostra uma lista de alguns importantes países ou continentes e os seus respectivos 

fatores de emissão no setor elétrico (IEA, 2016a). 

A projeção do fator de emissão do setor elétrico brasileiro para 2020 alcança 63,9 g CO2e/kWh. 

Atualmente no país existem alguns programas e iniciativas que incentivam o uso de energias 
renováveis e a conservação de energia na busca por um desenvolvimento mais sustentável. O 

principal plano para o setor energético brasileiro é o Plano Decenal de Energia (PDE), que busca 
incorporar ações que atendam à política nacional sobre mudança do clima, mitigando as futuras 
emissões, buscando um cenário de baixas emissões de carbono no uso e na geração de energia. Estas 

iniciativas estudam e incentivam a expansão da oferta hidrelétrica e da oferta de outras fontes 
renováveis, como as centrais eólicas, pequenas centrais hidroelétricas (PCH), bioeletricidade, energia 

solar e o aumento da eficiência energética (MCTIC, 2016). 

Neste contexto, insere-se a Resolução Normativa (RN) nº 482/2012 publicada pela ANEEL, e 
posteriormente atualizada pela Resolução Normativa 687/2015, que abordam a mini e a microgeração 

distribuída na rede de distribuição de energia elétrica do Brasil, estabelecendo, dentre outras 
providências, as condições para o ingresso das pequenas centrais geradoras e o sistema de 

compensação de crédito (ANEEL, 2012, 2015). A energia solar se destaca nos últimos anos com 
grande crescimento na geração distribuída. 

2.3 Energia Solar 

Estudos realizados pela EPE (2016b) (EPE, 2016b), corroborados por outros especialistas da 
área (DANTAS, 2014; PEREIRA, 2016), apontam que a energia solar fotovoltaica alcance a paridade 

tarifária, dependendo do tipo de consumidor entre o início e o fim da década de 2020. Já em alguns 
países desenvolvidos devido aos subsídios governamentais a expansão da energia fotovoltaica vem 

ocorrendo em um ritmo mais acelerado nos últimos anos.  

De acordo com (DANTAS, 2014) a energia solar tem uma relevante complementariedade com 
geração eólica, especialmente na Região Nordeste Brasileira. De acordo com (KENISARIN; 

        Figura 5- fator de emissão na eletricidade 
Fonte: (IEA, 2016) ; (EPE, 2012, p. 4).  

Figura 6- Distribuição geográfica dos fatores 
de emissão no mundo em g CO2e/kWh 

Fonte: IEA (2012) 
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MAHKAMOV, 2007) a utilização em larga escala da energia solar será possível apenas se tecnologias 

eficientes puderem ser desenvolvidas para o seu armazenamento com capital aceitável e custo 
competitivo. A possibilidade dos sistemas interligados ao Grid de poderem utilizar a rede como 

substitutos das baterias, a partir da compensação da energia gerada, funciona como um incentivado r 
para a implantação de novas instalações de GD.  

Os sistemas de Painel Fotovoltaico (PV) solar podem ser projetados com módulos de mono/poli 

silício cristalino, ou através do uso de filmes finos de células fotovoltaicas, ou ainda, alguma outra 
tecnologia superior que tenham eficiência melhor. Duas principais categorias de tecnologias são 

definidas a partir do tipo de semicondutor utilizado: o silício cristalino em forma de tabletes ou os 
filmes finos de outros materiais (MARIMUTHU; KIRUBAKARAN, 2013). As Células podem ser 
de silício cristalino (Mono-silício, Poli-silício, EWT,GaAS); Células de películas finas 

(CdS,CdTe,CIGS,CIS); Células híbridas; Células orgânicas e poliméricas; Células solares 
sensibilizadas com corante e Nanomateriais nas células fotovoltaicas (AKINYELE; RAYUDU; 

NAIR, 2015). 

A eficiência dos módulos depende das tecnologias utilizadas e dos diversos materiais empregados na 
fabricação das células fotovoltaicas. Para os módulos em Silício monocristalino (14%) silíc io 

policristalino (13%), silício cristalino de filme fino (7,9%) e célula solar híbrida 
(15,2%)(VILLALVA; GAZOLI, 2012).  

Os projetos de sistemas de painéis fotovoltaicos devem considerar muitos fatores quando se seleciona 
um local apropriado para montagem dos módulos. A escolha do tipo de sistema de montagem depende 
dos seguintes fatores: orientação da edificação, sombreamento do local, considerações climáticas, 

material do telhado, a capacidade de suportar carga do solo ou do telhado e as aplicações do sistema. 
Abaixo, podem ser observados os seguintes tipos de montagens dos sistemas: PV integrado a fachada 

do edifício, em telhados, em estrutura montada no solo e montados em postes (Figura 7). 

Figura 7- Estratégias de montagem dos sistemas 
Fonte: (INTERNATIONAL, 2009)  

Existem muitas variáveis que interferem na geração de eletricidade em cada tipo de projeto 
dos sistemas fotovoltaicos. Desde o tipo de material que é fabricado o módulo e da tecnologia 

empregada, as características climáticas do local de instalação, o tipo de montagem do sistema dentre 
outros. Para uma análise completa do impacto ambiental provocado pelos sistemas PV são 
necessários que todas estas possibilidades de configuração sejam analisadas. 
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Energia gerada pelos painéis 

Para o cálculo da energia gerada pelos painéis fotovoltaicos, pode-se utilizar a equação 1. Onde a 

insolação é fornecida pelos mapas solarimétricos disponibilizados para cada região do país e a área e 
a eficiência são fornecidas nas especificações técnicas do fabricante do painel fotovoltaico. 

Energia Gerada = Insolação (Wh/m2 dia) x Área do módulo (m2) × Período (dias)×Eficiência (%) (1) 

3 METODOLOGIA 

Neste trabalho a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica sobre o tema, coleta de 

informações técnicas fornecidas pelos fabricantes dos painéis e os projetos das usinas do IFRN. Além 
da coleta de dados de geração de energia elétrica em campo. O tipo de pesquisa foi quantitativo, 

exploratória. O universo da pesquisa foram os campi do IFRN que tem usinas fotovoltaicas instaladas, 
dentre os quais foi escolhida uma amostra com 3 campi, que representavam diferentes configuração 
de instalação e distribuição geográfica dentro do RN. A coleta de dados foi utilizando os supervisór ios 

que acessam em tempo real os dados de geração de energia elétrica nas usinas. Ao final foi feita uma 
consolidação dos dados de produção real de cada usina escolhida na amostra. Diante dos dados foi 

feita uma análise que sobre os possíveis fatores que interferiram nesses resultados. 

Após a escolha de quais campi do IFRN seriam estudadas, coletou-se nos projetos dessas usinas os 
dados técnicos das mesmas, em seguida foi feito o cálculo da energia prevista gerada utilizando a 

equação (1). Paralelamente, foram coletados os dados de geração real de energia elétrica em campo 
dessas usinas, por um período de 2 anos. Consolidou-se os resultados e procedeu-se uma análise que 

foi embasada no referencial teórico levantado neste trabalho.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente é apresentado o mapa do Rio Grande do Norte que mostra a expansão do IFRN no estado 

e são identificadas as usinas que fazem parte desse estudo (Figura 8). As usinas estudadas foram a 3, 
5, 15. 

Figura 8- Distribuição geográfica das Usinas do IFRN 

Em seguida, foi elaborada a Tabela 1 com o resumo das principais características técnicas das usinas 
estudadas. 
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Tabela 1- Características técnicas das usinas 

A seguir na Figura 9 são apresentados os resultados geração real pelo período de 2 anos. 

Figura 9- Produção mensal das usinas em MWh 

Em uma comparação entre a produção das 3 usinas é possível perceber que que a usina 3 tem o melhor 

resultado. Em uma análise dos dois anos a usina 3 apresenta uma eficiência de produção de 1.546 
kWh/kWp. A pior usina é a usina 1 que apresenta 1.236 kWh/kWp. O resultado da usina 3 é 20% 
inferior ao resultado da usina 1. As possíveis justificativas para este resultado são a irradiação na 

cidade da usina 3 é cerca de 8% menor do que a irradiação na cidade da usina 1, e a orientação da 
instalação dos painéis da usina 3 não estão coerentes com a recomendação da literatura. 

Com relação as contribuições das usinas para a redução das emissões de GEE na produção de energia 
elétrica, o resultado é apresentado na tabela a seguir. Foi calculado utilizando a produção total de 
energia pelas usinas multiplicando pelo fator de emissão do Sistema integrado Nacional 

 -

 5,00

 10,00

 15,00

 20,00

ja
n/

16

fe
v/

1
6

m
ar

/1
6

ab
r/

16

m
ai

/1
6

ju
n

/1
6

ju
l/

16

ag
o

/1
6

se
t/

1
6

o
u

t/
1

6

no
v/

16

de
z/

16

ja
n/

17

fe
v/

1
7

m
ar

/1
7

ab
r/

17

m
ai

/1
7

ju
n

/1
7

ju
l/

17

ag
o

/1
7

se
t/

1
7

o
u

t/
1

7

no
v/

17

de
z/

17

M
W

h

Geração de energia elétrica

Canguaretama Currais Novos Pau dos Ferros

IV SECITEX /XIV CONGIC 

0918



disponibilizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Esses resultados 

estão na Tabela 2. 

Tabela 2- Emissões evitadas nas usinas 

Usina 2016 2017 unidade 

Canguaretama (1) 12.662,63 13.467,48 

kg CO2 
Currais Novos (2) 13.702,84 14.363,41 

Pau dos Ferros (3) 14.809,76 18.262,33 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados encontrados na pesquisa, é possível avaliar de forma muito positiva a instalação 
das usinas fotovoltaicas nos prédios do IFRN, do ponto de vista da geração de energia elétrica 

utilizando fontes renováveis. Com relação a contribuição das usinas para a redução das emissões de 
GEE, quando se leva em conta apenas as emissões evitadas durante a produção de energia, o resultado 

é significativamente positivo. Entretanto é importante ressaltar que uma análise mais aprofundada 
com relação as emissões precisa ser feita levando em consideração todas as fases de produção e uso 
dos painéis fotovoltaicos. E não apenas a fase de uso desses painéis. 

Outra análise fundamental é que o modelo que deve ser replicado de instalação é aquele que apresenta 
melhor produção de energia elétrica produzida por kWp instalado.  
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ESTUDO DE CASO SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO POTENGI 

NA CIDADE DE SÃO PAULO DO POTENGI 

ANDRADE, E. K. F.
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2
; TORRES, D. M.

3
 e SILVA, R. D. R.

4

1, 2, 3,4 
IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Sanitária 

RESUMO 

Este estudo pretende investigar a qualidade da 

água do Rio Potengi a partir dos padrões 

estabelecidos nas resoluções do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n° 

357/05 e 274/00. Foram realizadas 5 coletas em 

5 trechos do Rio, na cidade de São Paulo do 

Potengi, acatando aos requisitos das análises 

físico-químicas e microbiológicas segundo a 

APHA et al (2017). Os resultados das coletas 

mostram altos índices de coliformes 

termotolerantes e baixo nível de oxigênio 

dissolvido, estando isso relacionado com o 

lançamento inadequado de efluentes domésticos 

no rio. O estudo se mostra relevante para 

inteirar a comunidade sobre o nível de poluição 

nos trechos do rio que são utilizados.

ABSTRACT 

This study intends to investigate the water 

quality of Potengi River from the standards 

established in the resolutions of the National 

Environmental Council (CONAMA) nº 357/05 

and 274/00. Five collections were carried out in 

five different stretches of the river, in the city of 

São Paulo do Potengi, complying with the 

requirements of physicochemical and 

microbiological analyzes according to APHA et 

al (2017). The results of the collections show 

high rates of thermotolerant coliforms and low 

dissolved oxygen levels, being related to the 

inadequate discharge of domestic effluents in 

the river. The study is relevant to make the 

community aware of the level of pollution in 

some stretches of the river which are attended 

by the population.   

PALAVRAS-CHAVE: Rio Potengi. Qualidade da água. Poluição. Saneamento básico. Esgoto. 

KEYWORDS: Potengi River. Water quality. Pollution. Basic sanitation. Sewage. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Rio Potengi é um dos principais mananciais do Rio Grande do Norte, banhando 9 

municípios do Estado, sendo de extrema importância para a movimentação de atividades 

econômicas como: pesca, carcinicultura, agricultura e dessedentação animal, bem como a 

relevância histórica, cultural e social do povo potiguar. O trecho escolhido para o estudo foi o que 

margeia a cidade de São Paulo do Potengi, localizada a 71km da capital Natal. O Rio Potengi 

encontra-se em um grande estado de vulnerabilidade, em decorrência da falta de cuidados da 

população usuária, bem como a falta de atenção advinda dos gestores públicos, sendo perceptível 

sua poluição devido algumas características organolépticas desagradáveis, incitando a referida 

pesquisa. 

Com o passar dos anos o rio foi sofrendo alterações em suas características naturais, 

causados pelo crescimento desordenado das cidades, falta de estrutura e saneamento básico, que 

continua sendo um agravante da degradação ambiental, de problemas socioambientais e de saúde 

pública. 

Considerando o atual problema com relação à poluição em que o Rio Potengi se encontra, a 

presente pesquisa está ligada com a relevância deste corpo hídrico para o RN, em especial para São 

Paulo do Potengi, visando por meio deste contribuir como subsidio para possíveis consultas, e uma 

forma de inteirar a comunidade de maneira mais consistente sobre o avanço da poluição nos trechos 

monitorados. Nesse sentido, tem-se como objetivo geral investigar a qualidade da água do Rio 

Potengi a partir de padrões estabelecidos nas Resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA) nº357/2005 e nº 274/2000. Tendo como objetivos específicos conhecer as principais 

fontes degradantes do corpo hídrico estudado, identificar a presença de possíveis organismos 

patogênicos de origem fecal que possam interferir na qualidade da água e averiguar as condições da 

água para uso recreativo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A utilização incorreta e não sustentada que conduzem à deterioração dos recursos hídricos 

ocasionam diversos impactos, com destaque para a contaminação de populações dependentes da 

pesca, modificação da qualidade e quantidade da água destinada ao abastecimento dos ecossistemas 

naturais e artificiais, alterações dos padrões de vazão devido a assoreamento, modificação da 

geomorfologia fluvial e a destruição de áreas de recarga de aquíferos e de hábitats marginais 

(SILVA et al., 2011). 
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No Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte, a falta de tratamento de esgotos é uma 

questão particularmente grave, com índices de esgoto tratado não superiores a 41% (FIGUEIREDO 

E FERREIRA, 2017).  

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento (2011) a zona urbana da cidade de São 

Paulo do Potengi conta com um sistema de esgotamento sanitário dividido em 03 bacias, na qual é 

gerenciado pela CAERN (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte). Segundo o 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico (SNIS), em 2008, a porcentagem de 

atendimento do sistema de esgotamento da CAERN no município era de 13,7%. Entretanto, outros 

bairros não recebem o tratamento adequado dos seus efluentes como, por exemplo, o bairro 

Assunção que possui rede coletora de esgotos executada pela prefeitura, e a mesma lança os esgotos 

in natura no Rio Potengi.   

  Esses grandes aportes de matéria orgânica, nutrientes e demais poluentes têm sido 

relatados como principais responsáveis pela eutrofização de grande variedade de ambientes 

aquáticos, gerando preocupação crescente com alto grau de poluição em que se encontram hoje os 

rios e ambientes de água doce (TUNDISI, 2003 apud COSTA et al., 2016). 

A eutrofização pode levar à alteração no sabor, no odor, na turbidez e na cor da água, à 

redução do oxigênio dissolvido, provocando crescimento excessivo de plantas aquáticas, 

mortandade de peixes e outras espécies aquáticas, além do comprometimento das condições 

mínimas para o lazer na água (SMITH E SCHINDLER, 2009). 

Além dos prejuízos no ecossistema aquático, o despejo irregular de efluentes, sejam eles 

domésticos ou industriais ainda estão entre as principais causas de diversas doenças de veiculação 

hídrica. A poluição das águas é, de longe, o problema ambiental mais sério do Brasil, onde 80% de 

todas as doenças de origem hídrica e um terço dos óbitos são relacionados com a água contaminada 

(Agenda 21, 1996 apud Funasa 2013). 

Inúmeras epidemias e doenças no trato gastrointestinal apresentam como fonte de infecção 

a água poluída e o esgoto é conhecido por conter diferentes microrganismos como bactérias do 

grupo coliforme, vírus e vermes. Doenças vinculadas por esse recurso são causadas por patógenos 

de etiologia entérica, ou seja, provenientes do intestino de humanos ou animais, transmitidos por via 

fecal-oral (SILVA et al., 2014 apud MELLO E OLIVO, 2016). 

O Brasil é, na sua generalidade, um país de altos índices de incidência de doenças 

intestinais transmitidas pela água. Esses índices se refletem nas elevadas taxas de mortalidade, em 

especial nas taxas de mortalidade infantil, que vem ocorrendo ao longo dos anos, causada pelo 

desenvolvimento industrial, crescimento demográfico e ocupação do solo de forma intensa e 

acelerada, comprometendo os recursos hídricos destinados ao consumo humano, recreação e 
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múltiplas atividades, aumentando potencialmente o risco de transmissão de doenças de origem 

hídrica (BRANCO, 1999 apud Funasa, 2013). 

3 METODOLOGIA 

Buscando atingir os objetivos supracitados, a referente pesquisa é de abordagem 

quantitativa, na qual coletaram-se dados através de 5 campanhas de monitoramento para avaliar a 

qualidade da água em um trecho do Rio Potengi. As coletas ocorreram entre os meses, de abril a 

julho de 2018, em 5 pontos ao longo do rio. Os critérios usados para a escolha dos locais de coleta 

estão ligados com a proximidade do trecho com residências, locais que eram ou são utilizados pela 

comunidade para recreação, bem como para pesca e criação de animais.  Os pontos escolhidos são: 

P1 - situado na RN 120, sendo perceptível em sua localidade à presença da mata ciliar, e criação de 

alguns animais; P2 - nomeada de passagem molhada, situada em meio a alguns comércios e 

residências, onde também existe criação de animais; P3 - situa-se na barragem Campo Grande, 

tendo grande proximidade com as residências; P4 – também situado na barragem Campo Grande, 

um pouco afastado das residências, porém próximo a algumas plantações de hortaliças; e por 

último, P5 - situado na comporta, lugar que era comumente usado para recreação, porém encontra-

se aparentemente desativado e que tem ocupação urbana e criação de animais nas adjacências. A 

Figura 1 apresenta um mapa de localização dos 5 pontos monitorados. 

Figura 1 - Mapa de localização dos pontos de monitoramento 
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As coletas foram realizadas entre 13 e 15 horas, sendo estabelecida uma profundidade média 

de 30 cm para a sua realização. Para as análises físico-químicas foram coletados, aproximadamente. 

2 litros de amostra, e para as análises microbiológicas cerca de 100 mililitros, sendo que as mesmas 

foram armazenadas em recipientes previamente esterilizados. Após a coleta, as amostradas foram 

acondicionadas em caixa térmica, a uma temperatura média de 4 ºC para preservar seus 

constituintes físico-químicos e microbiológicos. Todos os experimentos foram realizados no IFRN - 

Campus São Paulo do Potengi.   

Foram analisados os seguintes parâmetros: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, turbidez, 

condutividade elétrica, nitrato, alcalinidade total, dureza total e de cálcio, sólidos totais e coliformes 

termotolerantes de acordo com APHA et al. (2017). 

Para a constatação de coliformes termotolerantes, fez-se inoculação através da técnica de 

tubos múltiplos em meios de cultura, lactosado e EC. Na fase presuntiva, as amostras foram 

inoculadas no meio de cultura lactosado, ficando na estufa durante 48h, a 35°C. Após a verificação 

de formação de gases, a partir da fermentação do meio lactosado, as amostras que deram indicativo 

de presença de coliformes, eram inoculadas no meio de cultura EC, durante 24h, a 44,5°C, para, por 

fim, ter a comprovação da existência de coliformes termotolerantes nas amostras dos trechos 

monitorados.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Tabela 1 consta uma comparação dos resultados obtidos com os padrões e parâmetros de 

qualidade previstos na Resolução do CONAMA nº 357/2005 e nº 274/2000, bem como o 

recomendado pela literatura, como a Portaria de Consolidação nº 5/2017 do Ministério da Saúde e 

os valores adotados nos estudos de Von Sperling (2007). 

(1)-Resolução CONAMA 357/05; (2)-Resolução CONAMA 274/00; (3)- Portaria de Consolidação numero 5, 

ministério da saúde; (4)-Estudo de Marcos Von Sperling (2007) 

Tabela 1 - Qualidade das águas do Rio Potengi (valores médios, mínimo e máximo). 

Ponto OD 

(mg/L) 

T (°C) pH 

(mg/L) 

Cond. Ele. 

(µS/cm) 

Turbidez 

(NTU) 

Alcali-

nidade 

(mg/L) 

Dureza 

total 

(mg/L) 

Dureza 

de cálcio 

(mg/L) 

Nitrato 

(mg/L) 

Sólidos 

totais 

(mg/L) 

Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP/100mL) 

P1 5,8 

2,1-10 
30 

28,8-31,6 
7,7 

7,2-8,1 
2754 

2510-3020 
12,3 

6,3-18,4 
420 

80-600 
685,2 

620-732 
277,2 

220-308 
0,5 

0,2-1,1 
1773 

1575-2072 
1,23*106 

1,30*105-3,5*106 

P2 3,8 

1,4-6,2 
28,9 

27-31,6 
7,5 

6,8-8,0 
2750 

2460-2940 
14,4 

2,1-32,4 
361 

80-480 
738,8 

640-808 
305,2 

256-406 
0,9 

0,2-1,7 
1985 

1677-2328 
1,26*105 

6,8*104-2,3*105 

P3 5,8 

3,8-8 
28,6 

26,6-29,9 
7,2 

6,1-8,1 
589 

418-792 
16,9 

3,9-31,1 
107 

30-166 
147,4 

116-192 
70,8 

60-82 
0,6 

0,5-0,7 
367 

192-462 
2,39*103 

170-9000 

P4 7,9 

6,2-9,6 
28,9 

27,1-31,7 
7,7 

7,3-8,3 
581 

393-766 
10,6 

3,4-24 
92 

20-130 
152,8 

120-188 
85,6 

64-122 
0,7 

0,1-11 
392 

308-444 
5,47*103 

200-1,6*104 

P5 8,1 

5,4-10 
28,1 

27,5-28,8 
7,9 

7,3-8,8 
597 

408-775 
10,1 

3,5-23,6 
93 

80-124 
158,8 

140-186 
83,2 

62-126 
1,3 

0,6-2,1 
405 

346-473 
2,29*104 

40-8,0*103 

VMP ≥ 5 (1) --- 6 a 9(1) 100(4) 100(1) 400(3) 500(3) --- 10(1) --- <1000(2) 
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Alguns parâmetros encontram-se de acordo com os padrões estabelecidos pela Resolução do 

CONAMA nº 357/2005 para corpos d’água de classe II, como os valores de pH, e turbidez, que não 

obtiveram uma grande variação, assim como os valores para temperatura, apesar de não ser 

estabelecido um valor especifico para esse parâmetro. 

Alguns parâmetros encontram-se em desconformidade com os padrões estabelecidos, como 

se pode observar nos valores de oxigênio dissolvido (Figura 2).  

Figura 2 – Relação entre os valores de OD e pH nos pontos monitorados 

As medições de OD estão comumente relacionadas com a poluição do recurso hídrico por 

esgotos domésticos. Em termos ecológicos, a repercussão mais nociva da poluição de um corpo 

d’água por matéria orgânica é a queda nos níveis de oxigênio dissolvido, causada pela respiração 

dos microrganismos envolvidos na depuração dos esgotos. O impacto se estende a toda comunidade 

aquática, e cada redução nos teores de oxigênio dissolvido é seletiva para determinadas espécies 

(VON SPERLING, 2014). 

Outros parâmetros que merecem atenção são os valores de condutividade elétrica, mesmo 

que não se tenha um padrão estabelecido pela Resolução do CONAMA nº 357/2005. As águas 

naturais apresentam teores de condutividade elétrica na faixa de 10 a 100 μS/cm, e em ambientes 

poluídos por esgotos domésticos ou industriais os valores podem chegar até 1000 μS/cm (VON 

SPERLING, 2007 apud PIRATOBA et al 2017). Dessa forma, os valores encontrados estão 

superiores ao padrão recomendado pela literatura, estando P1 e P2 com níveis acima de 1000 

μS/cm, podendo mostrar assim um indicativo de poluição de origem doméstica. 
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Figura 3 – Concentração média de condutividade elétrica nos pontos monitorados 

Um dos parâmetros que não obteve alterações, mas que merece atenção é o valor de nitrato 

das amostras, que se mantiveram baixos em todas as análises, não chegando a 2 mg/l de NO3, 

conforme se observa na Figura 4 . O nitrato é um importante indicativo de poluição por esgoto 

doméstico, sendo possível indicar se aquela poluição é antiga ou recente. Nesse contexto 

compreende-se que o nitrogênio presente no corpo hídrico é em sua grande parcela de nitrogênio 

orgânico e amoniacal, em decorrência do intenso processo de eutrofização enfrentada pelo rio em 

alguns pontos estudados. Esses nutrientes enriquecem o meio aquático favorecendo o crescimento 

de plantas aquáticas, como as macrófitas aquáticas e algas, tendo como grande problema a 

possibilidade do surgimento de cianobactérias potencialmente tóxicas, as quais podem alterar a 

qualidade das águas, sobretudo no que tange ao abastecimento público, causando graves riscos de 

saúde. (COSTA et al 2016).   

Esse nitrogênio amoniacal é oriundo de despejos de efluentes domésticos in natura no 

manancial, dentre outros fatores.  
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Figura 4 – Concentração média de nitrato nos pontos monitorados 

Outros parâmetros se encontram com elevadas concentrações, principalmente em P1 e P2, 

como dureza e alcalinidade (Figura 5). 

Figura 5 – Relação entre dureza e alcalinidade nos pontos monitorados 

Esses dois parâmetros estão geralmente associados à presença de detergentes, sabão, óleos e 

graxas. Tais parâmetros também não são definidos nas resoluções do CONAMA citadas 

anteriormente, mas em decorrência de sua importância para determinação da qualidade da água e 

comprovação da possível contaminação de origem sanitária, foram comparadas com os padrões da 

Portaria de Consolidação nº 05/2017 do Ministério da Saúde. Além desses, os valores de sólidos 

totais também encontram-se alterados nestes mesmos pontos de coleta, ultrapassando a 

concentração de 1000 mg/l de sólidos totais. 
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Figura 6 – Concentração média de sólidos totais nos pontos monitorados 

Além do mais, a concentração de coliformes termotolerantes, usualmente conhecidos como 

coliformes fecais, apresentados na Figura 7, foram elevados. As bactérias do grupo coliforme são 

utilizadas como indicadores de contaminação fecal, ou seja, indicam se a água foi contaminada por 

fezes e, em decorrência, se apresenta uma potencialidade para transmitir doenças. (VON 

SPERLING, 2014). 

Figura 7 – Concentração média de coliformes nos pontos monitorados 

As bactérias patogênicas tendem a morrer um pouco mais rapidamente do que as bactérias 

do grupo coliforme, o que dá certa segurança para se utilizar os coliformes como indicadores de 

qualidade sanitária (VON SPERLING, 2014). Mesmo que a água do Rio Potengi nos trechos 

monitorados não sejam utilizadas como fonte de abastecimento direto para população, ainda assim é 
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utilizado como meio de recreação, pesca, e dessedentarão animal. Dessa forma, interpretando os 

resultados obtidos no monitoramento, e comparando-os com os padrões definidos pela Resolução 

do CONAMA nº 274/2000, que define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras, o uso da 

água do rio pode apresentar um potencial risco à saúde humana, em virtude do alto número de 

coliformes encontrados, que apresentam valores superiores a 5*10
3 

NMP/100mL até valores de

aproximadamente 1,2*10
6
 NMP/100mL.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista dos resultados apresentados percebe-se que essa pesquisa é de extrema relevância, 

sendo possível identificar as principais fontes causadoras da degradação ambiental do Rio Potengi, 

que refere-se ao grande aporte de esgoto doméstico encaminhado sem tratamento prévio, em 

decorrência da precariedade do sistema de esgotamento sanitário do município de São Paulo do 

Potengi. Ademais, são notórias as alterações que aconteceram no rio, alterando sua qualidade 

ambiental e afetando sua capacidade de suporte, prejudicando seus mais diversos usos, 

principalmente atividades de laser e pesca que ainda são muito realizadas, por está em desacordo 

com diversos parâmetros estabelecidos pelas resoluções vigentes no país, destacando entre elas a 

CONAMA nº 274/00 que define os critérios de balneabilidade em águas brasileiras.  

A pesquisa também pode auxiliar no incentivo e estudo de proposições que venham a 

amenizar os problemas que tem causado a poluição no corpo hídrico estudado. Além disso, esse 

estudo auxilia na manutenção da qualidade de vida dos moradores, apresentando-os a real situação 

do rio, que potencialmente pode vir a causar problemas de saúde a seus usuários. 
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CEREVISIAE A PARTIR DE SUBSTRATOS COM DIFERENTES FONTES 

NITROGENADAS 

SILVA, A.1; BONFIM, R. S.2; NASCIMENTO, L. A.3 e BEZERRA, P. K. S. B.4 

1,2,3,4IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Leveduras são microrganismos responsáveis pela 

maioria dos processos fermentativos, um 

exemplo de levedura muito utilizada é a 

Saccharomyces cerevisiae. Sais de nitrogênio 

são nutrientes bastante importantes para o 

crescimento desses seres, por esse motivo é de 

grande importância que seja feita uma 

otimização no processo, para que possa melhorar 

a obtenção do nitrogênio. O objetivo deste 

trabalho é avaliar e comparar qual a fonte de 

nitrogênio mais viável para o processo 

fermentativo em relação ao crescimento 

microbiológico.  

ABSTRACT 

Yeasts are microorganisms responsible for most 

fermentative process, an example among the 

microorganisms very used is Saccharomyces 

cerevisiae. Nitrogen salts are important nutrients 

for her growth, that is way is great importance to 

optimize the process in order to improve nitrogen 

source. The objective this work is to evaluate and 

compare the most viable nitrogen source for the 

fermentative process in relation to 

microbiological growth. 

1. INTRODUÇÃO

As leveduras são agentes biológicos que são responsáveis pela fermentação e, por isso, a 

escolha do microrganismo ideal é de grande importância para o êxito da fermentação. (MENEZES, 

1980 apud PACHECO, 2010). O gênero Saccharomyces é um dos tipos de microrganismos mais 

PALAVRAS-CHAVE: Fermentação alcoólica. Fontes nitrogenadas. Cinética de fermentação 

KEYWORDS: Alcoholic fermentation. Nitrogen sources. Kinetic of fermentation. 
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estudados pelos cientistas. Esse interesse se dá pela função da vasta aplicação desses microrganismos 

na indústria de biotecnologia (ANDRIETTA, STECKELBERG, ANDRIETTA, 2006). 

A fermentação pode ser em estado solido (FES) ou submerso (FS). O primeiro processo 

consiste na utilização de substratos sólidos com porcentagens baixas de água em sua composição 

(ALONSO, 2001 apud PINHEIRO, 2006); já no segundo processo, usa-se um meio de cultura 

líquido, sendo esse o mais utilizado e mais relatado em maior número de trabalhos e com mais 

detalhes (MARTINS, 2001 apud PINHEIRO, 2006). 

Dentre os exemplos de fermentação existentes pode-se citar a fermentação descontinua 

também chamada de fermentação em batelada, onde uma solução nutriente é adicionada ao 

fermentador junto ao microrganismo, de modo a permitir que a fermentação ocorra em condições 

desejadas. E para que o processo de fermentação ocorra de forma adequada é necessário que leve-se 

alguns aspectos em consideração como afirma Palma (2003) apud Rocha (2010) que a 

heterogeneidade da mistura, temperatura, pH, agitação, aeração e concentração de nutrientes e 

produtos tornam difícil o controle de crescimento e a automatização do processo. 

Em relação a concentração de nutrientes para a utilização da Saccharomyces cerevisiae em 

processos industriais é necessário que os meios contenham uma fonte de carbono e de nitrogênio, 

sendo esses importantes reguladores do crescimento microbiano. Objeto do nosso estudo, as fontes 

de nitrogênio, é dita como essencial para que o processo fermentativo seja realizado de forma 

eficiente, sendo este encontrado em quase todas as macromoléculas de organismos vivos, pode-se 

citar como principais fontes os aminoácidos, íons amônio e pequenos peptídeos. (VILANOVA et al, 

2007 apud Miranda 2012). A carência de compostos de nitrogênio no meio de cultura pode ocasionar 

a baixa produção de biomassa, afetar o processo de fermentação e a conclusão deste. Porém, nem 

todas as fontes proporcionam um crescimento eficiente. 

O objetivo desse trabalho é analisar a melhor fonte de nitrogênio para o processo fermentativo, 

utilizando a S. cerevisiae, utilizando para isso, modelagens matemáticas afim de encontrar a fonte 

nitrogenada que possibilita mais afinidade para o microrganismo.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Usar Bioetanol como alternativa para a alta dos preços e problemas ambientais causados por 

combustíveis fósseis está cada vez crescendo mais, é um produto renovável com as características de 

combustível, que ajuda na redução do efeito estufa por diminuir a emissão de poluentes e diminui 

significativamente a poluição do ar. (IEA, 2010). 
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O estudo cinético de processos fermentativos baseia-se em analisar a mudança das 

concentrações de componentes, em relação ao tempo final, fazendo assim, uma análise na velocidade 

desses componentes, avaliando assim a taxa de crescimento celular, consumo de substrato e formação 

de produtos relacionados a fermentação. (FERREIRA, 2005) 

Substrato limitante, é o que irá limitar o crescimento celular, Monod (MONOD, 1949) propôs 

uma formula empírica, Eq 1 que descreve o crescimento microbiológico em função de um substrato 

limitante. 

*m
x

s

S

K S


 =

+
(1) 

Na equação 1, o Ks representa a constante de saturação, a qual pode ser deduzida substituindo 

Ks= S, resultando em μx = μm/2. Assim temos que a constante de Monod será o substrato relacionada 

à metade da velocidade máxima. (SCHMIDELL, et al, 2001) 

3. METODOLOGIA

Os ensaios experimentais necessários para o desenvolvimento do projeto foram realizados nos 

laboratórios de química orgânica e de biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia, IFRN – Campus Nova Cruz, RN. 

3.1 Microrganismos 

O microrganismo utilizado neste trabalho foi uma linhagem de levedura Saccharomyces 

cerevisiae (S. cerevisiae) PE-2 doado pelo banco de culturas do Laboratório de Engenharia 

Bioquímica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

3.2 Estoque, pré-inóculo e inóculo 

Para a manutenção da levedura utilizou-se o meio sólido YEPD, cujos componentes estão 

mostrados na Tabela 1. As culturas foram mantidas em refrigerador a aproximadamente 4°C, com 

realização de repiques a cada 20 dias para renovação da linhagem. 

Tabela 1: Componentes do YEPD 

Componente Concentração (g/L) 

Glicose 20,00 

Extrato de levedura 10,00 
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Peptona 20,00 

Agar-agar 18,00 

Neste trabalho, os repiques foram feitos utilizando o Método de Esgotamento de Inóculo por 

Estrias por Quadrante e realizados em placas de Petri, onde o ele permite a transferência de 

microrganismos de um meio de cultura para outro, possibilitando o isolamento e a obtenção de 

culturas puras. 

Após a transferência da levedura para a placa, estas foram mantidas em estufa bacteriológica 

a 30°C por 72h para o crescimento das colônias. Após esse tempo de incubação, as placas foram 

acondicionadas a 4 ºC com o intuito de reduzir o metabolismo celular e conserva-las para as próximas 

etapas, ou seja, preparo do pré-inóculo e inóculo. 

Para o preparo do pré-inóculo foram utilizadas duas composições diferentes, conforme 

apresentadas nas Tabelas 2 e 3. 

Tabela 2: Meio de cultura em caldo para pré-inóculo e inóculo, utilizando fosfato de amônio 

Componente Concentração (g/L) 

Glicose 30,00 

Extrato de levedura 5,00 

Fosfato de amônio bibásico ((NH4)2HPO4) 10,00 

Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 4,50 

Sulfato de magnésio heptahidratado (MgSO4.7H2O) 1,00 

Sulfato de zinco heptahidratado (ZnSO4.7H2O) 1,16 

Tabela 3: Meio de cultura em caldo para pré-inóculo e inóculo utilizando cloreto de amônio 

Componente Concentração (g/L) 

Glicose 30,00 

Extrato de levedura 5,00 

Cloreto de amônio (NH4Cl) 20,00 

Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 4,50 
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Sulfato de magnésio heptahidratado (MgSO4.7H2O) 1,00 

Sulfato de zinco heptahidratado (ZnSO4.7H2O) 1,16 

Para o preparo do inóculo utilizou-se as mesmas composições apresentadas nas Tabelas 2 e 3. 

É importante verificar que a diferença entre as composições propostas está na fonte de nitrogênio, em 

que na Tabela 2 o composto utilizado foi o fosfato de amônio ((NH4)2HPO4), enquanto na Tabela 3 

utilizou-se o cloreto de amônio (NH4Cl).  

Depois de transcorrido o período de 24 horas de incubação do pré-inóculo, foram transferidos 

5 mL do pré-inóculo para os meios de inóculo; cada inóculo contendo 95 ml de meio inicial, após a 

adição do pré-inóculo, foi colocado em mesa agitadora a temperatura ambiente em torno de 28°C. O 

processo fermentativo durou 14 horas, sendo retirado ponto a cada duas horas. Todos os meios de 

cultura para o cultivo da S. cerevisiae foram esterilizados em autoclave, a 127°C por 15 minutos, e 

seu pH ajustado para 5. 

3.3 Quantificação de substrato 

A cada ponto retirado foi utilizado 1 ml para medição do °Brix pelo refratômetro digital. 

Sabendo que um °Brix equivale a 1% de substrato em solução, podemos dizer que um °Brix equivale 

a 10 g/L de solução. 

3.4 Quantificação de Biomassa 

A biomassa foi medida através do turbidímetro, onde a cada ponto retirado, era medido a 

turbidez do meio, em NTU (unidade nefelométrica de turbidez), e posteriormente calculado utilizando 

a curva padrão de turbidez por concentração de biomassa.  

3.5 Cinética de fermentação 

Foram utilizadas equações e modelagens matemáticas para avaliar e comparar o desempenho 

do processo fermentativo, as velocidades de fermentação e qual meio se fez melhor para o 

microrganismo, assim como observar a ordem cinética de fermentação. As Equações 2-5 foram 

usadas para descrever o processo e estão apresentadas a seguir. 

0m
x

f

X X
P

t

−
= (2) 

x

dX
r

dt
= (3)
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dX

X dt
 = (4) 

*m
x

s

S

K S


 =

+
(5) 

Todos os cálculos foram feitos com o auxílio dos programas Origin e MS Excel. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Análise da melhor fonte de nitrogênio 

Segundo os resultados obtidos na análise do °Brix e da turbidez coletado a cada duas horas, 

foi possível analisar a queda na quantidade de substrato e o aumento da biomassa no meio, sendo 

influenciada pelo Fosfato e Cloreto de amônio, conforme apresentado na Figura 4. 
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Figura 4 – (a) consumo de substrato no meio composto pelo cloreto e fosfato de amônio; (b) 

crescimento de biomassa no meio contendo cloreto e fosfato de amônia. 

Analisando a Figura 4, observa-se que o meio composto por fosfato de amônio (Figura 4(a)) 

obteve uma maior redução de substrato no meio, mesmo tendo começado de uma quantidade de 

substrato menor, esse meio proporcionou uma melhor baixa na quantidade de substrato em menor 

tempo, comparado com o do que o meio composto por cloreto de amônio (Figura 4(b)). Como 

também foi possível observar que o meio composto por fosfato de amônio obteve melhor resultado 

na produção de biomassa, obteve um crescimento muito maior, do que o meio feio com cloreto de 

amônio. Isso mostra a maior facilidade de obtenção de Nitrogênio pelo Fosfato de Amônio, 

comparado com o Cloreto de Amônio. 
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A fonte de nitrogênio é bastante importante pois é utilizada pela levedura para fazer a quebra 

do açúcar consumido, no caso da S. cerevisiae, a quebra da glicose. Quanto mais fácil for a obtenção 

do nitrogênio no meio, mais facilmente a levedura irá consumir o açúcar e transforma-lo no produto 

desejado e utilizar essa energia para sua reprodução, como mostrado no crescimento da biomassa. 

(PARAZZI, C.) 

4.2 Cinética de fermentação 

Analisando a cinética de fermentação, podemos observar e comparar as velocidades de cada 

fermentação, fazendo assim a comparação da velocidade e de ordem cinéticas, como também a 

produtividade média e as ordem de cada processo fermentativo. 
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Figura 6 – Estudo cinético do crescimento de biomassa e consumo de substrato, para o meio com 

Fosfato de Amônio (a) e a para o meio com Cloreto de Amônio (b) 

Na figura 6, podemos observar que para o meio com Fosfato de Amônio (Figura 6(a)), houve 

o consumo quase que total do substrato, deixando, no tempo 8, uma constância maior em seus valores.

O mesmo ocorre para a biomassa após as 8 horas, tendo uma maior constância, diferentemente do 

que observado no meio com Cloreto de Amônio (Figura 6(b)). 

Na avaliação do desempenho do processo fermentativo, foi possível observar que, o meio com 

Fosfato de Amônio obteve um maior desempenho, chegando à velocidade de 1,38 g/L.h na 4ª hora 

de fermentação, enquanto o meio com Cloreto de Amônio obteve um valor máximo de 0,49 g/L.h 

na 6º hora de fermentação, mostrando assim, uma superioridade na produção de biomassa pelo meio 

com Fosfato de Amônio.  
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Na Figura 7 podemos observar e comparar as velocidades obtidas em cada fermentação, 

novamente, é possível observar o quão melhor foi a fermentação feita a partir do meio com Fosfato 

de Amônio. 
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Figura 7 – Velocidade instantânea de crescimento da biomassa em relação ao tempo para os meios 

com Cloreto de Amônia e com Fosfato de Amônia 

Essa diferença na velocidade de fermentação pode ser explicada pela afinidade com o meio 

de fermentação, sendo avaliado pela constante de Monod, onde, para saber o nível de afinidade do 

microrganismo com o meio é necessário fazer o cálculo do Ks, ele irá mostrar o nível de afinidade do 

microrganismo com o meio, quanto maior foi o Ks, menor é afinidade do microrganismo com o meio. 
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Figura 8 – Cinética de Monod, para o meio com o Fosfato de Amônio (a), e para o meio com 

Cloreto de Amônio (b). 

A partir de análises das curvas mostradas na Figura 8, foi possível obter a velocidade máxima 

de fermentação de cada processo, e com isso, calcular a constante de Monod, Ks, ambas expostas na 

Tabela 3. 

Tabela 3 – Velocidade máxima de fermentação e constante de Monod para os meios. 

Meio μm Ks 

Fosfato de Amônio 0,366 24,51 

Cloreto de Amônio 0,2194 45,19 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos experimentos realizados com diferentes fontes de nitrogênio, foi possível afirmar 

que a melhor fonte é o Fosfato de amônio, pois foi o que obteve o maior consumo de substrato em 

menor tempo, em comparação com o cloreto, que estabilizou a quantidade de substrato em um valor 

muito alto, como também, o crescimento da biomassa que obteve um melhor resultado no fosfato, 

tendo um valor máximo de aproximadamente 16,25 g/L. 

A melhor eficiência meio com Fosfato de Amônio foi também comprovada pelo maior 

desempenho fermentativo, obtendo um valor de 1,38 g/L.h enquanto o Cloreto de Amônio alcançou 

o máximo de 0,49 g/L.h, também demostrado na velocidade instantânea e especifica de

transformação, onde ambas, o fosfato novamente se sobressaiu. 

A constante de Monod foi outro dado bastante importante de ser observado, mostrando que o 

meio com Fosfato de Amônio causa uma afinidade muito maior para o microrganismo do que o meio 

com Cloreto de Amônio, fato esse podendo ser explicado por causa das ações esterilizantes e 

desinfetantes por parte do cloreto liberado em solução. 

Novos estudos devem ser feitos para encontrar um meio com uma afinidade maior que o meio 

estudado, procurando melhor o processo fermentativo e aumentando assim, o crescimento 

microbiológico. 
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RESUMO 

O setor de manutenção, em médias e grandes 

empresas, já se tornou capaz de prever as 

manutenções de seus ativos. Auxiliados por 

softwares, a gestão da manutenção é capaz de 

otimizar o uso dos principais recursos desse 

setor, contribuindo assim, para elevar a 

competitividade da organização. A 

implantação de um sistema como esse, ainda 

é um desafio para as pequenas empresas, que 

além de ter um custo elevado, necessitam 

também de mão-de-obra capacitada para 

operá-lo. Nesse contexto, partindo do estudo 

de caso, foi desenvolvido um sistema 

computadorizado de baixo custo para a gestão 

de manutenção em pequenas organizações. 

ABSTRACT 

The maintenance industry, in medium and 

large companies, has already been able to 

forecast the maintenance of its assets. Helped 

by software, maintenance management is able 

to optimize the use of the main resources of 

this sector, thus contributing to increase the 

competitiveness of the organization. The 

implementation of such a system is still a 

challenge for small businesses, which, in 

addition to having a high cost, also require 

skilled labor to operate it. In this context, 

starting from the case study, a low cost 

computerized system was developed for 

maintenance management in small 

organizations.

PALAVRAS-CHAVE:  Gestão da Manutenção, Sistema de Informação, Pequenas Empresas. 

KEYWORDS:  Management Maintenance, System of Information, Small Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente a manutenção é uma pratica estratégica, ou seja, está focada nas soluções e 

não nos resultados, nesse novo cenário fruto da economia globalizada e altamente competitiva, 

as empresas devem ter o setor de manutenção como um agente proativo, capaz de entregar sua 

parcela de contribuição aos resultados financeiros da organização. 

Diante desse novo cenário a sobrevivência das organizações depende crescentemente da 

sua habilidade de adaptação e evolução. Resultando numa frequente busca por novas 

ferramentas de gerenciamento que impulsionem a sua competividade, por meio da qualidade 

de seus serviços, processos e produtos, (KARDEC & NASCIF, 2009). 

A gestão da manutenção é responsável por planejar, programar e controlar as 

intervenções dos ativos, bem como os recursos utilizados, munidos de um software que registra 

e processa todos os dados das manutenções que integra velocidade e precisão à esses processos. 

Nesse contexto Kardec e Nascif (2009, p. 90), afirmam que “O software de gerenciamento da 

manutenção é uma ferramenta fundamental para a otimização dos recursos”.  

A importância desta ferramenta é percebida no estudo de Lamb et al (2013), que realizou 

uma pesquisa, através de entrevista, em uma empresa de saneamento e verificou que o 

planejamento inadequado aliado a ausência de software de manutenção para gerenciamento das 

atividades são os principais problemas para o setor de manutenção apontados por 43,2% dos 

entrevistados. 

No caso das micro e pequenas empresas esse problema pode ainda maior, visto que 

existe uma certa dificuldade em implantar softwares de gestão da manutenção, devido ao seu 

elevado custo e complexidade que não se adequam a realidade dessas organizações. Logo, essas 

empresas vêm perdendo espaço no mercado devido a má utilização dos recursos do setor 

(tempo, financeiro e mão-de-obra), necessitando de ferramentas mais acessíveis que 

possibilitem a elas responderem com velocidade as mudanças do mercado globalizado em que 

a tecnologia é uma peça essencial de inovação.  

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um software 

capaz agregar um baixo custo de implantação, simplicidade e facilidade de manuseio, para 

auxiliar as pequenas empresas na gestão dos seus ativos. A presente pesquisa foi desenvolvida 

a partir do estudo da literatura cientifica e de um estudo de caso em uma pequena empresa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Definições de Manutenção 

As atividades de manutenção existem para evitar a degradação natural ou não de 

quaisquer equipamentos ou instalações. Esses desgastes se manifestam de diversas formas, 

desde a má aparência, perdas parciais e até perda total das funções requeridas, causando paradas 

de produção, fabricação, perda da qualidade dos produtos ou serviços, poluição e desastres 

ambientais. Como essa área tem uma forte relação com os setores produtivos, principalmente 

quanto à qualidade e produtividade, ela acaba desempenhando um papel estratégico 

fundamental na melhoria dos resultados operacionais e financeiros dos negócios (AZEVEDO, 

2007).  

Formalmente, a definição de manutenção é a combinação de ações técnicas, 

administrativas e de supervisão, com o objetivo de manter ou recolocar um item em um estado 

no qual possa desempenhar uma função requerida, ou seja, fazer o que for preciso para 

assegurar que um equipamento ou máquina opere dentro de condições mínimas de 

requerimentos e especificações (ABNT, 2000). 

2.2 O Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) 

Segundo Pinto e Xavier (2001), o planejamento e a padronização das atividades de 

manutenção são bases para um melhor gerenciamento desta atividade, e devem ser aplicados 

de forma adequada, garantindo as ações preventivas e corretivas e a previsibilidade dos recursos 

necessários, dando confiabilidade ao serviço.  

Estes autores destacam as seguintes tarefas como rotinas básicas desse setor. 

• Organizar e implantar um Sistema de Manutenção;

• Avaliar os resultados dos relatórios emitidos pelo sistema;

• Organizar a apresentação de relatórios executivos para as chefias da manutenção

e da empresa;

• Propor medidas preventivas para aumentar a disponibilidade dos equipamentos;

• Planejar Manutenção Preventiva em comum acordo com a Operação;

• Fazer estudos de Confiabilidade (RCM) em cima dos resultados do Sistema;

• Definir Normas de Procedimento para a Manutenção Preventiva;

• Organizar e Administrar o Almoxarifado de Peças Sobressalentes;

• Organizar e coordenar Programas de 5 S e TPM.
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2.2.1 Sistemas de planejamento e controle da Manutenção 

A sincronia entre os processos que interagem na manutenção depende, 

fundamentalmente, do uso de sistemas de planejamento e controle da manutenção, no Brasil, 

até 1970, esses sistemas eram todos manuais, a partir dessa data com a utilização de 

computadores pelas empresas de grande porte, os sistemas começaram a serem informatizados, 

essas empresas desenvolviam seus próprios softwares utilizando grandes computadores até 

1983, quando com avanço das novas tecnologias essa pratica se tornou financeiramente 

inviável, (KARDEC & NASCIF, 2009). 

Atualmente o mercado oferece diversos softwares, que estão divididos em três classes 

descritas a seguir: 

CMMS (Computer Maintenance Management Sytem): Introduzidos nos anos 80, 

agregam as funções de controle de indicadores, nivelamento de recursos e compartilhamento 

de banco de dados.  

EAM (Enterprise Asset Management): É uma classe que, além de desempenhar as 

mesmas funções de um CMMS, se integrar com outros softwares da empresa, como o 

financeiro, RH e suprimentos. 

ERP (Enterprise Resource Planning): É a classe mais recente, desenvolvidos para 

integrarem todos os dados e processos de uma organização em um sistema unificado. 

Para o bom desempenho dessa sistemática é essencial uma coleta de dados eficiente 

sobre as atividades das manutenções, que são feitas por meio das OSs (Ordens de Serviço), um 

documento onde o executante registrará os principais dados das intervenções, os softwares 

processarão essas informações e disponibilizam indicadores dos ativos, planos de manutenção, 

custos, previsão das manutenções, do uso de materiais, da mão-de-obra, entre outros.  

2.4 Indicadores de Desempenho Classe Mundial 

Com o intuito de auxiliar as atividades de manutenção na tomada de decisões e na 

avaliação de metas, devem ser gerados relatórios concisos e específicos formados por tabelas 

de índices, acompanhadas quando necessário dos seus respectivos gráficos, projetados de forma 

que sejam de fácil análise e adequados a cada atividade gerencial. 
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Conforme Kardec e Carvalho (2002), mesmo com todas as inovações implementadas, 

muitas empresas continuam incapazes de administrar a sua manutenção, devido à falta de 

indicadores de desempenho adequados e a perda do controle do sistema de manutenção. 

A ABRAMAN (2005) considera como principais indicadores de manutenção, aqueles 

que possuem uma mesma expressão para o cálculo em todos os países, sendo chamados assim 

de indicadores “classe mundial”. A seguir descreveremos os cinco indicadores classe mundial 

voltados para a gestão de equipamentos: 

• Tempo Médio Entre Falhas (TMEF) – representa quanto tempo em média que pode

ocorre uma falha num equipamento, relacionando o tempo de funcionamento normal, a

quantidade de paradas para ação corretiva e o período de tempo dessas paradas.

• Tempo Médio Para Falhar (TMPF) – representa quanto tempo em média um

equipamento funcionará antes de ocorrer uma falha, relacionando o tempo total de

operação de um conjunto de itens não reparáveis e o número total de falhas detectadas

nesses itens.

• Tempo Médio Para Reparos (TMPR) – representa quanto tempo em média que um

equipamento ficará parado para manutenção corretiva, relacionando o tempo total de

manutenção corretiva e o número total de falhas detectadas nesses itens.

• Disponibilidade (DISP) – representa a probabilidade de um equipamento opera

satisfatoriamente num determinado período de tempo, relacionando o TMF e TMPR.

• Confiabilidade (CONF) – representa a probabilidade de um equipamento desempenha

sua função requerida num determinado período de tempo, relacionando o TMF, a

constante de Euler e o tempo de operação previsto.

3 METODOLOGIA 

Utilizando um estudo de caso do tipo exploratório no setor de manutenção em uma 

empresa de passeios turísticos foram realizadas ações para o entendimento das manutenções 

realizadas nos equipamentos das embarcações existentes, seguindo as seguintes etapas descritas 

na figura 1.  

Figura 1 – etapas da metodologia.  Fonte: os autores 

Conhecimento 
da rotina das 

atividades             
do setor de 
manutenção 

Análise da 
gestão de 

manutenção 
Proposta de 

solução
Execução da 

proposta Conclusão
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3.1 Conhecimento da Rotina 

Este trabalho foi realizado em uma empresa de passeios turísticos localizada no interior 

potiguar do Rio Grande do Norte. A organização tem como atividade econômica principal 

passeios turísticos com barcos. Sendo seus principais ativos 4 barcos, 2 lanchas e 2 carros, onde 

se utiliza prioritariamente a manutenção corretiva. 

Nesta etapa foram coletadas informações sobre a manutenção, por meio da vivência no 

setor. Com base nas características citadas por Engeteles (2016), que indicam deficiências no 

processo de manutenção, observou-se que na empresa existia um planejamento e controle 

ineficientes, que não se baseava nos indicadores mundiais de manutenção.  

Realizou-se também um levantamento de como o setor de manutenção se relacionava 

como os demais setores da empresa e observamos que a comunicação entre os setores não se 

dava de forma satisfatória o que gerava dificuldades para a solução de problemas por parte do 

setor de manutenção como por exemplo a falta de peças de reposição e consequentemente 

perdas de receita para o setor financeiro. 

3.2 Análise da Gestão da Manutenção 

Nesta etapa foram caracterizados os problemas, utilizando uma análise comparativa das 

características do setor com parâmetros indicadores de ineficiência/inexistência da gestão de 

planejamento da manutenção. A Engeteles (2017), descreve dez características que indicam 

ineficiência/inexistência do setor de PCM: 

 1 – Alto índice de manutenção corretiva; 

 2 – Ausência de indicadores de manutenção; 

 3 – Alto índice de retrabalho nas atividades de manutenção; 

 4 – Ausência de metas;  

 5 – Manutenção preventiva e preditiva inexistentes; 

 6 – Altos custos de manutenção; 

 7 – Equipe de manutenção sobrecarregada; 

 8 – Falta frequente de peças de reposição e matérias para execução das manutenções; 

 9 – Alto índice de horas extras na manutenção; 
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 10 – Desconhecimento dos índices de disponibilidade e confiabilidade dos ativos. 

Ao comparar estas características as do setor de manutenção da empresa foi possível 

identificar, os seguintes índices: 

1 – Alto índice de manutenção corretiva; 

2 – Ausência de indicadores de manutenção; 

4 – Ausência de metas;  

5 – Manutenção preventiva e preditiva inexistentes; 

8 – Falta frequente de peças de reposição e matérias para execução das manutenções; 

10 – Desconhecimento dos índices de disponibilidade e confiabilidade dos ativos.  

Após estudar a literatura mais profundamente entendeu-se que esses aspectos tinham 

como causa a falta de sistemática para acompanhamento e controle das manutenções. Assim, 

surgiu a ideia de implementação de um sistema informatizado que auxiliasse a evolução dessa 

empresa. 

3.4 Propostas de Solução 

Diante dessa problemática propomos o desenvolvimento de um sistema par gestão de 

manutenção usando o MS Excel, através do VBA (a linguagem de programação do MS Excel) 

e as funções nativas. Como a empresa já possuía o software, não teria custos adicionais para 

utiliza-lo. Um sistema que auxiliasse a gestão no acompanhar dos ativos por meio dos 

indicadores de manutenção e na programação das intervenções.  

3.5 Execuções 

Observamos durante o desenvolvimento do software para a gestão da manutenção, a 

necessidade de criarmos uma Ordem de serviço que facilitasse o trabalho dos mantenedores 

tanto na alimentação do software quanto no preenchimento da OS. Construídos de acordo com 

a literatura, considerando as necessidades da empresa e utilizando como referência outros 

sistemas desse segmento. 

3.6 Conclusões 

Depois de diversos testes o sistema foi implantado e o profissional responsável pela 

gestão do setor passou por treinamento para compreender como utilizar a ferramenta, foi 
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explicado como seria o novo fluxo dos processos da manutenção que agora partiriam de uma 

demanda programada e não de eventuais necessidades. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O sistema desenvolvido, mostrado na figura 2, é capaz de tratar os dados das 

manutenções, gerando índices de confiabilidade e TMF dos ativos, planejamento das ações 

preventivas, além de criar um banco de dados dessas atividades. Sua estrutura - seções, suas 

respectivas abas e funções - descritas a seguir: 

Figura 2 – aba programação

Fonte: os autores 

Início: composto pelas abas – Alertas: exibi um resumo do planejamento dos ativos - 

Observações: destinado a registrar informações gerais;  

Indicadores de manutenção: composto pelas abas – Funcionamento: destinado a registrar o 

funcionamento normal dos equipamentos - Paradas: destinado a registrar as paradas corretivas– 

Indicadores de manutenção: exibi a confiabilidade e o TMF dos equipamentos, calculados de 

forma automática, a partir dos dados das paradas e funcionamento normal do equipamento; 

Manutenções: composto pelas abas - Programação: exibi o planejamento e a previsão de cada 

manutenção que já foi realizada, bem como sua situação - Checklist: destinado a registrar as 

inspeções dos ativos - Intervenções: destinado a registrar as manutenções dos sistemas 
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mecânicos - Atividades: destinado a registrar atividades diversas, relativas aos equipamentos – 

Mantenedores: destinado a cadastrar os profissionais responsáveis pelas atividades de 

manutenção.  

Inventário: composto pelas abas - Principais: destinado a registrar os equipamentos mais 

importantes e suas principais características - Todos: destinado a registrar os diversos ativos e 

suas características; 

Sobre: composto pelas abas – PCM: que possui informações sobre a gestão de manutenção e 

links das referências bibliográficas de sites especializados nesse segmento - Empresa: possui 

dados da organização, como nome, contato e endereço – Autor: possui dados sobre o autor, 

como o nome, contato e formação acadêmica, possibilitando o contato para sanar dúvidas. 

Porém, a eficiência do planejamento e controle depende também de informações 

precisas. Tendo isso em vista foi criado uma OS, mostrada na figura 3, que padroniza a coleta 

de dados.  

Figura 3 – parte da ordem de serviço 

Fonte: os autores        

O sistema oferecerá uma maior eficiência na gestão da manutenção por meio de seus 

recursos que abragem: o planejamento, permitirá a previsão das intervenções considerando a 

vida útil dos itens; os indicadores de manutenção forneceram um panorama da situação de cada 

equipamento, possibilitando mais eficiência nas programações; o banco de dados produzido a 

partir registro das informações coletadas pela OS formarão também um histórico detalhado das 

manutenções de cada equipamento, que pode ser usado para analisar falhas futuras. Ressaltamos 
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ainda, que não foi possível integrar os indicadores de custos ao sistema pois o controle de 

estoque da empresa ainda está em desenvolvimento.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A manutenção, como é vista atualmente, parte da necessidade de aprimoramento dos 

resultados finais das empresas diante das demandas do mercado. Contribuir para a 

competividade das organizações tornou-se o objetivo do setor de manutenção, adotando uma 

postura proativa que visa as soluções para o setor. A gestão da manutenção deve desempenha 

suas atividades não mais com o objetivo de simplesmente reparar aquilo que eventualmente 

quebrar, mas sim evitar que essas intervenções aconteçam.  

Para isso as empresas devem contar com softwares que harmonizem os processos e 

otimizem os recursos do setor de manutenção. Assim, a ausência desses sistemas pode refletir 

em grandes perdas de lucratividade, inviabilizando a conquista de novos espaços no mercado, 

que por ser globalizado demanda das organizações medidas rápidas e eficientes de melhorias.  

A adequação das micro e pequenas empresas, nesse novo cenário, ainda é um desafio 

causada pela incompatibilidade entre as necessidades da empresa e a oferta desses softwares. 

Nesse sentido, esta pesquisa buscou propor uma solução adequada a essas organizações, de 

maneira a possibilitar uma melhor integração delas ao mercado.  

Com o resultado deste trabalho foi possível oferecer um sistema de baixo custo que por 

utilizar o MS Excel, um software comum às empresas, permite uma rápida implantação, fáceis 

mudanças em sua estrutura para adaptar-se as necessidades dessas empresas e a operação por 

qualquer pessoa que tenha conhecimentos básicos de planilhas eletrônicas.  

O sistema desenvolvido consegue integrar os principais recursos para a gestão dos ativos 

como os indicadores de manutenção mostrarão a situação de cada equipamento e possibilitará, 

por exemplo, decidir com precisão qual é a melhor máquina para ser usada naquele dia, aquela 

que é mais confiável. Também fornecerá um planejamento que detalhará cada intervenção, 

prevendo quando ocorrerá as atividades e os recursos necessários para a mesma, possibilitando, 

por exemplo, que o setor de almoxarifado adquirira os insumos com antecedência, para que o 

serviço seja executado sem atrasos. 

Dessa maneira foi possível contribuir para solucionar problemas da gestão de 

manutenção em micro e pequenas empresas possibilitando um desempenho mais eficiente e 
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veloz de suas atividades, características essências para o sucesso nesse novo mercado 

globalizado.   
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Em estruturas de concreto armado, uma das 

manifestações patológicas mais severa é a 

corrosão das armaduras, por processos químicos 

e eletroquímicos.  Desse modo, pesquisas têm 

buscado melhorar o concreto, como o uso 

crescente de concretos autoadensáveis em zonas 

de alta agressividade – devido sua maior 

compacidade – além de investigar possíveis 

indicativos de corrosão da estrutura ou até 

mesmo estimar sua vida útil, através de ensaios 

eletroquímicos. Um desses é o ensaio de 

potencial de corrosão, que verifica a diferença de 

potencial entre dois pontos do concreto armado. 

Nesse contexto o trabalho analisou o potencial de 

corrosão de concretos autoadensáveis com e sem 

incorporação das adições minerais: metacaulim e 

resíduo da biomassa da cana-de-açúcar. Para 

tanto, definiu-se três traços de CAA, um sem 

adição e outros dois substituindo 40% do 

cimento pelas adições citadas e realizou-se 

ensaios no estado fresco e endurecido, com 

ênfase nos aspectos de durabilidade.  O uso das 

adições minerais entregou melhores resultados 

quanto à resistividade elétrica dos CAAs. Já 

quanto ao potencial de corrosão, foi possível 

manter a probabilidade de corrosão equivalente 

ao traço referência, mesmo substituindo 40% do 

cimento por adições. Concluindo-se como traço 

de melhor desempenho durável o RBC20MK20 

contendo 20% de cada adição mineral em estudo.

ABSTRACT 

In reinforced concrete structures, one of the most 

severe pathological manifestations is the 

corrosion of reinforcement by chemical and 

electrochemical processes. Thus, research has 

sought to improve the concrete, such as the 

increasing use of self-supporting concrete in 

areas of high aggressiveness - due to its greater 

compactness - in addition to investigating 

possible corrosion of the structure or even 

estimating its useful life through electrochemical 

tests. One of these is the corrosion potential test, 

which checks the potential difference between 

two points of the reinforced concrete. In this 

context the work analyzed the corrosion potential 

of self-compacting concretes with and without 

incorporation of the mineral additions: 

metakaolin and sugarcane biomass residues. For 

this, three traces of CAA were defined, one 

without addition and another two replacing 40% 

of the cement by the cited additions and tests 

were performed in the fresh and hardened state, 

with emphasis on the durability aspects. The use 

of the mineral additions gave better results 

regarding the electrical resistivity of the CAAs. 

As for the corrosion potential, it was possible to 

maintain the probability of corrosion equivalent 

to the reference trace, even replacing 40% of the 

cement with additions. The RBC20MK20 

containing 20% of each mineral addition under 

study was concluded as the best performing 

performance trait. 

PALAVRAS-CHAVE: Concreto autoadensável. Resíduos. Potencial de corrosão. Durabilidade 
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1 INTRODUÇÃO 

Na indústria da construção civil, o concreto é o material largamente utilizado em todo o mundo 

e a durabilidade das estruturas é uma preocupação constante entre os empreendedores. Sua produção 

demanda grandes quantidades de recursos, principalmente naturais. Para tanto, tem-se buscado 

reverter tal situação, de modo a encontrar novos materiais que causem menores impactos ambientais 

e proporcionem maior durabilidade, visto que a recuperação e reforço estrutural exigem altos 

investimentos.   

Assim, o CAA se mostra como tecnologia alternativa ao concreto convencional, sendo esses 

inicialmente diferentes apenas por suas propriedades no estado fresco. Porém, devido ao CAA 

necessitar de um maior controle de viscosidade por apresentar maior fluidez e com isso maior 

tendência à segregação, faz-se necessário um maior teor de materiais finos na mistura, o que 

possibilita a incorporação de resíduos utilizados como adições minerais. Finos provenientes de 

resíduos agroindustriais, como o resíduo da biomassa da cana-de-açúcar (RBC), oriundo da indústria 

sucroalcooleira, podem ser utilizados em benefício da sustentabilidade, reduzindo o consumo de 

cimento e mantendo, ou até mesmo melhorando, as propriedades reológicas, mecânicas e de 

durabilidade do concreto autoadensável. 

A principal preocupação no projeto e na execução das estruturas de concreto é oferecer 

segurança e estabilidade para o uso previsto no local sem que haja necessidade de constantes reparos 

e manutenções em estruturas com condições normais de conservação (CEB, 1990). Em meio às 

formas de deterioração do concreto, uma das manifestações mais severas é a corrosão, que ocorre por 

processos químicos e eletroquímicos. Pode ser causada principalmente pelo ataque de íons cloreto, 

bem como a penetração de gás carbônico na estrutura, no fenômeno conhecido como carbonatação.  

Materiais como a cinza do bagaço da cana-de-açúcar, sílica da casca de arroz, metacaulim e 

sílica ativa, são adições minerais que desempenham importante papel nas propriedades de resistência 

e de durabilidade, quando utilizados em mistura com cimento Portland e, sob certas condições, podem 

perfeitamente substituir altos teores cimento nas misturas, conferido a elas, além dos benefícios 

conhecidos que a redução de cimento acarreta, aumento significativo de durabilidade (MEDEIROS, 

2016). 

Com isso, o corrente trabalho tem o propósito de avaliar o desempenho de concretos 

autoadensáveis, com baixos teores de cimento e altas demandas de resíduos da biomassa da cana-de-

KEYWORDS:  Self-compacting concrete. Waste. Corrosion Potential. Durability 
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açúcar e metacaulim, e diagnosticar possíveis indicativos de corrosão ou até mesmo estimar a vida 

útil da estrutura. Para isso, foram analisados três traços de concretos autoadensáveis com e sem 

adições minerais, com substituição parcial do cimento em até 40%, com o intuito de alcançar um 

desempenho igual ou superior a de concretos apenas com cimento, no que se refere às características 

no estado fresco e endurecido, com ênfase na durabilidade a partir de ensaios como o de potencial de 

corrosão. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 Conforme o Mehta & Monteiro (2014, p. 3), o concreto é o elemento construtivo mais 

utilizado em obras e é comumente composto de cimento Portland, agregados e água. A indústria da 

construção civil é uma expressiva consumidora de recursos naturais, essenciais para a produção do 

concreto, desde à extração de agregados, até a produção indireta de cimento Portland. Além da 

indústria do concreto consumir os recursos naturais, fundamentais para produção de seus insumos 

básicos, a indústria do cimento tem grande contribuição nas emissões de gases responsáveis pelo 

efeito estufa (DAMINELI et al., 2010; PERLOT et al., 2013). 

A durabilidade das estruturas é uma preocupação constante para os executores de obras, em 

virtude dos elevados custos de reparação e reforço de elementos estruturais. Este valor em geral é 

estimado em aproximadamente 3,5% do Produto Nacional Bruto (PNB) de países em 

desenvolvimento (FORTES, 1995). Segundo Helene, Andrade e Medeiros (2011), essa propriedade 

é um produto da relação entre a própria estrutura, o ambiente e as condições de utilização, podendo 

uma mesma estrutura apresentar diferentes comportamentos. 

O concreto autoadensável CAA é uma nova categoria de concreto de alto desempenho capaz 

de fluir, autoadensar pelo seu peso próprio, preencher a forma e passar por embutidos (armaduras, 

dutos e insertos), enquanto mantém sua homogeneidade (ausência de segregação) nas etapas de 

mistura, transporte, lançamento e acabamento (ABNT NBR 15823-1, 2017, p. 2). Segundo Sonebi 

(2004) essa tecnologia permite reduzir, ou eliminar a vibração do concreto, influenciando, assim, na 

mão-de-obra utilizada, além do rápido lançamento e acabamento que podem melhorar a produtividade 

e rentabilidade da obra. O emprego do concreto autoadensável é uma solução para a realização de 

estruturas duráveis, independentemente da qualidade do trabalho de construção. 

O processo de corrosão, segundo a sua natureza, pode assumir duas formas: corrosão química 

ou corrosão eletroquímica (MEIRA, 2017, p.16). A corrosão eletroquímica é a mais importante para 

as obras civis, uma vez que é a que ocorre nas estruturas de concreto armado e pode atingir graus de 

deterioração bastante significativos (ANDRADE, 1988). 
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Segundo a NBR 6118 (ABNT, 2014, p. 16), os mecanismos de deterioração relativos à 

armadura são a despassivação por carbonatação, ou seja, por ação do gás carbônico da atmosfera e 

por elevado teor de íon cloro (Cl-), principais agentes causadores da corrosão. Dessa forma, o concreto 

é o material capaz de proteger a armadura em dois aspectos: uma proteção física, que isola o aço do 

ambiente externo; e uma proteção química, em virtude do seu elevado pH, que contribui para a 

formação e estabilidade da camada passivadora que protege a armadura de corrosão futura (MEIRA, 

2017, p. 25). 

A norma ASTM C 876 (1991) fornece a probabilidade de corrosão através do potencial de 

corrosão das armaduras em relação ao eletrodo de cobre-sulfato de cobre. Segundo CASCUDO 

(1997) a armadura sofre processos corrosivos que levam à formação de micro e macropilhas ao longo 

da superfície do aço. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia desse trabalho baseia-se em uma pesquisa exploratória, e busca o 

desenvolvimento de possíveis aperfeiçoamentos para o concreto, avaliando as composições quanto 

as características de durabilidade com foco no fenômeno da corrosão. 

O planejamento experimental empregado dividiu-se em quatro etapas. Primeiramente, 

realizou-se a caracterização e beneficiamentos dos materiais que compõem o concreto. Partindo da 

definição dos traços, em seguida foram confeccionados os concretos e realizados os ensaios no estado 

fresco e endurecido. Por fim, na quarta etapa, diante dos resultados obtidos, foi possível analisar o 

desempenho dos CAAs e a influência dos materiais utilizados, em especial a efetiva contribuição de 

cada adição mineral. 

3.1 Materiais 

Para a produção dos concretos autoadensáveis, foi utilizado o cimento CP V ARI, como 

aglomerante, e areia quartzosa fina e brita granítica como agregados miúdo e graúdo, 

respectivamente. Como adições minerais, empregou-se o resíduo da biomassa da cana-de-açúcar, 

obtido de uma indústria sucroalcooleira da região de Arês/RN, e o metacaulim, produto 

comercializado oriundo da cidade de Ipojuca/PE. Além disso, utilizou-se um aditivo 

superplastificante a base de éter Policarboxílico, e por fim, a água utilizada para a produção dos 

concretos é fornecida pela companhia de abastecimento local, CAERN. 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Caracterização dos materiais 

Nessa etapa, realizou-se a caracterização dos materiais utilizados, conforme os parâmetros e 

procedimentos prescritos nas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, 

expostos no Quadro 1. 

Quadro 1 – Métodos de ensaios para a caracterização dos materiais 

Ensaios Norma 

Determinação da massa específica de materiais pulverulentos NBR NM 23 (ABNT, 2001) 

Determinação de massa unitária de materiais finos EN 459-2 DIN 1060 

Determinação de massa específica e massa específica aparente – 

Agregado miúdo 
NBR NM 52 (ABNT, 2009) 

Determinação de massa específica e massa específica aparente – 

Agregado graúdo 
NBR NM 53 (ABNT, 2009) 

Determinação da composição granulométrica NBR NM 248 (ABNT, 2003) 

3.2.2 Definição dos traços 

Foram definidos três traços: um traço referência, denominado “CAA-REF” sem substituições 

parciais do cimento por adições minerais, e outros dois com substituição de 40% em massa do traço 

referência. Um traço com 20% de RBC e 20% de metacaulim (RBC20MK20) e outro com 30% de 

RBC e 10% de metacaulim (RBC30MK10). Na Tabela 1 a seguir, observa-se a composição de cada 

traço, em massa. 

Tabela 1 – Composição de materiais por traço 

Materiais 

Traço padrão Traço com uso de adições minerais 

CAA-REF RBC20MK20 RBC30MK10 

TUM Kg/m³ TUM Kg/m³ TUM Kg/m³ 

CIMENTO 1,00 444,13 1,00 258,76 1,00 259,68 

METACAULIM 0,00 0,00 0,33 86,17 0,17 43,37 

RBC 0,00 0,00 0,33 86,17 0,50 129,84 

AREIA 1,64 728,37 2,73 706,41 2,73 708,93 

BRITA 2,16 959,32 3,60 931,53 3,60 934,85 

A/CIM 0,48 213,18 0,80 207,01 0,80 207,74 

A/FINOS 0,48 213,18 0,48 206,93 0,48 207,79 

SP*/CIM 0,005 2,22 0,050 12,93 0,053 13,81 

* Aditivo superplastificante
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3.2.3 Produção dos concretos e realização dos ensaios 

Foram moldados corpos de provas cilíndricos 10x20cm, bem como cubos armados com 

dimensões de 15x15cm, de acordo com a NBR 5738 (ABNT, 2015, p. 4). Após isso, realizou-se todos 

os ensaios para concretos autoadensáveis no estado fresco, apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Ensaios realizados no estado fresco 

Ensaios Norma 

Determinação do espalhamento e do tempo de escoamento – Método 

do cone de Abrams 
NBR 15823-2 (ABNT, 2017) 

Determinação da habilidade passante – Método do Anel J NBR 15823-3 (ABNT, 2017) 

Determinação da habilidade passante – Métodos da Caixa L NBR 15823-4 (ABNT, 2017) 

Determinação da viscosidade – Funil V NBR 15823-5 (ABNT, 2017) 

Já no estado endurecido, foram avaliados parâmetros mecânicos, a partir dos ensaios de 

resistência à compressão axial e velocidade de pulso ultrassônico, conforme a NBR 5739 (ABNT, 

2018, p. 4) e NBR 8802 (ABNT, 2013, p. 2), respectivamente. Além disso, através dos ensaios de 

resistividade elétrica – AASHTO T 358 (2017) – e o ensaio de potencial de corrosão, regulamentado 

pela ASTM C 876 (1991), foi possível avaliar algumas propriedades atreladas à durabilidade dos 

concretos. 

Ribeiro (2014, p. 180) diz que a resistividade elétrica é uma propriedade que possui relação 

direta quanto à permeabilidade de fluidos e à difusão de íons por meio dos poros do concreto, sendo 

responsável por ditar a velocidade do processo corrosivo das armaduras. Já a manifestação de 

corrosão é um problema que afeta a construção civil mundialmente, com repercussões em quantidades 

de casos, precocidade e custos envolvidos (MEIRA, 2017, p. 13). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Caracterização dos materiais 

A Tabela 2 a seguir exibe os resultados dos ensaios de caracterização dos materiais utilizados 

na produção dos concretos autoadensáveis. 

Tabela 2 – Resultados de caracterização dos materiais 

Propriedades Físicas 
Materiais 

CP V ARI MK RBC Areia Brita 

Massa unitária (kg/dm³) 1,030 0,538 0,549 1,513 1,389 

Massa específica (g/cm³) 3,111 2,594 2,005 2,646 2,612 

DMC (mm) --- --- --- 1,18 12,5 

Módulo de Finura --- --- --- 1,27 5,71 
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4.2 Propriedades do concreto no estado fresco 

Em seguida, foram analisadas as propriedades no estado fresco, como fluidez, habilidade de 

vencer obstáculos e viscosidade, por meio dos ensaios especificados na NBR 15823 (ABNT, 2017), 

mostrados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Resultados das propriedades no estado fresco 

Traço 
Slump Flow Test 

(mm) 

Slump Flow T500 

(s) 

Anel J 

(mm) 

Caixa L 

(h2/h1) 

Funil V 

(s) 

CAA-REF 750,00 2 20,00 1,00 5 

RBC20MK20 715,00 2 40,00 0,97 7 

RBC30MK10 723,33 2 35,00 0,80 8 

Conforme os resultados obtidos, todos os traços pertencem à mesma classe de espalhamento 

(SF2) quanto ao Slump Flow Test, apesar do uso de adições. Em relação a viscosidade plástica, os 

três traços estão na mesma classe de Slump T500, VS1, de acordo com a NBR 15823-2 (ABNT, 2017) 

e Funil V, na faixa VF1 conforme os parâmetros da NBR 15823-5 (ABNT, 2017).  

Quanto a propriedade de habilidade passante sob o fluxo livre, analisada pelo método de 

ensaio Anel J (NBR 15823-3, 2017), o CAA-REF classifica-se na faixa PJ1, diferentemente dos traços 

com adições, que se enquadram na PJ2. Isso corrobora o maior empacotamento das partículas, devido 

ao aumento do teor de finos através das adições minerais. Já para o método de ensaio Caixa L, que 

analisa a mesma propriedade sob fluxo confinado, todos os concretos pertencem à classe PL2, 

segundo à NBR 15823-4. Ressalta-se ainda que todas as composições atendem aos requisitos de 

autoadensabilidade prescritos pela NBR 15823-1 (ABNT, 2017). 

4.3 Propriedades do concreto no estado endurecido 

4.3.1 Resistência à compressão axial 

Na figura 1, é possível observar os resultados dos ensaios de resistência à compressão axial 

nas idades de 3, 7 e 28 dias dos traços realizados. O CAA-REF apresentou melhores respostas de 

resistência à compressão. Já os traços RBC20MK20 e RBC30MK10, apesar de possuírem uma 

redução de aproximadamente 42% no consumo de cimento, mostraram significativos ganhos de 

resistência ao decorrer do avanço das idades.  
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Figura 1 – Resultados de resistência à compressão axial 

Dessa maneira, a propriedade física principal das adições minerais é sua área superficial 

específica, que junto com uma função eficiência, pode ser usada para descrever o aumento do grau 

de hidratação ou da resistência à compressão de materiais à base de cimento decorrente dos efeitos 

físicos e químicos das adições minerais presentes (CASTRO & PANDOLFELLI, 2009, p. 29). 

4.3.2 Resistividade elétrica 

Através dos resultados alcançados a partir do ensaio de resistividade elétrica, pode-se 

constatar que os concretos com adições minerais indicaram melhores resultados aos 28 dias, quando 

comparados ao traço referência. Nas idades iniciais, os concretos com adições minerais apresentam 

menor resistividade elétrica, devido ao tempo necessário da formação dos compostos hidratados 

formados a partir destes materiais ser superior ao tempo de hidratação do cimento nas primeiras 

idades.  

Desse modo, pode-se inferir que a combinação do RBC junto ao metacaulim trouxe atributos 

positivo, visto que a resistividade elétrica do concreto pode atuar como acelerador ou retardador do 

processo corrosivo, dado que baixos valores de resistividade significam fácil mobilidade iônica 

(ABREU, 1998, p. 12). 

Figura 2 – Resultados de resistividade elétrica 
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4.3.3 Velocidade de pulso ultrassônico 

Analisando os resultados do ensaio de velocidade de propagação de ondas sonoras, verifica-

se que o traço referência apresentou maior velocidade de pulso ultrassônico, ou seja, a onda percorreu 

o corpo de prova em um menor tempo. Isso revela a maior compacidade do CAA-REF, visto que o

som se propaga com eficiência em meios sólidos. Já os traços com adições apresentaram desempenho 

semelhante, apesar de o RBC20MK20 exibir leve vantagem comparado ao RBC30MK10. Apesar 

disso, espera-se que esses traços, em idades avançadas, disponham de uma microestrutura menos 

porosa. 

Figura 3 – Resultados de velocidade de pulso ultrassônico 

4.3.4 Potencial de corrosão 

Os critérios de avaliação para as medidas de potencial em armaduras de concreto armado, 

segundo a ASTM C 876 (1999) são baseados no eletrodo de sulfato de cobre (ESC) apresentados na 

Tabela 4, onde é possível observar os parâmetros de indicativos de corrosão dos corpos de prova 

armados. Conforme Ribeiro (2014, p. 185), pela técnica, não se pode verificar a evolução ou a 

velocidade do processo, mas sim as probabilidades de ocorrência da corrosão. 

Tabela 4 – Probabilidade de corrosão, de acordo com a ASTM C 876 (CASCUDO, 2005). 

Eletrodo de cobre/sulfato de cobre Probabilidade de corrosão 

mais negativo que -350 mV superior a 90% 

de -200 a -350 mV Incerta 

mais positivo que -200 mV inferior a 10% 

Na Figura 4, estão mostrados os resultados do ensaio de potencial de corrosão realizados nos 

concretos em estudo. A partir da análise do gráfico, em conjunto com a tabela supracitada, é 

perceptível uma variação nas primeiras idades do potencial de corrosão de todos os traços. Aos 28 

dias, o concreto que apresenta o menor potencial de corrosão é o traço referência, podendo-se 
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justificar este fato devido ao seu consumo de cimento ser bem maior do que os traços com adições 

minerais, caracterizando ser também um concreto de maior resistência mecânica.  

Já no traço com as adições minerais, a composição com 20% de metacaulim e 20% de RBC 

apresentou um menor potencial de corrosão se comparado ao RBC30MK10. Isso se deve ao 

metacaulim ser um material pozolânico de melhor qualidade do que o RBC. Porém um destaque para 

esses resultados, é que o traço RBC20MK20 apesar do reduzido consumo de cimento apresentou 

resultados bastante satisfatórios, ficando próximo ao CAA-REF.  

Figura 4 – Resultados do potencial de corrosão dos traços 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em conformidade com as propriedades encontradas após a realização dos ensaios nos 

concretos autoadensáveis com e sem incorporação do resíduo da biomassa da cana-de-açúcar e 

metacaulim, pode-se concluir que todos os traços dosados atenderam aos critérios de 

autoadensabilidade assegurados pela norma. Além disso, prova-se possível obter concretos 

autoadensáveis com elevados teores de adições de resistência mecânica satisfatória, quando 

comparados a concretos sem adições minerais. Isso garante estruturas mais duráveis, aliadas à 

sustentabilidade ao destinar de forma nobre um resíduo. 

Destaca-se o RBC20MK20 como a composição de melhor desempenho durável, tendo em 

vista seus resultados de resistividade elétrica, bem como potencial de corrosão, serem superiores ou 

mesmo equivalentes ao traço referência, mesmo após a redução significativa do consumo de cimento, 

em torno de 42%. Diante disso, a utilização desse traço, mesmo substituindo 40% do cimento pelo 

resíduo da biomassa da cana-de-açúcar e metacaulim, em ambientes de alta classe de agressividade 

pode ser um fato promissor. 
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Devido à limitação dessa pesquisa, por analisar apenas o comportamento nos primeiros 28 

dias, espera-se que esses traços com incorporação de adições minerais disponham de melhores 

resultados, visto que as adições tendem a melhorar o desempenho de concretos em idades avançadas. 

Sendo assim, abre-se espaço para que, através de novas pesquisas, seja possível comprovar esse 

conhecimento. 
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AVALIAÇÃO DA DURABILIDADE FRENTE A PENETRAÇÃO DE Cl- DE 

CONCRETOS AUTOADENSÁVEIS SUSTENTÁVEIS COM ADIÇÕES 

MINERAIS 

SOUZA, P. C. A.1; ARAUJO, A. R.C.2; SOARES, A.V.O.3; FARIAS, E.C.4; GOMES, V.L.L.5 e SOUZA, 

N.S.L.6

1,2,3 Discente do curso de tecnologia em construção de edifícios - IFRN – Campus Natal Central; 4,5 Docentes 

IFRN; 6 Técnica administrativa – IFRN. 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O setor industrial produz resíduos em virtude de 

sua operação. No entanto, a maioria das empresas 

não conseguem dar uma destinação adequada 

para esses resíduos. Nesse contexto, a indústria 

da construção civil vem empregando tais 

resíduos na tecnologia de produção de concretos, 

associando, sobretudo, sustentabilidade à 

durabilidade. Dentre os agentes agressivos, o 

ataque por íons cloreto se destaca como o mais 

severo por atuar de forma pontual na estrutura de 

aço, se espalhando rapidamente através de 

processos eletroquímicos. Dessa forma, o 

presente trabalho tem como objetivo avaliar o 

desempenho de concretos autoadensáveis com 

elevados teores do resíduo da biomassa da cana-

de-açúcar e metacaulim em substituição parcial 

do cimento quando submetidos aos ensaios de 

durabilidade, com ênfase na difusão de íons 

cloreto.  Os resultados das análises   expõem que 

a incorporação das adições minerais estudadas

promove um melhor desempenho de 

durabilidade dos CAA’s, em relação aos 

concretos apenas com cimento, tornando-o 

promissor para ser utilizado em ambientes 

agressivos.

ABSTRACT 

The industrial sector produces waste by its 

operation. However, most companies fail to give 

an adequate destination for such waste. In this 

context, the construction industry has been using 

such waste in concrete production technology, 

combining, above all, sustainability with 

durability. Among the aggressive agents, the 

chloride ion attack stands out as the most severe 

because it acts in a punctual way in the steel 

structure, spreading rapidly through 

electrochemical processes. Thus, the present 

work aims to evaluate the performance of self-

compacting concretes with high biomass 

residues of sugarcane and metakaolin in partial 

replacement of the cement when subjected to the 

durability tests, with emphasis on the diffusion of 

chloride ions. The results of the analyzes show 

that the incorporation of the studied mineral 

additions promotes a better durability 

performance of CAA's in relation to concretes 

with only cement, making it promise to be used 

in harsh environments. 

PALAVRAS-CHAVE: Concreto autoadensável. Durabilidade. Resíduo do bagaço da cana-de-açúcar. 

Difusão de Íons Cloreto. 

KEYWORDS: Self-compacting concrete. Durability. Residue of sugarcane bagasse. Diffusion of 

Chloride Ions. 
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1 INTRODUÇÃO 

O concreto é um dos materiais industrializados mais consumidos no mundo. Este, resultante 

da mistura de aglomerantes, agregados e água, adquire propriedades mecânicas após endurecidos de 

grande relevância para o desenvolvimento das construções. Contudo, para sua produção, a indústria 

da construção civil consome uma grande quantidade de recursos naturais. Dessa forma, os setores 

tecnológicos dessa área vêm inovando na utilização de materiais alternativos que ofereçam 

desempenhos favoráveis, aliado a ideia de minimizar o impacto ambiental causado pela extração de 

tais recursos. 

Nesse cenário, surge o concreto autoadensável (CAA) como uma nova opção, que difere dos 

concretos convencionais pelas suas propriedades no estado fresco, como elevada fluidez. Devido tal 

característica, o CAA é mais propenso à segregação das partículas e, por isso, requer um maior 

controle da viscosidade. Para isso, demanda uma maior quantidade de materiais finos, o que é suprido 

com o consumo elevado de cimento. Porém, estudos realizados comprovam a viabilidade de serem 

incorporados resíduos em benefício da sustentabilidade, reduzindo o consumo de cimento atrelado à 

possibilidade de manter, ou melhorar, as propriedades reológicas, mecânicas e de durabilidade do 

CAA. 

Entende-se por durabilidade, o tempo útil de uma estrutura. Vários fatores influenciam nesse 

aspecto, como materiais utilizados, intemperismo, processo construtivo, entre outros. O conceito mais 

atual de sustentabilidade vem atrelado à durabilidade dos produtos e o CAA corrobora a ideia de 

produzir elementos de concretos de maior durabilidade. Atualmente, a tendência de utilização do 

CAA é bem extensa, e um dos campos de atuação deste se dá em ambientes de elevada agressividade. 

Nesse contexto, segundo a NBR 6118 (2014), a despassivação por íons cloreto é um dos mecanismos 

preponderantes de deterioração relativos à armadura. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo produzir concretos autoadensáveis com 

elevados teores de adições minerais em substituição parcial ao cimento, embasando-se nos parâmetros 

normativos que comprovem a autoadensabilidade do mesmo e, posteriormente, avaliar o 

comportamento desses no estado endurecido com ênfase nos índices de durabilidade, em especial a 

penetração de íons cloreto.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo EFNARC (2002), um concreto só será considerado autoadensável se três 

propriedades forem alcançadas simultaneamente: fluidez, coesão necessária para que a mistura escoe 

intacta entre barras de aço (ou habilidade passante) e resistência à segregação. No entanto, para 

manter a fluidez do CAA sem a ocorrência de segregação, grandes quantidades de finos são usadas 

para garantir a qualidade final do material. 

Diante disso, na maioria das vezes, essa necessidade é compensada através do aumento do 

teor de cimento, o que acaba elevando o custo do CAA, além de acarretar uma maior retração devido 

ao aumento calor de hidratação. Uma das alternativas para suprir essa necessidade é a utilização de 

adições minerais ou resíduos agroindustriais tratados. 

As adições minerais também podem ser utilizadas como alternativa para melhorar a 

durabilidade dos concretos. Santos (2006), analisou que nas estruturas de concreto submetidas a 

ambientes agressivos, os cloretos presentes no seu interior encontram-se em três situações distintas, 

sendo apenas os cloretos livres influenciadores no processo de corrosão. Todavia, de acordo com 

Wongkeo et al., (2014), materiais cimentícios suplementares, tais como cinzas volantes, metacaulim 

e sílica ativa tem uma significativa contribuição sobre a capacidade de o concreto resistir à penetração 

de íons cloreto, devido à capacidade desses materiais se ligarem aos cloretos.  

O uso do Metacaulim (MK) na produção dos CAA’s com baixo consumo de cimento mostra-

se bastante satisfatório. Kannan & Ganesan (2014) concluíram que até 40% de substituição do 

cimento por metacaulim não há qualquer efeito diverso na durabilidade, sendo isto conduzido por 

uma melhoria benéfica na permeabilidade. 

O resíduo da biomassa da cana-de-açúcar (RBC), por exemplo, é um subproduto gerado pelas 

empresas sulcroalcooleiras. Como o RBC tem um elevado teor de Sílica (SiO2), ele pode ser utilizado 

como material pozolânico complementar para substituir parcialmente o cimento Portland em 

argamassas e concretos (RÍOS-PARADA et al., 2017). Cordeiro et al., (2008), corrobora com a ideia, 

afirmando que assim como o metacaulim, o uso do RBC quando inserido na matriz cimentícia afeta 

o desempenho devido aos efeitos físicos, associados principalmente ao empacotamento da mistura, e

aos químicos, pela reação pozolânica. 

Para a corrosão induzida por cloreto ser iniciada, a camada passivadora deve ser penetrada. 

Os íons cloreto que cercam o reforço reagem em locais anódicos (como fissuras e defeitos) e destroem 

a película de proteção passiva no aço. Esta área serve como ânodo, enquanto o resto da superfície não 
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danificada serve como um cátodo. Este efeito é geralmente chamado de corrosão por pite (BURGOS 

et al., 2017). 

Diante das pesquisas anteriores percebe-se que é possível fazer concretos autoadensáveis com 

baixos teores de cimento de forma satisfatória e benéfica ao meio ambiente. Contudo, existe lacunas 

na qual faz-se necessário desenvolver mais pesquisas para a aplicação de tais teores, como por 

exemplo a manutenção da resistência mecânica em concretos apenas com altos teores de resíduo 

agroindustrial, no caso o resíduo da biomassa da cana-de-açúcar, o impacto da redução da 

alcalinidade desses concretos e a influência dessas adições na corrosão. 

3 METODOLOGIA 

O procedimento experimental fundamentou-se numa pesquisa exploratória, dividido em 

quatro etapas principais. A primeira etapa consistiu na caracterização dos materiais constituintes dos 

concretos. Durante a segunda e a terceira etapa, deram-se a definição dos traços e a produção dos 

concretos, bem como a realização dos ensaios nos estados fresco e endurecido. 

 Foram confeccionados três traços para realização das análises com a finalidade de avaliar os 

parâmetros de durabilidade em concretos autoadensáveis, com enfoque ao ataque de íons cloreto. A 

quarta e última etapa, houve a análise e discussão dos resultados. 

3.1 Materiais 

O cimento utilizado foi o CP V-ARI, por se tratar de um cimento mais fino. As adições 

minerais utilizadas foram o resíduo da biomassa da cana-de-açúcar, o qual é um resíduo agroindustrial 

proveniente da região de Arês/RN, e o metacaulim, que é um produto resultante da queima do mineral 

Caulim, oriundo da cidade de Ipojuca/PE. 

O agregado miúdo empregado foi uma areia quartzosa fina. Já o agregado graúdo, trata-se de 

uma brita granítica. Ambos materiais são provenientes de distribuidoras da cidade de Natal/RN. O 

Aditivo químico superplastificante empregado é à base de Éter Policarboxílico e foi utilizado com a 

finalidade de possibilitar a fluidez requerida pelo concreto autoadensável. Já a água utilizada, foi 

oriunda da concessionária local, a CAERN.  
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3.2 Métodos 

3.2.1 Caracterização dos materiais 

Nessa etapa, foram realizados a caracterização dos materiais constituintes dos concretos, 

baseados nos procedimentos prescritos nas normas da ABNT. O quadro 01 mostra os ensaios que 

foram realizados para a caracterização dos materiais. 

Quadro 01 – Ensaios utilizados para a caracterização dos materiais. 

Ensaios Normas 

Composição granulométrica dos agregados NBR NM 248 (ABNT, 2001) 

Massa Específica real dos materiais pulverulentos NBR NM 23 (ABNT, 2001) 

Massa Específica real e aparente do agregado miúdo NBR NM 52 (ABNT, 2009) 

Massa Específica real e aparente do agregado graúdo NBR NM 53 (ABNT, 2009) 

Determinação da massa unitária de materiais finos EN 459-2 DIN 1060 

3.2.2 Definição dos traços 

As proporções foram calculadas de modo que se esperasse ter uma menor variação possível 

entre os traços, quanto a sua reologia. Além disso, objetivou-se sobretudo produzir concretos com 

baixos teores de cimento. O primeiro traço se deu sem adições, para ser utilizado como referência, 

denominado REF. Os outros dois foram dosados com substituição de 40% do cimento pelas adições 

minerais estudadas, o segundo com 20% de cada adição e terceiro com 30% de RBC e 10% de MK, 

denominados RBC20MK20 e RBC30MK10, respectivamente. Na tabela 01 estão dispostas as 

proporções de cada material, utilizados na composição dos concretos a serem estudados. 

Tabela 01 – Composição dos traços. 

Materiais 

Traço padrão Traço com uso de adições minerais 

CAA-REF RBC20MK20 RBC30MK10 

TUM Kg/m³ TUM Kg/m³ TUM Kg/m³ 

CIMENTO 1,00 444,13 1,00 258,76 1,00 259,68 

METACAULIM 0,00 0,00 0,33 86,17 0,17 43,37 

RBC 0,00 0,00 0,33 86,17 0,50 129,84 

AREIA 1,64 728,37 2,73 706,41 2,73 708,93 

BRITA 2,16 959,32 3,60 931,53 3,60 934,85 

AGUA/CIMENTO 0,48 213,18 0,80 215,55 0,80 207,74 

ÁGUA/FINOS 0,48 213,18 0,48 206,93 0,48 207,79 

SPL*/CIMENTO 0,005 2,22 0,050 12,93 0,053 13,81 

* Aditivo Superplastificante
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3.2.3 Execução dos traços 

Os traços foram produzidos de modo a permitir a moldagem de corpos de prova cilíndricos 

10x20cm e execução dos ensaios no estado fresco preconizados pela NBR 15823 (2017), de modo a 

conferir o enquadramento dos concretos com autoadensáveis. Ressalta-se que para realização do 

ensaio de migração de íons cloreto, os corpos de prova produzidos foram cortados permitindo a 

extração de provetes de 50mm ±2mm de altura, excluindo-se as extremidades superior e inferior. 

3.2.4 Propriedades no estado fresco 

No quadro 02, são apresentados os ensaios realizados para aferir as propriedades do CAA no 

estado fresco.  

Quadro 02 – Ensaios realizados no estado fresco. 

Ensaios Norma 

Determinação do espalhamento, do tempo de escoamento e 

índice de estabilidade visual – Método do cone de Abrams 
NBR 15823-2 (ABNT, 2017) 

Determinação da habilidade passante – Método do Anel J NBR 15823-3 (ABNT, 2017) 

Determinação da habilidade passante – Métodos da Caixa L NBR 15823-4 (ABNT, 2017) 

Determinação da viscosidade – Funil V NBR 15823-5 (ABNT, 2017) 

3.2.5 Propriedades no estado endurecido 

Visando analisar as propriedades mecânicas e de durabilidade do CAA, foram executados os 

ensaios no estado endurecido, os quais seguem apresentados no Quadro 03 com suas respectivas 

referências normativas. 

Quadro 03 – Ensaios realizados no estado endurecido 

Ensaios Norma 

Determinação da resistência à compressão axial NBR 5739 (ABNT, 2005) 

Determinação da absorção de água por capilaridade NBR 9779 (ABNT, 2013) 

Determinação do coeficiente de difusão de íons cloreto por 

migração em regime não estacionário 
LNEC E-463 (2004) 

Determinação da velocidade de propagação de onda ultrassônica NBR 8802 (ABNT, 1994) 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Caracterização dos materiais 

Estão representados na tabela 02 as propriedades físicas dos materiais, determinadas através 

dos ensaios citados anteriormente, realizados em conformidade com as normas da ABNT. 
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Tabela 02 – Propriedades físicas dos materiais 

Propriedades físicas 
Materiais 

CP V-ARI RBC MK Areia Brita 

Massa Unitária (Kg/dm³) 1,030 0,549 0,538 1,513 1,389 

Massa Específica (g/dm³) 3,111 2,005 2,594 2,646 2,612 

Módulo de finura ----- ----- ----- 1,27 5,71 

Diâmetro máximo (mm) ----- ----- ----- 1,18 12,5 

4.2 Propriedades no estado fresco 

Os concretos em estudo foram avaliados e classificados de acordo com os parâmetros 

estabelecidos pela NBR 15823-1 (ABNT, 2017).  

Tabela 03 – Resultados dos CAA no estado fresco 

TRAÇOS 
Slump flow 

test (mm) 

Slump flow 

T500 (s) 
Anel J (mm) Funil V (s) 

Caixa L 

(h2/h1) 

CAA REF 750 2 20 5 1,0 

RBC20MK20 715 2 40 7 0,97 

RBC30MK10 723,33 2 35 8 0,8 

4.2.1 Slump flow test 

Após a aferição, verificou-se que os concretos em estudo atendem à classificação SF2, quanto 

ao seu espalhamento. De certa forma, tais resultados já eram previstos, visto que na etapa de 

metodologia, foi idealizado produzir concretos com mesma classificação de espalhamento. 

4.2.2 Slump flow T500 e Funil V 

São utilizados para classificar o CAA quanto à viscosidade plástica aparente os ensaios de 

Slump Flow T500 e V funil. Com base nos resultados, todos os concretos obtiveram índices requeridos 

para serem classificados como VS1 e VF1, de acordo com os respectivos ensaios. 

4.2.3 Caixa L e Anel J 

Os ensaios de Caixa L e Anel J são empregados para classificar o CAA quanto sua habilidade 

passante. Constatou-se, de acordo com a NBR 15823-1 (ABNT, 2017), que todos os concretos 

atendem à classificação de PL2, enquanto que o REF se enquadra na classificação de PJ1, e os demais 

na PJ2, conforme os ensaios citados.  
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Através das análises feitas a partir dos resultados expostos na tabela 03, constatou-se que todos 

os concretos atenderam aos critérios normativos para serem considerados autoadensáveis. Esses 

resultados, por sua vez, retratam também a influência das adições do RBC e do MK na composição 

do CAA, pois devido ambos materiais possuírem a superfície específica muito elevada, conferem a 

ele uma melhor coesão, aumentando assim sua viscosidade plástica, o que implica na diminuição de 

sua habilidade passante.  

4.3 Propriedades no estado endurecido 

4.3.1 Resistencia a compressão axial 

A figura 01 apresenta as resistências dos concretos nas idades de 3, 7 e 28 dias. Constatou-se 

que os RBC20MK20 e o RBC30MK10, apesar da redução de até 42% de cimento, obtiveram maiores 

ganhos de resistência ao decorrer dos dias, quando comparados ao REF. Esse ganho de resistência se 

deve à atividade pozolânica das adições, bem como ao empacotamento da mistura gerado por eles, 

fatores estes que contribuem para o aumento da resistência, confirmando o que foi observado por 

Madandoust & Mousavi (2012) e Safiuddin et al., (2010). 

Figura 01 – Resistência à compressão aos 28 dias 

4.3.2 Absorção de água por capilaridade 

Através da absorção de água por capilaridade aos 3, 7 e 28 dias, disposta na Figura 02, 

observa-se que os traços com incorporação das adições, especialmente o RBC30MK10, obtiveram 

índices inferiores ao REF. Nesse âmbito, corroborando a ideia de Kannan & Ganesan (2014), infere-

se que o uso das adições no CAA o torna mais compacto e menos permeável, reduzindo assim o 

ingresso de agentes deletérios, como os íons cloreto, auxiliando diretamente na durabilidade. 
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Figura 02 – Absorção de água por capilaridade 

4.3.3 Difusão de íons cloreto 

Com os resultados obtidos através do ensaio de migração de cloretos, observados na Figura 

03, é possível deduzir que os concretos com adições sofreram 13% a menos de penetração de íons 

cloreto, quando comparados ao REF. Tais resultados, por sua vez, evidenciam o melhor refinamento 

dos poros gerado pela atividade pozolânica das adições, corroborando o pressuposto por Cordeiro et 

al., (2008).  

y 

Figura 03 – Difusão de íons cloretos 

Além disso, os resultados aludem o que foi estudado por Wongkeo et al., (2014), o qual 

afirmou que materiais pozolânicos, tais como as adições estudadas, tem a capacidade de reagir com 

os íons cloreto. O metacaulim potencializa a formação do cloroaluminato de cálcio (Sal de Friedel) e 

consequentemente a fixação de íons cloreto (FIGUEIREDO et al.,2014), causada pela alumina reativa 

presente em sua composição (AGREDO et al. 2011). Tais análises são salientadas pelo traço 

RBC20M20, que contém 100% a mais de metacaulim em comparação ao RBC30M10.  
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4.3.4 Velocidade de pulso ultrassônico 

Partindo da ideia de que a onda se propaga melhor nos sólidos, mediante os ensaios obtidos 

de pulso ultrassônico, é possível perceber que a velocidade de propagação da onda é maior no REF, 

do que nos RBC20MK20 e o RBC30MK10. Apesar dos ensaios revelarem maior compacidade do 

REF inicialmente, essa vantagem tende a ser reduzida em idades avançadas dos RBC20MK20 e o 

RBC30MK10, devido a transformação dos cristais de hidróxido de cálcio em hidrossilicato de cálcio 

secundários, através da pozolanicidade das adições, o que tornará os concretos mais densos. Tais 

proposições também foram constatadas por Safiuddin et al., (2010).  

Figura 04 – Velocidade de pulso ultrassônico 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De posse dos resultados dos concretos estudados, pode-se concluir: 

• Apesar da variação de resistência, é possível confeccionar concretos autoadensáveis com

elevados teores de adições em função da redução de cimento, e com isto, contribuir para sua

viabilidade econômica.

• O fator de pulso ultrassônico revela que os CAA’s com adições, apesar de se revelarem menos

compactos a curto prazo, tendem a sofrer melhorias nas propriedades mecânicas em idades

avançadas, visto que foram analisados até o período de 28 dias.

• A incorporação das adições na composição do CAA favorece a sua durabilidade, uma vez que

a reação pozolânica provoca o refinamento dos poros, diminuindo assim o ingresso de agentes

deletérios, como os íons cloreto, proporcionando uma melhor proteção ao aço. Esse conjunto

de fatores tornam promissora a utilização do CAA com adições em ambientes de elevada

agressividade.
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TRATAMENTO DE LIXIVIADO DE ATERRO SANITÁRIO POR UM 

SISTEMA DE COAGULAÇÃO EM MÚLTIPLOS ESTÁGIOS SEGUIDO DE 

ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO 

PAULINO, V.G.1 e SILVA, R. D. R.1 

1 IFRN – Campus São Paulo do Potengi; 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO

Os resíduos sólidos domésticos diante da sua 

decomposição geram grandes volumes de 

percolados capazes de contaminação do meio 

ambiente. O tratamento desse resíduo líquido 

representa um grande desafio no contexto da 

gestão de resíduos sólidos. O presente trabalho 

representou uma importante contribuição para a 

formação técnica do estudante envolvido e foi 

conduzido com o intuito de investigar uma rota 

aplicada ao tratamento de lixiviado de aterro 

sanitário pelo uso de cloreto de polialumínio 

(PAC), seguido pela adsorção dos compostos 

remanescentes em solução pelo carvão ativado. 

Estudos de bancada foram conduzidos e os 

resultados mostram redução na turbidez e sólidos 

totais em valores superiores a 98%, em 

comparação com análises do efluente bruto. Os 

elevados teores de sólidos/lodo representaram 

um desafio nos experimentos de coagulação. 

Contudo, estudos em estágios múltiplos 

permitiram a remoção fracionada do lodo gerado 

por mecanismos de decantação e flotação. Os 

custos de tratamento do lixiviado pelo sistema 

investigado alcançou a ordem de R$ 14,40 para 

cada mil litros de lixiviado. Entretanto, uma nova 

fase de investigação está sendo planejada junto a 

empresa que administra o aterro sanitário por 

meio de experimentos conduzidos em unidade 

piloto instalada nas imediações das lagoas de 

estabilização do lixiviado do aterro sanitário de 

Ceará-Mirim. 

ABSTRACT 

The domestic solid waste before its 

decomposition generates large volumes of 

percolates in the environment. The treatment of 

this wastewater presents a great challenge in the 

context of solid waste management. The present 

work was conducted to investigate a route 

applied to the treatment of landfill leachate by the 

use of polyaluminium chloride (PAC) followed 

by the adsorption of the remaining compounds in 

solution by the addition of activated carbon. 

Bench studies were conducted and the results 

obtained show a reduction in turbidity and total 

solids in values higher than 98%, compared to 

raw effluent analyzes. High volumes of sludge 

represented a challenge in coagulation 

experiments. However, studies in multiple stages 

allowed the fractional removal of the sludge 

generated by settling and flotation mechanisms. 

The costs of treatment of the slurry by the 

investigated system reached the order of R$ 

14.40 for each thousand liters of manure. 

However, a new investigation phase is being 

planned with the company that manages the 

landfill through experiments conducted in a pilot 

unit installed in the vicinity of the slurry 

stabilization ponds of the Ceará-Mirim landfill.

PALAVRAS-CHAVE:  Flotação. Poluição ambiental. Cloreto de polialumínio. Lodo. 

KEYWORDS:  Flotation. Environmental polution. Polyaluminium chloride. Sludge. 
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1 INTRODUÇÃO 

O percolado gerado pela decomposição natural dos resíduos sólidos urbanos no aterro sanitário é 

considerado um contaminante em alto potencial, causando vários riscos aos meios que o mesmo tenha 

contato, seja ele um corpo hídrico superficial ou subterrâneo. Esse resíduo apresenta na sua 

composição elevados teores de metais, além de altos índices de DQO, DBO e Alcalinidade 

(METCALF & EDDY, 2006). 

Como alternativa para a remoção de variadas classes de contaminantes dos efluentes, a coagulação 

representa uma das técnicas mais difundidas no mundo para diversos tipos de águas e efluentes 

(METCALF & EDDY, 2006). Contudo, a eficiência de sistemas de coagulação está limitada pelas 

condições de precipitação e agregação dos compostos presentes no efluente. A adsorção representa, 

em acréscimo, uma técnica capaz de remover compostos solúveis de diversas características, a saber: 

compostos orgânicos voláteis, íons metálicos, surfactantes, traços de medicamentos, etc. 

(TAFFAREL, 2010). Nesse sentido, a agregação dessas duas técnicas representa uma alternativa 

importante para o tratamento de lixiviado.  

Nesse estudo, o objetivo foi estudar o tratamento de lixiviado pelo uso de coagulante a base de 

alumínio (PAC). Em sequência, estudos de adsorção foram desenvolvidos para remover elementos 

traços e compostos solúveis do lixiviado tratado. O trabalho também permitiu caracterizar a influência 

das condições de pH e dosagem do reagente na eficiência global dos ensaios. A coagulação em 

múltiplos estágios foi o caminho ou rota técnica identificada para viabilizar o tratamento do lixiviado. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Lixiviado de resíduos sólidos domésticos (Lixiviado) 

O líquido escuro gerado pela degradação dos resíduos no lixo, o lixiviado, é considerado um 

contaminante em alto potencial. Logo, estudos que direcionem o controle e tratamento desse efluente 

deve ser estimulados nos cenários acadêmicos e científicos. Esse líquido percolado tem uma alta 

capacidade de contaminação do meio ambiente, a sua pouca biodegradabilidade apresenta um risco 

elevado para a preservação dos recursos naturais. 

Em alguns locais específicos, dependendo do alto índice de matéria orgânica no local, o risco de 

contaminação por lixiviado é elevado e existem diversas medidas de precaução que devem ser 

tomadas. Os riscos inerentes ao meio ambiente são analisados por uma conformidade da NBR 

8419/1992 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que oferece diretrizes norteadoras 

para a construção de aterros sanitários no território brasileiro.  
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A disposição final de resíduo sólido urbano gera o lixiviado que devido a sua composição altamente 

tóxica, tem provocado sérios problemas ambientais nas áreas de disposição. Os processos comumente 

utilizados para o tratamento biológico do lixiviado em reatores anaeróbicos e lagoras facultativas não 

apresentam boa eficiência, não reduzem cor, são demorados e muitas vezes não atendem às exigências 

da legislação em vigor (MEIRA, 2003). 

2.2 Coagulação aplicada ao tratamento de lixiviado 

A coagulação se baseia no processo de neutralização de cargas de materiais suspensos em água, a 

partir da adição de eletrólitos na solução (METCALF & EDDY, 2006). A neutralização das cargas 

das partículas permite que forças químicas de interação atuem no sistema provocando a agregação de 

partículas, formação de flocos e consequente decantação do material contaminante da água 

(CARISSIMI, 2007). Os principais coagulantes aplicados no tratamento de águas e efluentes em todo 

o mundo são a base de sais inorgânicos de alumínio e ferro.

2.3 Adsorção pelo uso de Carvão Ativado 

Carvão ativado é um material adsorvente amplamente utilizado tanto no tratamento de águas de 

abastecimento doméstico e industrial como no tratamento de efluentes em etapas de polimento final 

(METCALF & EDDY, 2003). A síntese do carvão ativado ocorre pela queima controlada de matéria 

carbonácea, seguida por ativação em meio oxidante (usualmente ambientes ácidos). O resultado 

desses processos é um material poroso, com elevada área superficial (500 a 1500 m2.g-1), sendo a 

maior parte da área superficial contida em microporos. O material apresenta ainda elevada afinidade 

com compostos orgânicos que causam gosto e odor, além de permitirem a imobilização da matéria 

orgânica natural (MON), substâncias com elevado potencial de reação com cloro e geração de 

subprodutos (TEIXEIRA, 2014). O carvão pode ser utilizado na forma pulverizada (CAP) ou granular 

(CAG), em função do objetivo dos sistemas de tratamento. 

3 METODOLOGIA 

Esse trabalho foi conduzido na condição de pesquisa exploratória, a partir da investigação de 

experimentos em laboratório para compreender o efeito dos parâmetros investigados no tratamento 

do lixiviado de aterro sanitário. 

3.1 Caracteristícas do lixiviado investigado 

O lixiviado utilizado nesse trabalho foi coletado no aterro sanitário de Ceará-Mirim e resulta da 

decomposição ativa de células de disposição de resíduos sólidos urbanos e industriais (algumas 

classes específicas de indústrias – Classe II). As células mais antigas conectadas ao dreno que 

alimenta o ponto de coleta tem tempo de operação superior a 10 anos (aproximadamente 14 anos). O 
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lixiviado foi caracterizado a partir dos parâmetros de pH, turbidez, óleos e graxas, DBO, DQO, 

nitrogênio total kjedahl, fósforo total e sólidos totais e usados como parâmetro para os efluentes 

obtidos nas diversas condições de tratamento investigadas. Os procedimentos analíticos seguiram as 

recomendaçõs contidas em APHA (2017). 

3.2 Experimentos de coagulação em múltiplo estágio 

O estudo para o tratamento desse efluente foi conduzido em escala de bancada a partir do uso de 

cloreto de polialumínio (PAC). Os parâmetros investigados no tratamento foram a dosagem de Al+3 

(em mg.L-1) e o pH de coagulação. Os níveis de pH investigados nesse estudo foram de 6,5; 7,0 e 7,5, 

enquanto que a dosagem de Al+3 foi de 5,0, 10,0 e 20,0 mg.L-1.  

Em virtude do grande volume de lodo gerado na coagulação e da característica fortemente alcalina 

do lixiviado, diferentes estágios de coagulação foram conduzidos (necessários) para que o lodo 

precipitado fosse removido do sistema de precipitação. Após a remoção do lodo, a reação de 

coagulação seguiu com adição de HCl (0,1 M) até que o pH final da coagulação fosse alcançado. 

3.3 Experimentos de adsorção com carvão ativado 

Após o estágio de coagulação em pH 6,5 (melhor condição da coagulação em múltiplos estágios), 

alíquotas de 100 ml do lixiviado tratado foram submetidas a estudos de adsorção. O uso de carvão 

ativado pulverizado comercial foi investigado nas dosagens de 1 a 5 g (alíquotas denominadas P1 a 

P5, respectivamente e em virtude da dosagem do adsorvente) para cada 100 mL das alíquotas. A 

solução de lixiviado permaneceu em contato com o carvão pulverizado (área superficial indicada pelo 

fabricante de 700 m2.g-1) por um período de 90 minutos. Após a adsorção, as amostras foram filtradas 

em papel de 8 micrometros de abertura para garantir a retenção total das partículas de carvão ativado 

e submetidos as análises físico-químicas planejadas (pH, Turbidez e Sólidos Totais). A capacidade 

de sorção por massa de carvão ativado foi determinada a partir da equação 1, descrita a seguir. 

𝑆𝑇𝑎𝑑𝑠 = (
𝑆𝑇𝑎𝑙𝑖𝑚.−𝑆𝑇𝑠𝑎í

𝑚𝐶.𝐴.
) 𝑥 𝑉𝑠𝑜𝑙. Equação 1 

Onde: 

STads: Sólidos totais adsorvidos na superfície de carvão, mg.g-1 

STalim.: Sólidos totais na alimentação, mg.L-1 

STsaí: Sólidos totais na saída do sistema de adsorção, mg.L-1 

mC.A.: massa de carvão ativado usado na adsorção, g 

Vsol.: Volume da solução de alimentação em contato com o carvão, L 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A caracterização do lixiviado do aterro sanitário de Ceará-Mirim apresentou os resultados expostos 

na Tabela 1. Os elevados teores de sólidos totais aliado ao expressivo valor de turbidez destacaram a 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

0980



presença de sólidos suspensos no lixiviado bruto. O aspecto visual do lodo gerado nas diferentes 

condições de pH e dosagem de alumínio pode ser observado na Figura 1. Enquanto que os valores 

para o lixiviado tratado pelos estágios de coagulação são ilustrados na Tabela 2. 

Tabela 1. Características físico-químicas do lixiviado oriundo do aterro sanitário de Ceará-Mirim 

Parâmetros Qualidade do lixiviado 

pH 8,2 

Turbidez, UNT 76,5 

Sólidos totais, mg.L-1 17.700 

Óleos e graxas, mg.L-1 83 

DBO, mg O2.L-1 8.000,00 

DQO, mg O2.L-1 14.500,00 

NTK, mg.L-1 3.192,00 

Fósforo total, mg.L-1 98,0 

Figura 1. Amostras de lixiviado após a coagulação-decantação com destaque para o lodo gerado. 

Experimentos conduzidos com o pH entre 5,5 e 7,5, dosagem de Al+3 entre 5 e 20 mg.L-1 

Tabela 2. Turbidez residual do lixiviado tratado em diferentes níveis de pH e dosagens de Al+3 

Turbidez residual pós coagulação, NTU 

Dosagem de Al+3, mg.L-1 
pH 

6,5 7,0 7,5 

AlCl3 – P.A. 

5,0 - - 106 

10,0 116 96,6 106 

20,0 98,2 96,3 133 

PAC 

5,0 71,4 142 127 

10,0 13,9 74 79,7 

20,0 7,5 8,59 79 

Os elevados teores de sólidos totais justificaram estudos de adsorção que foram conduzidos 

posteriormente. As figura 2 e as tabelas 3 e 4 resumem os resultados obtidos pelos experimentos de 

adsorção. 
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A B 

Figura 2. A) Lixiviado tratado por coagulação em múltiplos estágios logo após retirada do lodo 

decantado. Estágio duplicado. Dosagem de PAC: 10 mg.L-1. B) Resultado final do lixiviado após filtração do 

efluente em mistura com o carvão ativado 

Tabela 3. Parâmetros de qualidade do lixiviado tratado em diferentes dosagens de carvão ativado na etapa de 

adsorção. Água submetida a adsorção: após 3 estágio de coagulação e flotação 

Carvão ativado, g pH Turbidez Sólidos Totais, mg.L-1 
Sólidos adsorvidos, mg/g 

carvão 
Lixiviado 

bruto 
--- 8,2 76,5 17.700 

P1 1 7,4 0,50 336 1736,4 

P2 2 7,0 1,26 356 867,2 

P3 3 7,1 0,96 324 579,2 

P4 4 7,1 1,00 352 433,7 

P5 5 7,0 0,66 340 343,2 

Os resultados apresentados na Tabela 3 indicam que os o teor de sólidos totais ao final do processo 

de adsorção, sempre foi inferior a 400 mg.L-1, representando uma remoção superior a 98% dos sólidos 

do efluente. Contudo, o acréscimo na dosagem de sorvente não representou a diminuição da 

ocorrência dos sólidos, indicando que o sistema entrou em equilíbrio mesmo com as menores 

dosagens de CAP. A explicação termodinâmica para esse equilíbrio pode ainda ser explicada pelo 

estudo de modelos de isoterma (Langmuir, Freundlich ou BET, por exemplo). A capacidade de 

matéria removida na superfície do carvão ativado também foi determinada e valores superiores a 

1736,4 mg.g-1 representaram a saturação da superfície dos sólidos na pior condição. A regeneração 

do CAP também representa uma outra linha de pesquisa que pode ser fortalecida após a apresentação 

desses resultados, resultando na renovação da superfície do carvão para aplicações ambientais. 

4.1 Viabilidade técnica da Unidade 

No sentido de discutir a viabilidade de transferência da tecnologia investigada nesse estudo para o 

setor produtivo, uma investigação referente ao procedimento de projeto e os custos de operação 

envolvidos na manutenção do sistema foi desenvolvido. Atualmente, o tratamento do lixiviado gerado 

nas células de disposição de resíduos sólidos da empresa BRASECO S/A, em Ceará-Mirim (Grande 

Natal/RN), ocorre por um sistema passivo e biológico de lagoas. A eficiência desse sistema, que 

ocupa uma área total de 8200 m2, não permite que a água efluente ao sistema apresente potencial para 

despejo ou reúso, sendo retornada as células em circuito fechado. 
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A proposta desse trabalho é viabilizar que o lixiviado das células possam ser parcial ou integralmente 

tratados, ampliando assim as possibilidades de reúso para a água tratada. A Figura 3 ilustra a área 

ocupada pelas lagoas atualmente operadas pela empresa. A vazão de alimentação das lagoas varia em 

virtude dos períodos chuvosos, mas valores típicos de 50 m3.h-1 são registrados na calha parshall na 

entrada das lagoas.  

Figura 3. Detalhe da área de lagoas usadas pela BRASECO para tratamento de lixiviado do aterro sanitário 

de Ceará-Mirim, RN. Fonte: google maps 

Com base nos dados apresentados nesse trabalho, foi possível determinar os custos operacionais que 

a técnica de flotação seguida por adsorção em carvão ativado implicaria para o efluente/lixiviado 

investigado. Os resultados são resumidos na Tabela 4. 

Tabela 4. Estimativa de custos envolvidos no tratamento de lixiviado pelas técnicas de flotação com 

microbolhas, seguida de adsorção em carvão ativado (estimativa para 1 m3 de lixiviado) 

Técnica (Etapas) Coagulação 
Adsorção (10 Kg.1 m-3) 

Insumos de energia (bombas, 

saturadores, etc.) Insumos Estágio 1 Estágio 2 Estágio 3 

PAC (policloreto 

de alumínio) 
R$ 1,90 R$ 1,90 R$ 1,90 --- --- 

CAP --- --- --- R$ 8,20 --- 

Energia, Kwh --- --- --- --- R$ 0,50 

Total R$ 14,40 

Os dados referentes aos custos unitário de tratamento de lixiviado foram traduzidos para escala real, 

estimando uma margem de geração de lixiviado pelas células que variou entre 30 e 180 m3.h-1. Os 

resultados dessa estimativa são apresentados na Figura 4.  A análises desses resultados permitiu 

identificar que os custos diários envolvidos no tratamento do lixiviado podem alcançar valores de 

aproximadamente 60 mil reais para a empresa, o que representaria um impacto importante no 

orçamento. Contudo, os custos na adsorção representam 57% dos custos do processo. A busca por 

sorventes naturais, a regeneração do carvão ativado saturado, como a redução na dosagem desse 

produto no tratamento pode impactar diretamente o custo global do sistema, reduzindo-o.   
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Figura 4. Estimativa de custos de operação da unidade em função do volume de lixiviado a ser tratado 

diariamente  

4.2 Estudos de validação (escala piloto - futuro) 

A dificuldade de garantir que experimentos desenvolvidos em laboratório justifiquem os resultados 

de uma unidade em escala real, torna prudente que estudos de validação em escala piloto sejam 

conduzidos sempre que a transferência de uma tecnologia se apresenta no setor acadêmico para o 

setor produtivo. Nesse sentido, uma unidade piloto de coagulação e flotação (ver Figura 5), seguida 

por tanques de estudos de adsorção está sendo construída em parceria entre o nosso núcleo de pesquisa 

e a empresa A&E Equipamentos e Serviços. A unidade permitirá avaliar de maneira contínua os 

custos envolvidos com as diversas etapas do tratamento do lixiviado e representará um importante 

avanço na transferência da tecnologia para o setor produtivo. 

Figura 5. Unidade piloto de coagulação, flotação a ser investigada em sistema contínuo de tratamento de 

lixiviado. Capacidade de tratamento: 1,5 m3.h-1 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados indicaram que a técnica de coagulação em múltiplos estágios (melhores resultados 

otimizados em três estágios) seguida por flotação e adsorção, representaram uma alternativa 

tecnicamente eficiente para o tratamento de lixiviado de aterro sanitário. A qualidade final da água 

tratada por esse sistema apresentou índices similares a águas doces Classe I (Resolução CONAMA 

357/05), para os parâmetros investigados. Os custos envolvidos no tratamento apresentaram valores 

elevados, acima dos R$ 14,00 para o tratamento de um mil litros de lixiviado. Entretanto, a redução 

na dosagem, a possibilidade de regeneração e a investigação de adsorventes naturais mais baratos que 

o Carvão Pulverizado usado na investigação, representam importantes aspectos na busca pela redução

dos custos operacionais do sistema. Essa tecnologia está sendo apresentada para a empresa que opera 

o aterro sanitário de Ceará-Mirim e representa um importante potencial de transferência de tecnologia

para o setor produtivo. 
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ESTUDO DA COAGULAÇÃO E FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO COMO 

MÉTODO DE TRATAMENTO DAS ÁGUAS EUTROFIZADAS DO RIO 

POTENGI: VERIFICAÇÃO DE PARÂMETROS FÍSICOS-QUÍMICOS E 

BIOLÓGICOS 

ARAÚJO, C. M. A. I.1; SANTOS, S. V. L.2; SILVA, R. D. R. 3 e TORRES, M. D.4 

1,2,3,4 IFRN – São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias – Engenharia Sanitária. 

RESUMO 

Recursos hídricos em processo de eutrofização 

representam um problema ambiental em virtude 

da ocorrência de organismos patogênicos e 

toxinas carcinogênicas. O presente estudo foi 

conduzido com o intuito de tratamento das águas 

superficiais do Rio Potengi, em trechos 

específicos da zona urbana da cidade de São 

Paulo do Potengi/RN, que estão em processo de 

eutrofização, aspecto ambiental relevante na 

região que tem despertado o desenvolvimento de 

diversas pesquisas em nosso grupo de estudo. Foi 

utilizado como método de tratamento das águas 

contaminadas, o sistema de Flotação por Ar 

Dissolvido (FAD) aliado a técnica de 

coagulação. Os experimentos foram conduzidos 

com o Policloreto de Alumínio (PAC), com taxas 

de reciclo de água saturada nos níveis de 10 e 

20% foram analisadas na etapa de flotação e 

estudos de coagulação variando a dosagem de 

PAC em 4, 8 e 16 mg.L-1 no pH 6 e 7. Todas as 

análises foram feitas em duplicata, obtendo ao 

final 24 experimentos. Parâmetros físico-

químicos e biológicos como turbidez, cor, 

condutividade, oxigênio dissolvido, pH, dureza, 

sólidos totais, sólidos totais dissolvidos, 

clorofila, fósforo e ortofosfato da água bruta e 

tratada foram analisados. Resultados de redução 

de turbidez a níveis superiores a 95% foram 

obtidos. A qualidade final da água foi comparada 

com os padrões determinados pela resolução 

CONAMA 357/05, Classe II, que corresponde à 

água com condições adequadas ao consumo 

humano, após tratamento convencional. 

Ademais, o desenvolvimento da pesquisa 

fomentou nos autores uma percepção mais 

apurada acerca das problemáticas ambientais 

presentes no principal manancial aquático de sua 

região. 

ABSTRACT

Water resources in the process of eutrophication 

represent an environmental problem due to the 

occurrence of pathogenic organisms and 

carcinogenic toxins. The present study was 

conducted with the purpose of treating the 

surface waters of the Potengi River, in specific 

stretches of the urban area of the city of Potengi 

/ RN, which are in the process of eutrophication, 

a relevant environmental aspect in the region that 

has awakened the development research in our 

study group. It was used as a method of treatment 

of contaminated water, the Dissolved Air 

Flotation (FAD) system combined with the 

coagulation technique. The experiments were 

conducted with aluminum polychloride (PAC), 

with rates of saturated water recycling at 10 and 

20% levels were analyzed in the flotation step 

and coagulation studies varying the PAC dosage 

at 4, 8 and 16 mg. L-1 at pH 6 and 7. All analyzes 

were done in duplicate, obtaining 24 experiments 

PALAVRAS-CHAVE: Rio Potengi. Eutrofização. Policloreto de Alumínio. Fósforo. Taxa de reciclo. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

0986



at the end. Physico-chemical and biological 

parameters such as turbidity, color, conductivity, 

dissolved oxygen, pH, hardness, total solids, total 

dissolved solids, chlorophyll, phosphorus and 

orthophosphate of raw and treated water were 

analyzed. Results of turbidity reduction at levels 

above 95% were obtained. The final quality of 

the water was compared to the standards 

determined by CONAMA Resolution 357/05, 

Class II, which corresponds to water with 

adequate conditions for human consumption, 

after conventional treatment. In addition, the 

development of the research fostered in the 

authors a more accurate perception about the 

environmental problems present in the main 

aquatic spring of their region.

1 INTRODUÇÃO 

Esteves (2011) define a eutrofização como o aumento da concentração de nutrientes, 

especialmente Fósforo e Nitrogênio, em ecossistemas aquáticos, que tem como consequência o 

crescimento descontrolado de algas e plantas aquáticas. A eutrofização pode ser natural ou artificial, 

sendo esta provocada por atividades humanas, com os nutrientes de diferentes origens, como: 

efluentes domésticos e industriais e/ou atividades agrícolas. 

O Rio Potengi, especialmente no trecho que atravessa a área urbana do município de São 

Paulo do Potengi – RN se encontra em estado de eutrofização. Essas ações antrópicas podem afetar 

a qualidade do ambiente para os organismos aquáticos ou mesmo para a saúde humana, por meio da 

ingestão de águas contaminadas. São os principais efeitos da eutrofização: problemas estéticos e 

recreacionais, condições anaeróbias no fundo do corpo d’água, eventuais mortandade de peixes, 

toxicidade das algas, redução na navegação e capacidade e transporte, maior dificuldade e elevação 

nos custos de tratamento da água (VON SPERLING, 2014). “As últimas décadas foram marcadas 

pela crescente preocupação com o efeito das atividades humanas sobre o meio ambiente. A sociedade 

organizada está cada vez menos tolerante aos problemas associados à poluição hídrica” (BRAGA et 

al., 2005). 

Uma das alternativas viáveis para o melhoramento dessas áreas é a recuperação do recurso 

hídrico comprometido pelo tratamento por flotação. Este processo é bastante utilizado em setores 

industriais, outros importantes meios de utilização desse método são no tratamento de água e esgoto, 

porém “a sua aplicação no tratamento de água para abastecimento é bastante recente, iniciada a cerca 

de 30 anos na Suécia e na África do Sul” (RICHTER, 2009 p.131). A eficiência da flotação depende 

diretamente que os mecanismos de floculação sejam promovidos de forma adequada anteriormente.  

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo investigar o tratamento da água de 

ambiente eutrofizado utilizando a técnica de coagulação e flotação e a eficiência dessas técnicas 

KEYWORDS:  River Potengi. Eutrophication.  Aluminium polychloride. Phosphor. Recycle rate. 
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nesses ambientes, além de avaliar o efeito da taxa de reciclo de água saturada no sistema FAD e da 

concentração de Policloreto de Alumínio na coagulação de/para o tratamento de águas eutrofizadas. 

Desta forma, visando alcançar uma água que esteja de acordo com a resolução nº 357 de 2005 do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), das águas doces-classe 2: águas destinadas ao 

abastecimento humano, após tratamento convencional, à proteção das comunidades aquáticas,  

recreação de contato primário, tais como natação, esqui-aquático e mergulho, conforme resolução 

CONAMA nº 274 de 2000. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Eutrofização 

A eutrofização artificial é causada pela fertilização de corpos hídricos a partir do despejo de 

nutrientes específicos, como o Nitrogênio e especialmente Fósforo. O aporte de nutrientes é 

provocado essencialmente pelo despejo de esgotos domésticos em corpos adjacentes a 

conglomerados urbanos. Esse fenômeno resulta no desenvolvimento excessivo de algas, 

cianobactérias e plantas aquáticas. Apesar de raro, esse fenômeno pode também ser provocado por 

mecanismos naturais, sendo nessas circunstâncias, um processo lento e contínuo que resulta do aporte 

de nutrientes trazidos pelas chuvas e pelas águas superficiais que erodem e lavam a superfície terrestre 

(LIBÂNIO, 2016). 

2.2 Parâmetros de Qualidade da água 

Entre os parâmetros investigados em estudos de qualidade da água em ambientes eutrofizados, 

alguns se destacam pela sua importância para explicar os fenômenos de contaminação em ambientes 

urbanizados. A seguir são descritas as generalidades dos parâmetros investigados nesse trabalho, em 

acordo com aspectos conceituais descritos por Richter (2009). 

• Alcalinidade: é a medida total das substâncias presentes na água, íons hidróxido, carbonato e

bicarbonato, e capazes de neutralizarem ácidos.

• Clorofila: são pigmentos fotossintéticos produzidos nos cloroplastos (estrutura responsável pelo

processo de fotossíntese) e outros tecidos vegetais.

• Condutividade elétrica: indica a capacidade da água natural de transmitir a corrente elétrica em

função da presença de substâncias dissolvidas que se dissociam em ânions e cátions – usualmente

íons de ferro e manganês.

• Cor: é produzida pela reflexão da luz em partículas minúsculas finamente disperdas. Essa

característica organoléptica é geralmente um indicador da presença de metais (Fe, Mn), húmus
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(matéria orgânica oriunda da degradação de matéria de origem vegetal), plâncton (conjunto de 

plantas e animais microscópicos em suspensão nas águas) dentre outras substâncias dissolvidas 

na água. 

• Determinação da Turbidez: se constitui em uma interferência da concentração de partículas

suspensas na água obtida por meio da passagem de um feixe de luz, sendo expressa por meio de

unidades nefelométricas de turbidez (UNT).

• Dureza da água: A dureza da água representa uma medida de capacidade da água para

precipitação o sabão.

• Fósforo total e Ortofosfato: Os fósforos são classificados como ortofosfatos condensados e

fosfatos ligados organicamente.

• Oxigênio dissolvido: O oxigênio presente na água deriva de diversas fontes, principalmente, da

atmosfera e da fotossíntese das plantas aquáticas. Em amostras provenientes de rios e represas,

valores baixos de oxigênio dissolvido podem indicar contaminação por material orgânico.

• Potencial Hidrogeniônico (pH): consiste na concentração dos íons H+ nas águas e representa a

intensidade das condições ácidas ou alcalinas do ambiente aquático.

• Sólidos Dissolvidos Totais: indica a presença de todas as substâncias orgânicas e inorgânicas

contidas na amostra sob formas moleculares, ionizadas ou micro-granulares.

• Sólidos totais: No caso de água potável a determinação dos sólidos implica na qualidade da

mesma, pois uma quantidade excessiva de qualquer tipo: totais ou em suspensão, contribui

negativamente nos parâmetros de cor, turbidez e microbiológicos (SABESP, 1999).

• Temperatura: indica a magnitude da energia cinética do movimento aleatório das moléculas e

sintetiza o fenômeno de transferência de calor à massa líquida, influencia em todas as etapas do

tratamento de maneira significativa e, também, na determinação de alguns parâmetros químicos.

2.3 Coagulação e floculação 

Os termos coagulação e floculação são muitas vezes confundidos. Apesar de serem métodos 

aplicados para a mesma finalidade, agregação de partículas coloidais e “supra-coloidais” suspensas 

em água, há diferenças conceituais entre eles. A coagulação ocorre com a desestabilização de 

suspensões pela compressão da dupla camada elétrica que envolve as partículas enquanto a floculação 

se dá pela adição de agentes (polímeros) com afinidade (normalmente eletrostática) com as partículas 

servindo de ponte entre elas (SILVA, 2009). 

As partículas coloidais em água apresentam naturalmente cargas superficiais que impedem a 

agregação dessas partículas em suspensão. Para compensar as cargas superficiais dessas partículas 
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são usados eletrólitos (ou coagulantes), principalmente a base de alumínio e ferro, facilmente 

dissociados em água. Sais de alumínio em solução são dissociados imediatamente formando produtos 

iônicos hidratados (Al(H2O)6+3). As moléculas de água que circundam o átomo de alumínio podem 

sofrer dissociação (hidrólise) ou serem substituídas por ligantes OH- dependendo do pH da solução 

(BRATBY, 2006). 

2.4 Flotação por ar dissolvido 

A flotação por ar dissolvido é um processo de separação de partículas (ou agregados) via 

adesão de bolhas de ar incorporadas no interior dos flocos ou por simples arraste hidráulico. As 

unidades formadas por flocos e microbolhas apresentam densidade aparente menor que o meio aquoso 

onde se encontram, o que garante, por empuxo, sua flotação até a superfície do flotador onde são 

removidas. O Sistema de Flotação por Ar Dissolvido (FAD) tem como finalidade a separação dos 

flocos formados no processo de floculação da água (clarificado), se baseia no contato e na adesão de 

microbolhas de ar com as partículas do efluente, diminuindo sua densidade e promovendo a ida da 

mesma para superfície líquida do tanque. 

Nesse processo, as partículas sólidas são separadas da água e flutuam (flotar), no qual ocorre 

a redução da sua densidade pela adesão de microbolhas de ar. As microbolhas são formadas a partir 

da súbita redução de pressão na corrente líquida saturada de ar provenientes do vaso saturador. Essa 

técnica é composta basicamente de três etapas: adição dessas bolhas de ar na água a ser tratada, 

partículas coloidais (diâmetro entre 1 nm e 1000 nm) em suspensão no líquido se aderem a essas 

bolhas, formando uma espuma na qual pode ser removida, retirando assim as impurezas. 

Este processo é bastante utilizado em setores industriais, outros importantes meios de 

utilização desse método são no tratamento de água e esgoto, porém “a sua aplicação no tratamento de 

água para abastecimento é bastante recente, iniciada a cerca de 30 anos na Suécia e na África do Sul” 

(RICHTER, 2009 p.131). 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo permite investigar algumas questões técnicas, por exemplo: caracterização dos 

parâmetros físico-químicos da água inicial e pós-processo e análise da qualidade final do efluente 

tratado e comparação com parâmetros estabelecidos em legislação. Ou seja, para este trabalho 

optamos por realizar uma abordagem quantitativa, tendo como base de aprofundamento estudos de 

trabalhos já apresentados na comunidade científica.  
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Para as análises, foi utilizado o coagulante PAC. Dentre as principais vantagens do uso do 

PAC, destacam-se a atuação em ampla faixa de pH (4 –10); redução da quantidade de coagulante e 

da turbidez da água tratada; redução e ou eliminação de alcalinizante e cloro na pré-cloração; aumento 

de eficiência de decantação devido à aceleração da velocidade de formação de flocos; incremento no 

tamanho, resistência e peso dos flocos; liberação de pequena quantidade de alumínio residual, mesmo 

com excesso de produto aplicado, obtendo assim menor geração de massa de lodo com maior 

facilidade de eliminação (Silva, 2011). 

A pesquisa foi realizada a partir da análise das águas do Rio Potengi, pertencente ao território do 

Estado do Rio Grande do Norte, em um trecho urbano do bairro Novo Juremal da cidade de São Paulo 

do Potengi. A região é caracterizada pelo grande descarte de efluentes líquidos (esgotos domésticos), 

se encontrando em processo avançado de eutrofização, no qual parte de suas matas ciliares e margens 

foram degradadas.  

Figura 1 - Local de coleta da água para análise: o Rio Potengi da cidade de São Paulo do Potengi – RN. 

As coletas das amostras ocorreram no mês de agosto de 2018, utilizando um recipiente com 

volume total de 20 litros. A caracterização físico-química da água coletada em ambiente eutrofizado 

se baseou nos parâmetros: Alcalinidade, pH, turbidez, condutividade, cor, oxigênio dissolvido, 

sólidos totais, sólidos dissolvidos totais, dureza, fósforo total, ortofosfato e clorofila a. 

3.1  Parâmetros da resolução nº357/2005 do CONAMA 

A tabela a seguir serviu como base para o planejamento e organização dos experimentos que 

foram realizados, todos os resultados tinham como objetivo atingir os referidos parâmetros da 

resolução 357/05, incluindo-se como adequada ao abastecimento para consumo humano, à proteção 

das comunidades aquáticas e à recreação de contato primário. 

Tabela 1 - Parâmetros do CONAMA utilizados para comparação com água tratada (águas doces 

classe II) 

Parâmetros Valor máximo 

Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L 
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Oxigênio dissolvido ≥ a 5 mg/L 

Turbidez Até 100 UNT 

pH 6.0 a 9.0 

Clorofila a 30 μg/L 

Cor verdadeira 75 mg Pt/L 

Fósforo total (ambiente lótico e tributários de ambientes 

intermediários) 

0,1 mg/L.P 

3.2  Experimentos de coagulação-flotação 

O sistema de tratamento utilizado nos experimentos consta de: 1 (um) vaso saturador de ar 

com volume de 3 litros que operou a pressões superiores a 4 kgf.cm-2; uma célula de acrílico de 2 

Litros para promoção das etapas de coagulação-floculação e coleta e separação da fase sólida pela 

ascensão das microbolhas; um vaso saturador e um sistema de agitação magnética. No sistema de 

despressurização foi utilizado um constritor de fluxo do tipo válvula agulha. A unidade de bancada 

utilizada nos experimentos é ilustrada na Figura 2.  

Figura 2 - Sistema de flotação por ar dissolvido (FAD) de bancada utilizada nos experimentos de 

flotação de águas eutrofizadas 

A taxa de reciclo foi mantida em 10% e 20%, sendo controlada a partir do volume de água 

deslocado dentro da célula de acrílico onde a água eutrofizada foi condicionada. Os níveis 

experimentais da dosagem de PAC planejada para os experimentos foram de 30, 60 e 120µl do 

reagente, o que corresponde a 7.5, 15 e 30 mg de Al+3.L-1, respectivamente. O tempo de 

condicionamento do PAC na célula de acrílico contendo 1 litro de água eutrofizada foi de 2 minutos 

de agitação rápida (dispersão do polímero) e 5 minutos de agitação lenta (crescimento dos flocos). 
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3.3  Planejamento experimental 

A etapa mais importante de um projeto é o planejamento. Portanto, foram definidas todas as 

atividades necessárias para execução do mesmo e sua ordem de realização. As tabelas a seguir foram 

utilizadas para organização dos experimentos e suas duplicatas:  

Tabela 2 – planejamento dos experimentos com PAC, taxa de reciclo 10 e 20%, pH 6 e 7. Blocos A e B: 

primeiros experimentos; Blocos C e D: experimentos em duplicata  

pH 6,0 7,0 

Tipo de coagulante PAC PAC 

Dosagem de coagulante 30µl 60µl 120µl 30µl 60µl 120µl 

Taxa de reciclo 
10% 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

20% 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 3 indica os valores referentes aos parâmetros de qualidade da água obtidos em análises 

de laboratório. Ao determinar o Índice de Estado Trófico (IET) da água bruta para Fósforo Total e 

Clorofila a, temos os valores de 93.25 e 76.04, de acordo com o grau de trofia, o ambiente é 

classificado como Hipereutrófico, devido aos seus IET apresentarem-se acima de 67. Esses ambientes 

são corpos d’água afetados significativamente pelas elevadas concentrações de matéria orgânica e 

nutrientes, que tem como consequência principal o comprometimento expressivo nos seus usos 

associado a episódios de florações algais ou mortandades de peixes, significando dizer que são fatores 

indesejáveis para seus múltiplos usos, inclusive sobre atividades pecuárias nas regiões ribeirinhas. 

(Libânio, 2016 – p. 127 e 128)  

Tabela 3 – Valores médios de caracterização da água bruta coletada no Rio Potengi. 

Parâmetros 

de qualidade 
pH 

Turbidez, 

UNT 

Condutividade, 

mS/cm 
Cor, Hz O.D., mg/L Temper., °C 

Água Bruta 7.8 17.8 2.72 101 4.6 28.2 

Parâmetros 

de qualidade 

Sólidos 

Totais, mg/L 

STD, 

mg/L 

Alcalinidade, 

mg CaCO3/L 

Fósforo 

Total, mgP/L 

Ortofosfato, 

mgP/L 

Clorofila a, 

µg/L 

Água Bruta 3000 305 8.8 0,805 1.04 93.2 

Os resultados da qualidade da água nos experimentos de coagulação e flotação são destacados 

na Tabela 4. Uma análise dos resultados obtidos após o tratamento proposto, com a utilização do 
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Policloreto de Alumínio (PAC) com 10 e 20% de taxa de reciclo e com pH 6 e 7, permitiu reduzir os 

valores de fósforo total, ortofosfato e clorofila (todos indicadores diretos de eutrofização) para índices 

inferiores ao limite de detecção do procedimento utilizado em laboratório. 

Tabela 4 - Resultados da caracterização físico-química da água bruta e tratada por coagulação-flotação com 

PAC (dosagem de 30, 60 e 120mL) com variações de pH 6, e 7, com taxa de reciclo 10% e suas duplicatas 

Experimento A1 C1 A2 C2 A3 C3 A4 C4 A5 C5 A6 C6 

pH 6 6.08 5.89 5.88 5.90 5.98 7 7.49 6.99 7.35 7 7.2 

Turbidez, UNT 0.26 1.21 0.59 1.85 0.8 0.62 0.53 0.34 0.25 0.59 1.41 0.30 

Condutividade, 

mS/cm 

2.26 2.38 2.26 2.32 2.32 2.33 2.45 2.43 2.44 2.41 2.54 2.20 

Cor, Hz 21 17 22 24 20 19 24 25 21 25 26 18 

O.D, mg/L 7.4 7.8 8 7.7 7.2 6.7 7.8 7.6 6.4 9.2 8.4 8.4 

Sólidos Totais, 

mg/L 

2399 1199 2000 800 600 2599 2399 2400 2000 799 600 2599 

Sólidos totais 

dissolvidos, mg/L 

2.97 2.81 3 3.01 2.98 3 2.91 2.87 2.94 2.91 2.95 2.93 

Alcalinidade, mg 

CaCO3/L 

3.16 2.48 2.76 3.6 2.18 3.8 6.6 6.8 6.2 6.8 6.4 6.2 

Fósforo Total, 

mgP/L 

Abaixo do limite detectável pelo procedimento 

Ortofosfato, 

mgP/L 

Abaixo do limite detectável pelo procedimento 

Clorofila a, µg/L Abaixo do limite detectável pelo procedimento 

Tabela 5 – Resultados da duplicata da caracterização físico-química da água bruta e tratada por coagulação-

flotação com PAC (dosagem de 30, 60 e 120mL) com variações de pH 6, e 7, com taxa de reciclo 20% 

Experimento B1 D1 B2 D2 B3 D3 B4 D4 B5 D5 B6 D6 

pH 6.16 6.20 6.12 6.08 5.85 5.95 6.70 6.56 6.54 6.81 6.77 6.55 

Turbidez, UNT 0.12 1.09 0.40 0.15 0.86 1.41 1.24 1.42 0.66 2.07 0.95 0.78 

Condutividade, 

mS/cm 

2.40 2.41 2.46 2.37 2.50 2.46 2.23 2.1 2.12 2.05 2.20 2.11 

Cor, Hz 14 21 17 14 20 15 24 21 20 21 20 20 

O.D, mg/L 7.7 7 7.6 7.1 6.5 6.6 8.7 9.4 9 9.5 8.5 8.4 

Sólidos Totais, 

mg/L 

999 1200 4200 1800 1799 2400 600 2199 1200 1000 1399 1200 

Sólidos totais 

dissolvidos, 

mg/L 

2.75 2.84 2.77 2.81 2.85 2.81 2.76 2.72 2.61 2.56 2.69 2.66 

Alcalinidade, 

mg CaCO3/L 

2.68 3.08 2.6 2.40 2.28 2.52 2.6 2.48 2.2 2.4 2.52 2.6 

Fósforo Total, 

mgP/L 

Abaixo do limite detectável pelo procedimento 

Ortofosfato, 

mgP/L 

Abaixo do limite detectável pelo procedimento 

Clorofila a, 

µg/L 

Abaixo do limite detectável pelo procedimento 
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Em resultados gerais, houve redução na alcalinidade, bom resultado de sólidos dissolvidos 

totais e cor. O oxigênio dissolvido se manteve em níveis próximos da saturação (85 a 93%) em todos 

os experimentos. Apesar do índice de turbidez já baixo nas amostras brutas, a remoção foi possível a 

níveis de 95% nas melhores condições, destacando o potencial do uso das técnicas de coagulação-

floculação no tratamento de águas de ambientes eutrofizados. Nesses ambientes o potencial 

patogênico da água é alarmante e alta turbidez explica os riscos provocados pelo manejo humano 

dessas águas, que são iminentes.  

Houve a obtenção da água com características físico-química adequada de acordo com a 

classificação de águas doces, estabelecidas pela resolução CONAMA 357/05, bem como de flóculos 

com característica de flotação, nos quais foram suficientes para promoção do tratamento dessa água 

em sua forma inicial, ou seja, eutrofizada. Havendo essa mudança benéfica da água após a realização 

do tratamento, foi feita uma análise qualitativa inicial e final com dados que mostrem a transformação 

significativa desta água, comparando-as com os parâmetros já citados fornecidos pelo CONAMA.  

Observando as figuras 3 e 4, é possível notar que a água tratada encontra-se de acordo com a 

referida resolução também no que diz respeito à ausência de materiais flutuantes (incluindo espumas 

não naturais), óleos e graxas, corantes de origem humana e resíduos sólidos objetáveis. Com o 

contato, é notória também a ausência de substâncias que provocam odor. 

Figura 3 - Três frascos com diferentes 

concentrações do PAC em taxa de reciclo 10%. 

Figura 4 - Frasco com água bruta e água depois do 

tratamento com PAC (20% e 60µL), após retirada 

das partículas sólidas retidas: 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, a coagulação seguida por flotação por ar dissolvido como uma alternativa para o 

tratamento de águas eutrofizadas foi investigada. Foi possível verificar que a água do Rio Potengi, no 

trecho investigado, se encontra em estado avançado de eutrofização, reduzidos fragmentos de mata 

ciliar, descarga de grandes volumes de esgoto bruto em seu leito, provocando um aspecto verde da 

água e a presença de macrófitas em sua superfície. 

Sobre essa ótica, enxergamos uma abertura para discutir, também, aspectos socioambientais. A 

reflexão a respeito dessa possibilidade nos encaminhou para a conclusão de que isso ocorre por falta 

de uma ampla visão pública para com o despejo adequado de resíduos sólidos e, principalmente, 

líquidos. Esse fenômeno está diretamente relacionado com falta de políticas públicas eficientes e ao 

descumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei nº12.305/10).  

Assim, o estudo atingiu bons níveis de tratamento, no qual houveram diferenças significativas 

nos experimentos com 60µL de PAC no pH 7.  
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ESTUDO DE APROVEITAMENTO DE PEGMATITOS E SEUS REJEITOS 

COMO MATÉRIA PRIMA PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS: 

CARACTERIZAÇÃO E ADEQUAÇÕES PARA A APLICAÇÃO 

LIMA, T.C.1; SOUZA, M. M.2 FARIAS, D. S. U.3

1,2,3 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias

RESUMO 

A indústria minerária é um dos pilares essenciais 

para o sustento e desenvolvimento do país. Por 

outro lado, inevitavelmente, a mineração é um 

potencial gerador de resíduos degradantes da 

saúde e do meio ambiente. O presente trabalho 

objetiva o desenvolvimento de estudos para o 

aproveitamento de rejeitos gerados na lavra de 

pegmatito ornamental no Estado do Rio Grande 

do Norte como matéria prima de materiais 

cerâmicos para revestimento. Para isso, foi 

realizada a descrição da geração do material, a 

caracterização do mesmo e, posteriormente, 

levantados estudos teóricos e práticos da 

aplicação do rejeito às formulações cerâmicas. 

Para isto, foram levantadas pesquisas de base e 

fundamentação teórica acerca dos temas, 

realizados procedimentos e ensaios laboratoriais 

e, por fim, com os resultados, realizadas 

discussões e avaliações.

ABSTRACT 

The mining industry is one of the essential pillars 

for the livelihood and development of the 

country. On the other hand, mining inevitably is 

a potential generator of degrading waste from 

health and the environment. The present work 

aims at the development of studies for the use of 

rejects generated in the mining of ornamental 

pegmatite in the state of Rio Grande do Norte as 

raw material of ceramics for coating. For this, the 

description of the generation of the material was 

carried out, the characterization of it and, 

subsequently, the theoretical and practical 

studies of the application of the reject to the 

ceramic formulations. For this, basic research 

and theoretical reasons were raised about the 

subjects, performed procedures and laboratory 

tests and, finally, with the results, carried out 

discussions and evaluations. 

1 INTRODUÇÃO 

Os pegmatitos são rochas de origem magmática intrusiva, apresentando composição habitual 

de minerais estruturantes de quartzo, feldspato e micas, com minerais acessórios variáveis, em uma 

textura granular mais avantajada que os granitos. 

No Seridó Norte-rio-grandense, a extração de pegmatitos se apresenta expressivamente como 

fornecedora de insumos aos mercados de rochas ornamentais e de minerais industriais, tendo seus 

produtos comercializados nacionalmente, bem como exportados. 

PALAVRAS-CHAVE: Rocha ornamental. Porcelanato. Parelhas. 

KEYWORDS: Ornamental rock. Porcelain. Parelhas. 
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Em contraponto de se portar como expressiva potência na economia e na geração de empregos 

na região, a mineração de pegmatitos se mostra, assim como diversas industrias, uma das grandes 

geradoras de resíduos sólidos que ainda degradantes do meio ambientes, detêm grande potencial de 

aproveitamento em distintos setores. 

Visando a mitigação da degradação ambiental, bem como o avanço da tecnologia no uso de 

matérias primas para o setor cerâmico, o presente trabalho aplica a proposta técnica da introdução 

dos rejeitos oriundos de pedreiras de rocha ornamental na forma de insumo mineral na obtenção de 

materiais cerâmicos para revestimento. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Dana e Hurlbut (1974), os pegmatitos são rochas de origem ígnea intrusiva e detêm 

mineralização igual ou semelhante aos granitos, com formação de feldspato, quartzo e micas. 

Diferenciando-se dos principalmente pela dimensão de seus cristais, os pegmatitos ocorrem com 

cristais grosseiros de mica em uma massa de feldspato e quartzo de forma homogênea ou heterogênea. 

Na região interiorana potiguar, a extração de pegmatitos se faz conhecida desde o fim do 

século passado, aonde sua explotação servia de base de insumos para o mercado de minerais 

industriais, desde a Primeira Guerra Mundial, com a extração de minerais de mica até na Segunda 

grande guerra, onde ocorria a extração de elementos estratégicos (Ta, Be, etc). (SILVA, 1995) 

De acordo com Mendes (2002), o litótipo heterogêneo dos pegmatitos são atualmente lavrados 

para fins ornamentais, devidos seus aspectos multicoloridos de ótimo padrão decorativo, atrelados a 

sua textura de cristais bem desenvolvidos, levando ainda grande foco de cotação multinacional. 

A província pegmatítica da Borborema é explorada, em sua ramificação de cunho ornamental, 

por pedreiras de médio e grande porte, utilizando ininterruptamente o método à céu aberto por meio 

de bancadas e corte de blocos. Para a extração, o primeiro passo é o esquadrejamento de uma prancha, 

com o posterior corte contínuo da mesma (habitualmente realizado por fio diamantado) e o final 

tombamento dessa mesma prancha. Tombada a prancha, o passo seguinte se faz na subdivisão em 

memores blocos, estes, geralmente com aproximadamente 20 m3. (VIDAL, et al, 2014) 

Durante o processo de extração do pegmatito ornamental, devido suas possíveis fraturas 

naturais ou causadas pelo manuseio humano, alguns blocos e pranchas acabam se partindo, 

acarretando ao não esquadrejamento dos mesmos – o que torna inviável a venda dos mesmos. Com 

isso, os blocos defeituosos são destinados à estocagem sob forma de rejeito. Estes rejeitos, ainda que 

potenciais impactantes ambientais, possuem grande potencialidade a serem postos à novos 
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procedimentos, uma vez que suas composições mineralógicas podem suprir a exigência de diversos 

setores industriais na forma de insumos. 

3 METODOLOGIA 

O primeiro dos passos adotados foi a coleta do material rochoso na forma de rejeito, para isso, 

foi realizada uma visita técnica à uma pedreira que atua na extração de blocos de pegmatito 

ornamental – a tipologia em questão foi o branco fuji. Do rejeito foram coletados aproximadamente 

10 Kg de amostra, costituídos de pequenos blocos, os mesmos foram colocados em sacos plásticos e 

armazenados até o início dos processos posteriormente realizados. 

Figura 1 - Amostras coletadas do pegmatito Branco-Fuji 

Uma vez que o material in natura coletado se fazia na forma de matacos de dimensões entre 

8 e 13 cm, o próprio necessitou da adoção de processos para adequar previamente sua granulometria 

aos passos seguintespe.  

Para tal, nas imediações do Laboratório de Tecnologia Mineral (LTM/IFRN/CNAT), foi 

utilizado no processo um britador de mandíbulas de um eixo, sob alimentação manual e produto de 

dimensão menor ou igual a 3 mm. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1001



Figura 2 - Britador de mandíbulas utilizado no processo. 

Após a britagem, foi preparada também uma amostra para ser destinada ao ensaio de 

caracterização por FRX, para isso foram utilizados almofariz e pistilo para cominuir o material e após 

peneirado em malha 200# (0,074 mm), o material foi pesado, obtendo 10g e armazenado em saco 

plástico para a posterior análise, então realizada pelo Laboratório de Caraterização de 

Minerais/Materiais (LACAMM/IFRN/CNAT) 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tabela 1 - Quantitativo de óxidos em massa presentes na amostra coletada. 

Óxidos presentes Quantidade em massa (%) 

SiO2 67,474 

K2O 15,857 

Al2O3 12,667 

CaO 1.992 

Fe2O3 1,213 

SO3 0,420 

TiO2 0,145 

A caracterização mineralógica da rocha é favorável para a aplicação uma vez que contém 

elevada presença de feldspato e quartzo, então minerais essenciais para a produção cerâmica, 

entretanto a presença de granada e biotita no pegmatito coletado reduz a potencialidade do uso, já que 

estes minerais possuem teores de FeO2 e MgO2 significativos para o produto cerâmico final, pois os 

mesmos citados são responsáveis pelo escurecimento e formação de micro poros internos no corpo 
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cerâmico, causando assim aspectos desfavoráveis ao ramo mercadológico e diminuindo a resistência 

do corpo cerâmico, respectivamente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O rejeito de rocha ornamental pegmatítica, de nomenclatura comercial branco fuji, ocorrente 

na Província da Borborema possui, de acordo com os aspectos mineralógicos, um potencial destacado 

para a sua explotação com fim de ser insumo material para a fabricação de revestimentos cerâmicos, 

uma vez que seus constituintes majoritários são o quartzo e feldspato, ainda que haja uma pequena 

parcela de minerais que seriam contaminantes nas consecutivas etapas, como a biotita e granada. 
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AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO EM ESCOLAS MUNICIPAIS 

LIMA, F. C.1; ROCHA, L. A. L.2; FONSECA, M. R. R. 3; BEZERRA NETO, C. A.4

1,2,3,4 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Nos últimos anos, o número de sinistros em 

decorrência de incêndios tem aumentado no 

Brasil. Em ambientes públicos é observada 

uma constante negligência quanto a 

observação dos dispositivos de prevenção e 

combate a incêndio. Nos ambientes 

educacionais, a necessidade do cumprimento 

rigoroso da legislação está associada a 

gravidade das possíveis perdas, materiais ou 

vidas humanas, presentes na ocasião do 

incêndio. Este trabalho tem o objetivo de 

averiguar as instalações de prevenção e 

combate a incêndio em escolas municipais, da 

educação infantil, em São Gonçalo do 

Amarante/RN. A partir da realização de 

visitas para verificação da existência e/ou das 

condições dos dispositivos de segurança, será 

elaborado um diagnóstico com levantamento 

dos riscos e identificado os elementos 

necessários, conforme legislação em vigor. 

Além diagnóstico, serão elaboradas propostas 

de intervenção preliminares com vistas a 

garantir os requisitos mínimos de segurança e 

a proposta de criação de indicadores para 

avaliação e priorização das intervenções a 

serem realizadas. Espera-se que ao final deste 

trabalho, além do fortalecimento do processo 

de ensino aprendizagem, os produtos gerados 

possam orientar a execução das tarefas 

necessárias para o atendimento da legislação 

em vigor, no tocante a segurança contra 

incêndio, garantindo dessa forma a proteção 

dos usuários.

ABSTRACT 

In recent years, the number of claims arising 

from fires has increased in Brazil. In public 

environments there is a constant negligence 

regarding the observation of fire prevention 

and fire fighting devices. In educational 

environments, the need for strict compliance 

with legislation is associated with the severity 

of possible losses, materials or human lives, 

present at the time of the fire. This work has 

the objective of investigating the fire 

prevention and fire fighting facilities in 

municipal schools, for children's education, in 

São Gonçalo do Amarante / RN. Following a 

visit to verify the existence and / or conditions 

of the safety devices, a diagnosis shall be 

drawn up with a survey of the risks and 

identified the necessary elements, according 

to the legislation in force. In addition to 

diagnosis, preliminary intervention proposals 

will be developed with a view to guaranteeing 

minimum safety requirements and the 

proposal to create indicators for evaluation 

PALAVRAS-CHAVE: Escolas municipais. Incêndio. Instalações de segurança. Prevenção. 
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and prioritization of the interventions to be 

carried out. It is hoped that at the end of this 

work, in addition to strengthening the 

teaching-learning process, the products 

generated may guide the execution of the 

tasks required to comply with the current 

legislation regarding fire safety, thus ensuring 

the protection of users. 

1 INTRODUÇÃO 

A cultura de segurança de combate a incêndio ainda é muito limitada na sociedade 

brasileira. É possível associar esta limitação ao baixo conhecimento dos riscos existentes e das 

principais medidas preventivas. Outro aspecto a destacar é que, em caso de incêndio, onde é 

necessária a tomada de decisão imediata, quer seja utilizando corretamente os equipamentos ou 

conduzindo as pessoas a locais seguros, o despreparo dos usuários pode custar perdas 

irreparáveis. 

A temática da análise das instalações de segurança em escolas públicas está empenhada 

em garantir, aos seus alunos e colaboradores, segurança em suas atividades cotidianas. Não é 

incomum constatar irregularidades nos sistemas de segurança e prevenção contra incêndio em 

edifícios públicos, até mesmo a sua total inexistência. 

O atendimento as normas, leis e decretos, no que diz respeito aos dispositivos de 

segurança em prevenção contra incêndio, garante aos usuários soluções para prevenir e, caso 

necessário, combater focos de incêndio. As diretrizes estabelecidas nestes documentos devem 

ser atendidas na fase inicial do planejamento da edificação, no projeto de prevenção e combate 

à incêndio. 

O objetivo deste trabalho é analisar os sistemas existentes para prevenção e combate à 

incêndio em escolas municipais localizadas em São Gonçalo do Amarante.  Foram realizadas 

visitas a três escolas, situadas na zona urbana do município. As visitas têm o objetivo de realizar 

o diagnóstico das condições ambientais e de segurança contra incêndio e pânico. Após o

diagnóstico e análise, serão indicadas propostas de intervenção para cada escola, associadas a 

indicadores que elenquem as prioridades das ações propostas. As intervenções visam a melhoria 

dos sistemas adotados.  

Dentre os aspectos observados, destaca-se a existência e dimensionamento adequado de 

equipamentos de segurança; existência da documentação técnica exigida pela legislação em 

KEYWORDS:  Municipal schools. Fire. Security installations. Prevention. 
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vigor no estado do Rio Grande do Norte e a previsão de treinamentos de prevenção e combate 

a incêndio.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

SEITO (2008) apresenta, de maneira objetiva, o avanço da legislação e técnicas de 

prevenção e combate a incêndio no Brasil, com destaque para o avanço observado em 

decorrência de grandes incêndios ocorridos que causaram grande prejuízo patrimonial e a perda 

de vidas humanas. 

Apesar do avanço na legislação, ocorrido a partir dos anos 70, atualmente ainda existem 

inúmeras edificações em que as instalações de segurança contra incêndio são negligenciadas. 

Associou-se, por exemplo, a necessidade do projeto de prevenção e combate à incêndio (PPCI) 

apenas a uma exigência documental para obtenção do "Habite-se". Os danos causados à cultura 

de segurança são incalculáveis. 

Para BRENTANO (2011), os principais objetivos do PPCI são a proteção de vidas 

humanas, a proteção ao patrimônio e a continuidade do processo produtivo, em ordem de 

importância. Destaca-se a prioridade fundamental de garantir segurança aos usuários das 

edificações. 

Em se tratando de instituições públicas, o sistema de prevenção contra incêndio é, por 

muitas vezes, negligenciado pelos órgãos fiscalizadores. Em muitos casos, pela promessa futura 

de adequação, e em outros, por desconhecimento técnico. GOMES (2014) ressalta a 

importância dos profissionais da área de elaboração e fiscalização de PPCI’s na construção de 

uma cultura de prevenção, evitando a repetição de grandes desastres históricos. 

O Estado do Rio Grande do Norte acompanha um movimento de atualização da 

legislação. O corpo de bombeiros local publicou o Código Estadual de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico (CESIP) do Estado do Rio Grande do Norte (BRASIL, 2017). É através da 

observação das diretrizes do CESIP-RN, além de outros documentos técnicos, que os sistemas 

de segurança devem ser concebidos. 
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3 METODOLOGIA 

Inicialmente foram definidas três escolas municipais para realização deste trabalho de 

pesquisa. Trata-se de escolas públicas municipais que oferecem educação infanto-juvenil. A 

pesquisa está sendo desenvolvida em três etapas. 

A primeira etapa trata da realização de uma pesquisa exploratória para elaboração de 

diagnóstico das escolas elencadas. O diagnóstico abordará aspectos construtivos e a situação 

das condições de infraestrutura de segurança. Dados complementares como o número de alunos 

e população total atendida farão parte do diagnóstico, além de registro fotográfico dos espaços. 

A segunda etapa é uma análise comparativa dos sistemas de prevenção existentes à 

legislação em vigor. Esta etapa contempla ainda o levantamento bibliográfico de toda legislação 

aplicada a prevenção e combate a incêndio e pânico. Além da análise comparativa, foram 

avaliadas as condições de manutenção do sistema de prevenção de cada unidade educacional 

analisada. 

A terceira etapa é a fase de compilação dos dados levantados. Nesta etapa serão 

realizadas discussões sobre as informações coletadas e sobre propostas de melhorias a serem 

aplicadas. A segunda e terceira etapa estão em desenvolvimento. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a realização das visitas foi constatado uma exacerbada precariedade nos 

equipamentos de segurança observados. Dentre os itens observados destacam-se os seguintes: 

iluminação de emergência, sinalização, corrimãos, central de gás, saídas de emergência, 

sistemas de prevenção fixos e móveis e largura do corredor. 

Nas três escolas visitadas os dispositivos de prevenção apresentaram condições 

semelhantes, demonstrando vulnerabilidade a situações de incêndio. Destaca-se que as 

unidades visitas possuem, em média, 700 alunos cada. Esta informação é relevante para destacar 

a importância da existência de sistemas de proteção contra incêndio projetados de forma 

adequada. 

Destaca-se que em duas das escolas visitas, a largura dos corredores é incompatível com 

a legislação vigente. Esta característica, associada a inexistência de saídas de emergência, 

promovem uma situação de elevado risco em caso incêndio ou pânico. 
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Na etapa de proposição de intervenções serão elaboradas soluções aos problemas 

identificados nas instalações de prevenção e combate à incêndio. Na elaboração de indicadores 

será proposto uma metodologia para definição de prioridade nas intervenções constatadas em 

etapas anteriores. Espera-se que, após a conclusão destas duas etapas, o produto final obtido 

fornecerá, de forma técnica, parâmetros qualitativos para realização das intervenções propostas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O sistema de combate ao incêndio é um recurso utilizado nos prédios, empresas, escolas, 

objetivando a segurança dos usuários e diminuindo as perdas materiais nos casos de 

emergências. Neste trabalho, foram analisados os critérios básicos e essenciais para a correta 

utilização dos sistemas de prevenção e combate ao incêndio em edificações escolares da rede 

municipal do município de São Gonçalo do Amarante. 

Constatou-se que nas edificações visitadas, os dispositivos de segurança existentes não 

estão em conformidade com a legislação atual. As etapas de proposição de intervenções e 

elaboração de indicadores, ainda em desenvolvimento, contribuirão para erradicar os problemas 

existentes. 

Destaca-se a necessidade de execução de medidas preventivas e adequação das 

instalações de segurança das escolas pelo município. A elaboração dos projetos de prevenção e 

combate ao incêndio é um processo que deve ser realizado atendendo parâmetros técnicos, a 

fim de evitar a perda patrimonial e de vidas humanas em casos de incêndio.  
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ELABORAÇÃO DE INDICADORES DE CONSUMO DE INSUMOS DAS 

INSTALAÇÕES PREDIAIS 

SILVA, P. A.1; SILVA, R. S.2; SOUZA, P. G. D. 3; BEZERRA NETO, C. A.4

1,2,3,4 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

As instalações prediais são sistemas 

indispensáveis na construção de edificações, 

independente da natureza da ocupação. Um dos 

grandes problemas encontrados é a ausência de 

parâmetros específicos que possam auxiliem na 

determinação dos quantitativos e do orçamento 

preliminar das instalações prediais. Quando se 

restringe a busca a obras de residenciais de 

pequeno e médio porte, a escassez destes 

parâmetros é elevada. O objetivo desta pesquisa 

é elaborar indicadores de consumo de insumos 

das instalações prediais. Estes indicadores 

fornecerão informações características que 

possibilitem a estimativa dos quantitativos dos 

materiais nas instalações prediais. A pesquisa 

encontra-se atualmente em desenvolvimento. O 

desenvolvimento da pesquisa está estruturado 

em três etapas: realização de levantamento 

bibliográfico, análise quantitativa dos projetos 

arquitetônicos e de instalações hidrossanitárias 

desenvolvidos pelos alunos do curso integrado 

de Edificações (Turma 4M -  2015.1) e 

desenvolvimento de indicadores de consumo de 

insumos das instalações prediais dos projetos 

analisados. Espera-se que após a conclusão 

deste trabalho seja possível a construção dos 

indicadores de consumo de insumos das 

instalações prediais. 

ABSTRACT 

Building installations are indispensable systems 

in the construction of buildings, regardless of 

the nature of the occupation. One of the major 

problems encountered is the absence of specific 

parameters that may assist in the determination 

of the quantitative and preliminary budget of 

building facilities. When the search for small 

and medium-sized residential projects is 

restricted, the scarcity of these parameters is 

high. The objective of this research is to 

elaborate indicators of consumption of inputs of 

the building facilities. These indicators will 

provide characteristic information that enables 

the estimation of the quantity of materials in the 

building installations. The research is currently 

under development. The development of the 

research is structured in three stages: 

bibliographical survey, quantitative analysis of 

architectural projects and hydrosanitary 

facilities developed by students of the integrated 

course of Buildings (Class 4M - 2015.1) and 

development of indicators of consumption of 

inputs of the building facilities of the projects 

analyzed. It is expected that after the completion 

of this work it will be possible to construct 

indicators of consumption of inputs of the 

building facilities. 

PALAVRAS-CHAVE: Instalações. Projeto. Quantitativo. Orçamento. Planejamento. 
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1 INTRODUÇÃO 

As instalações prediais (elétricas, sanitárias e hidráulicas) são sistemas indispensáveis 

em edificações. O planejamento prévio e uma boa execução, em conjunto, permitem que os 

usuários tenham acesso aos serviços de energia elétrica, água potável e coleta de esgoto 

prestados pelas respectivas concessionárias.  

Um dos grandes problemas encontrados é a ausência de parâmetros específicos que 

possam auxiliem na determinação dos quantitativos e do orçamento preliminar das instalações 

prediais durante a etapa do planejamento. Quando se restringe a busca a obras de residenciais 

de pequeno e médio porte, a escassez destes parâmetros é elevada. 

O objetivo geral desta pesquisa é pautado na elaboração de indicadores de consumo de 

insumos das instalações prediais. Enquanto os objetivos específicos estão no fornecimento de 

informações características que possibilitem a estimativa dos quantitativos dos materiais nas 

instalações prediais através desses indicadores. Além disso, os indicadores propostos poderão, 

inclusive, serem utilizados na previsão do custo das instalações em obras do mesmo perfil 

trabalhado. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Planejamento 

As instalações prediais estão inseridas no planejamento orçamentário de uma 

residência, desta forma, para determinar os quantitativos dos materiais, é necessário basear-

se nos projetos das instalações prediais. Mattos (2006) destaca que “todo orçamento baseia-se 

num projeto, seja ele básico ou executivo”.  

A composição de custos se dá pela identificação de cada serviço integrante da obra. 

Nos serviços compreendidos nos sistemas prediais, assim como nos demais, é necessário 

o levantamento dos quantitativos das instalações projetadas. Os quantitativos são

fundamentais para elaboração do orçamento da obra. 

KEYWORDS: Installations. Project. Quantitative. Budget. Planning. 
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O processo de elaboração do orçamento, normalmente, é norteado pelo emprego de 

tabelas de composição de serviços e preços. Destaca-se neste quesito, as Tabelas de 

Composições de Preços para Orçamentos – TCPO (PINI, 2012), que informam acerca dos 

insumos necessários para determinar as relações quantitativas dos serviços. Salienta-se que o 

custo final das instalações prediais inclui, além dos encargos e impostos, materiais, mão-de-

obra, equipamentos e ferramentas.   

Atualmente, outra base de dados amplamente empregada é o Sistema nacional de 

preços e índices para a construção civil (SINAPI). A atualização do SINAPI tem uma 

frequência mensal e apresenta os resultados agrupados por estado da federação, o que 

proporciona maior consistência nos produtos obtidos. 

2.2 Instalações hidrossanitárias 

Para orçar as instalações hidrossanitárias “Consideram-se materiais e mão de obra para 

execução do serviço descrito” (TCPO, 2012) decompondo separadamente os materiais e 

serviços de instalação de água fria e esgotos sanitários, uma vez que as tubulações possuem 

características diferentes. O dimensionamento do sistema hidráulico deve atender as 

especificações e orientações regidas pela NBR 5626/1998: Instalação Predial de água fria 

(ABNT, 1998). Já o sistema de instalações sanitárias deve estar em conformidade com a NBR 

8160/1999: Sistemas Prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução (ABNT,1999), além de 

atender as diretrizes estabelecidas na NBR 7229/1993: Projeto, construção e operação de 

sistemas de tanque séptico (ABNT,1993).   

2.3 Instalações elétricas 

Para determinar o custo provenientes das instalações elétricas “Consideram-se materiais 

e mão de obra para execução do serviço descrito” (TCPO, 2012), a fim de efetuar a ligação à 

rede concessionária de energia elétrica.  A elaboração do projeto de instalações elétricas em 

baixa tensão é regida pela NBR 5410/2010: Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

(ABNT,2004). 

3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento da pesquisa está estruturado em três etapas: realização de 

levantamento bibliográfico, análise quantitativa dos projetos arquitetônicos e de instalações 
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hidrossanitárias desenvolvidos pelos alunos do curso integrado de Edificações (Turma 4M -

  2015.1) e desenvolvimento de indicadores de consumo de insumos das instalações prediais 

dos projetos analisados. 

No levantamento bibliográfico foi realizada uma extensa pesquisa exploratória em 

normas técnicas, livros, periódicos e documentos técnicos para constituir um embasamento 

teórico sobre o tema abordado. 

A análise dos projetos arquitetônicos e das instalações hidrossanitárias consiste na 

compilação das características dos projetos elaborados. Foram levantadas informações quanto 

às características dos ambientes (área construída, perímetro, etc) e da concepção dos projetos 

hidrossanitários desenvolvidos. Os projetos que compõem a base de dados analisada nesta 

pesquisa foram desenvolvidos nas respectivas disciplinas técnicas, sob supervisão dos 

professores responsáveis. A escolha destes projetos foi devido às características semelhantes 

apresentadas. A semelhança entre os projetos é justificada pela utilização do programa de 

necessidades definido pela professora de Elementos de Projeto Arquitetônico, resultado em 

edificações com área construída com pouca variação entre si. 

Para composição dos indicadores de consumo das instalações prediais, foram 

elaborados os projetos de instalações elétricas de baixa tensão para cada projeto arquitetônico 

analisado. Os projetos elétricos foram elaborados cumprindo as exigências constantes na NBR 

5410/2010: Instalações Elétricas de Baixa Tensão (ABNT, 2004). 

A formatação dos indicadores consiste inicialmente em identificar e quantificar os 

insumos necessários para execução das instalações propostas. Esta pesquisa está restrita ao 

levantamento dos materiais (tubos, conexões, eletrodutos, cabos e acessórios), portanto, não 

inclui mão de obra, ferramentas e equipamentos. Para identificação e quantificação dos 

insumos, fez-se o uso da Tabela para Composição de Preços para Orçamentos (TCPO, 2012) 

e de informações do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI, Julho/2019). 

Realizada a etapa de análise dos projetos, todos os dados coletados foram tabulados, 

separados por sistema predial (hidráulico, sanitário e elétrico). Em cada sistema predial, foram 

definidos índices que consolidam a representatividade do consumo dos insumos no 

quantitativo geral das instalações. Os índices elaborados irão compor os indicadores de 

consumo de insumos das instalações prediais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa encontra-se atualmente em desenvolvimento. Foram selecionados 11 

projetos para composição da base de dados. A identificação das características arquitetônicas 

já foi realizada, bem como o levantamento dos quantitativos das instalações hidrossanitárias. 

Os projetos das instalações elétricas estão na etapa final de desenvolvimento. Com a 

conclusão destes, será possível levantar-se o quantitativo de todos os materiais necessários 

para execução das instalações prediais. 

Espera-se que após a conclusão deste trabalho seja possível a construção dos 

indicadores de consumo de insumos das instalações prediais. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho busca utilizar o levantamento de insumos usados para as instalações 

prediais com a finalidade de construir um índice que facilitará a elaboração dos quantitativos 

das instalações prediais. A contribuição alcançada ultrapassa o campo acadêmico e poderá 

fornecer subsídio a profissionais das diversas modalidades. 

O desenvolvimento o tema abordado permite, aos pesquisadores, articular 

conhecimentos adquiridos nas disciplinas técnicas e aplicá-los na resolução de situações 

problemas que, em muitos casos, extrapolam a esfera da sala de aula. 
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REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA RESIDÊNCIAS 

UNIFAMILIARES 

SANTOS, J. B.1; SILVA, N. F.2; BEZERRA NETO, C. A.3 

1,2,3 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Este projeto tem como objetivo analisar e 

implantar um sistema de reaproveitamento de 

águas pluviais por meio de um mecanismo 

econômico e eficiente se diferenciando de 

outros existentes para assim, reduzir o consumo 

de água nas residências, como também seu 

custo. Foram realizados ensaios para analisar a 

viabilidade da implantação desse sistema e 

pesquisas bibliográficas através de artigos, para 

conhecer melhor o tema. Espera-se obter um 

sistema prático, eficaz e econômico para que 

possivelmente seja implantado em residências 

unifamiliar.

ABSTRACT

This project aims to analyze and implement a 

rainwater reuse system by means of an 

economic and efficient mechanism, 

differentiating itself from other existing ones, in 

order to reduce the consumption of water in the 

residences, as well as its cost. We carried out 

tests to analyze the 

viability of the implantation of this system and 

bibliographical research through articles, to 

know betar the subject. The expected results are 

that a practical, effective and economical system 

is obtained so that it can be deployed in single-

family homes. 

1 INTRODUÇÃO 

A água é um liquido indispensável no mundo para todos. É preciso água para 

sobreviver, e para desenvolver algumas tarefas importantes no dia a dia, como utilização na 

descarga sanitária, lavar a louça, lavar carros, lavar a casa e entre outras. Com isso, o uso da 

água em cada residência, acaba sendo elevado, ocasionando custos e desperdício alto. Para 

PALAVRAS-CHAVE:  Águas pluviais. Reaproveitamento. Sustentabilidade. 

KEYWORDS:  Rainwater. Reaproveitamento. Sustainability. 
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ajudar a minimizar o consumo do uso da água nas residências, existem alguns métodos que 

podem ser adotados por todos, como o reaproveitamento das águas pluviais.  

O projeto tem como objetivo geral analisar a implantação de um sistema de 

reaproveitamento de águas pluviais, de forma em que o seu uso seja apenas não potável e que 

esse sistema ajude a reduzir o consumo nas residências, bem como o custo a ela associado. O 

projeto tem como objetivos específicos, analisar a viabilidade do sistema proposto e 

desenvolver um protótipo para o aproveitamento de águas pluviais direto das calhas. Espera-

se que o sistema atenda de forma eficaz esses critérios para promover um aproveitamento das 

águas pluviais.     

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Em alguns países já são desenvolvidas técnicas de aproveitamento da água da chuva. 

“Países industrializados, como o Japão e a Alemanha, estão seriamente empenhados nas 

soluções de aproveitamento de água de chuva para fins não potáveis. Outros países, como 

Estados Unidos e Singapura, estão também a desenvolver pesquisas sobre esse sistema.” 

(RODRIGUES, 2010, p.2) 

Segundo Annecchini (2005), os sistemas de aproveitamento de águas pluviais são 

muito pertinentes em razão dos seus benefícios óbvios, vão desde a redução do uso de água 

potável e a redução de custo ou até mesmo a minimização do risco de cheias em áreas 

urbanas. 

Este desperdício pode ser evitado, usando água não potável para usos específicos 

como descarga, limpeza de residências ou em torneira de jardim. A água é um dos muitos 

recursos naturais sobre os quais é necessário desenvolver um conjunto de medidas para que 

esta se torne um recurso sustentável. 

2.1 Aproveitamento de água da chuva 

Já existem métodos sendo desenvolvidos para o aproveitamento da água da chuva. 

Estes sistemas consistem basicamente em área de captação da água, calhas e condutores, 

armazenamento do fluido, sistema automático ou manual de comando e consumo. Antes da 

implantação de qualquer sistema, é de suma importância realizar um estudo de viabilidade, no 

qual serão analisados a pluviometria do local, a área de captação disponível, e os custos. 
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O problema é que para implantar um sistema como esse os custos são elevados, pois se 

deve levar em consideração o preço da bomba que variam de acordo com a sua potência, o 

preço dos dois reservatórios e a mão de obra para instalação do sistema. A NBR 15.527/2007 

fornece os requisitos para o aproveitamento de água de chuva de coberturas em áreas urbanas 

para fins não potáveis. E esta norma se aplica a usos não potáveis em que as águas de chuva 

podem ser utilizadas após tratamento adequado como, por exemplo, descargas em bacias 

sanitárias, irrigação de gramados e plantas ornamentais, lavagem de veículos, limpeza de 

calçadas e ruas e usos industriais.  

Com o grande desperdício de água potável e o custo associado ao consumo de água, 

surgiram vários sistemas que utilizam métodos de aproveitamento de águas pluviais. Um 

desses sistemas, muito comum, é feito através de dois reservatórios (um inferior e outro 

superior), em que a água da chuva é captada das calhas e direcionada pelo tubo de queda para 

um filtro seletor, que é responsável por armazenar todas as impurezas que vem da calha. 

Depois disso, a água filtrada é direcionada para um reservatório inferior onde ficará 

armazenada para que, quando necessário, seja bombeada para o reservatório principal 

(superior) da residência.  

3 METODOLOGIA 

Antes da realização dos ensaios, examinaram-se pesquisas bibliográficas em artigos, 

para obter um conhecimento sobre a importância do tema, e compreender os outros tipos de 

sistemas de aproveitamento da água da chuva. Outro ponto em questão é a viabilidade da 

implantação desse sistema através do método proposto para saber sua eficiência, economia e 

praticidade.   

Para a realização dos ensaios, foram utilizados tubos de PVC com diâmetros de 

100mm e 200mm. O de 100 mm possui uma altura de 1,10m como reservatório temporário 

principal, conectado com outros cinco tubos de PVC de mesmo diâmetro com altura de 80cm. 

Abaixo do reservatório principal, foi instalada uma bomba de máquina de lavar roupas do tipo 

Brastemp 8kg, com potência de 220va (Figura 1) para recalcar a água do reservatório 

principal até o reservatório da residência levando em consideração o desnível entre a bomba e 

o reservatório e a perda de vazão ao longo da tubulação.
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Figura 1- Bomba de 220va 

A água captada pelas as calhas, terá de descer pelo o tubo coletor até chegar no 

reservatório temporário principal. Após toda a água captada encher todo o sistema, a bomba 

entrará em processo para recalcar a água recolhida para o reservatório da residência. Caso 

haja um excesso de água no sistema o extravasor irá escoar essa água para fora do mesmo. A 

Figura 2 apresenta o fluxograma exemplificando o percurso que a água fará até a sua chegada 

ao reservatório da residência. 

Figura 2 - Fluxograma 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Destaca-se inicialmente que a pesquisa se encontra em desenvolvimento, entretanto, 

após o cumprimento de algumas etapas, é possível apresentar as principais observações até o 

momento. 

Observou-se que a bomba conseguiu recalcar a água da chuva até 2,75 metros de 

altura, tendo como altura mínima de 1,00 metro da lâmina d’água do reservatório temporário 

principal. Destaca-se que é possível elevar a altura do recalque desde que a lâmina d’água do 

reservatório temporário também aumente. 

Atualmente a pesquisa encontra-se na fase de execução de ensaios com a variação de 

diversas variáveis. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se a importância do estudo do tema para construção de soluções sustentáveis 

na redução do consumo de água. engenharia moderna hoje busca várias formas de diminuir o 

impacto no meio ambiente e isso torno mais ainda importante a viabilidade desse estudo e 

desenvolvimento desse protótipo. 

Pode-se destacar que o sistema irá contribuir com a redução do consumo água em 

residências e, consequentemente, na diminuição do custo da água. Identifica-se também que 

esse sistema possui um custo de implantação menor e uma manutenção mais simples em 

relação a outros sistemas estudados, podendo assim, atender principalmente as famílias de 

baixa renda. 
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DOSAGEM DE SOLO PARA A PRODUÇÃO DE TIJOLOS EM SOLO-

CIMENTO 

ARAÚJO, N. N.¹; SOARES, D. H. M.²; MELO, D. C. M.³ 
1,2,3IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Civil 

RESUMO 

A indústria da construção civil é 

responsável pela exploração de diversos tipos de 

materiais não renováveis. Partindo dessa 

premissa, surge a necessidade de amenizar os 

impactos ambientais associados ao setor da 

construção civil, logo, a utilização de tijolos em 

solo-cimento corresponde a esses processos. O 

presente trabalho tem como objetivo a 

caracterização do solo proveniente do município 

de São Paulo do Potengi - RN, fundamentando-

se nos parâmetros estabelecidos pela ABCP e por 

Fraga, Isaia e Pinto, e adotando a seguinte 

metodologia: Determinação dos limites de 

Atterberg; Análise Granulométrica 

(Peneiramento e Sedimentação) e Ensaios de 

Compactação (todos normatizados pela ABNT). 

Após a realização da caracterização do solo, 

obteve-se um traço padrão de 1:14:1,9 

(cimento:solo:a/c). 

ABSTRACT 

The industry of civil construction is 

responsible for the exploration of various types 

of nonrenewable resources. Grounded in this 

premise, there arises a need to mitigate 

environmental impacts associated to the civil 

construction sector, therefore, the use of soil-

cement brick corresponds to these processes. The 

present study aims the characterization of soil 

from São Paulo do Potengi – RN municipality, 

relying on the parameters established by ABCP 

and by Fraga, Isaia and Pinto, adopting the 

following methodology: Determination of 

Atterberg’s limits; Sieve Analysis (Sieving and 

Sedimentation) and Compaction Test (all of them 

standardized by ABNT). After the soil 

characterization, the results suggests a standard 

trait of 1:14:1,9 (cement:soil:w/c). 

PALAVRAS-CHAVE: Caracterização do solo. Tijolo em solo-cimento. 

KEYWORDS:  Soil characterization. Soil-cement brick. 
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1 INTRODUÇÃO 

O século XXI é marcado pelo esforço coletivo do mundo em torno das questões ambientais, 

a preservação do planeta terra é de fundamental importância para a manutenção da espécie humana, 

para tanto, é necessário a criação de políticas que visem a solução ou a minimização dos impactos 

ambientais negativos causados pela interferência do homem no meio em que está inserido. A 

utilização de tijolos de solo-cimento surge como uma alternativa na busca por novas soluções 

construtivas que possam corroborar para a reciclagem de resíduos, a minimização dos desperdícios e 

para a redução dos impactos ambientais causados pela indústria da construção civil. 

A pesquisa adota uma metodologia que consiste na caracterização do solo por meio da 

Determinação dos limites de Atterberg; Análise Granulométrica (Peneiramento e Sedimentação) – 

onde a partir desses resultados encontra-se o teor de cimento adequado – e Ensaios de Compactação, 

no qual é possível descobrir a quantidade de água a ser utilizada na produção dos tijolos. Todos os 

ensaios supracitados são normatizados pela ABNT. 

Sendo assim, o objetivo do trabalho é caracterizar do solo obtido no município de São Paulo 

do Potengi -RN – por meio de ensaios laboratoriais –  para a dosagem correta dos tijolos em solo-

cimento.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com a ABCP (2018), o solo-cimento é o material resultante da mistura homogênea, 

compactada e curada de solo, cimento e água em proporções adequadas, que são determinadas pela 

NBR 12253 (ABNT, 2012).  

Segundo Isaia (2007), os solos que mais se adequam são os que apresentam os seguintes 

aspectos: 100% dos grãos passando na peneira ABNT 4,8 mm (nº4); 10% a 50% dos grãos passando 

na peneira ABNT 0,075 mm (nº200); Limite de liquidez ≤ 45%; Índice de plasticidade ≤ 18%. 

O Quadro 1 apresenta a quantidade de cimento indicado pela ABCP a ser utilizado para solos 

arenosos, segundo a Classificação HRB- Highway Research Board (ISAIA, 2007). 

Quadro 1 – Teores de cimento 

Fonte: ABCP, 1986 
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A quantidade de água a ser utilizada no traço deve ser referente aos teores ótimos de umidade 

obtidos no ensaio de compactação do solo (ISAIA, 2007). 

3 METODOLOGIA 

O trabalho consiste em uma pesquisa exploratória, considerando-se que, em sua fase inicial, 

para a familiarização com o tema a ser pesquisado, foi realizado um estudo bibliográfico afim de 

elaborar hipóteses acerca do assunto. Também se caracteriza como uma pesquisa experimental, que 

se desenvolve através de processos laboratoriais. Os ensaios desse estudo foram realizados no 

laboratório de edificações do IFRN, Campus São Paulo do Potengi. Foi estudada uma matéria-prima 

coletada na cidade de São Paulo do Potengi, RN. Para alcançar os objetivos, a caracterização do solo 

se deu através das seguintes análises:  

Determinação dos limites de Atterberg: Os limites de Atterberg, que equivale ao Limite de 

Liquidez e Limite de Plasticidade do solo, foram realizados conforme regulamentado pela ABNT 

através da NBR 6459:2017 e NBR 7180:2016, do dia 13 de abril de 2018. Para a definição do Limite 

de Liquidez foi necessário utilizar o equipamento Casagrande e o solo passante na peneira ABNT 

0,075 mm (nº200). O Limite de Plasticidade foi feito com o solo que passa na peneira ABNT 0,075 

mm (nº200). Para ambos os ensaios foi necessário utilizar a estufa e balança.  

Análise Granulométrica (Peneiramento e Sedimentação): A Análise Granulométrica foi 

efetuada de acordo com a NBR 7181:2017, no dia 28 de agosto de 2018. Foi dividida entre o processo 

de Peneiramento, executado com as peneiras normalizadas pela NBR NM-ISO 3310-2:2010 e 

agitador mecânico, e o de Sedimentação – cuja aparelhagem inclui o aparelho de dispersão, proveta 

de vidro, densímetro de bulbo simétrico, termômetro e béquer de vidro (ABNT, 2017). Para ambos 

os ensaios foi necessário utilizar a estufa e balança. 

Ambos os ensaios supracitados são essenciais para determinar a classificação do solo, que 

possibilitará identificar o teor de cimento que será incorporado no traço e influenciará diretamente na 

dosagem do tijolo em solo-cimento.  

Ensaios de Compactação: O Ensaio de Compactação foi executado seguindo a NBR 

7182:2016, no dia 27 de agosto de 2018, conhecido, também, como Ensaio de Proctor, feito de forma 

mecânica. Para o ensaio foi necessário utilizar a estufa e balança.  

A partir do Ensaio de Proctor é possível retirar a umidade ótima do solo, necessário para 

identificar a massa específica seca máxima, cujo resultado permite saber a situação de solo mais 

resistente. Além de possibilitar a verificação da quantidade de água que será empregada na dosagem 

final, ao seja, reconhecer o fator água/cimento do traço.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a realização da caracterização do solo, executou-se a determinação dos limites de 

Atterberg segundo a NBR 7180:2016 e a NBR 6459:2017, respectivamente, para a verificação da 

consistência. O Limite de Plasticidade identificado foi de 18% e o Limite de Liquidez encontrado foi 

de 29%, como apresentados no Quadro 2 e na Figura 2. 

Quadro 2: Limite de Plasticidade 

Figura 1 - Limite de Liquidez 

A partir dos resultados obtidos, pode-se constatar que o Índice de Plasticidade (IP) – intervalo 

entre o Limite de Plasticidade e o Limite de Liquidez em que o solo se encontra no estado plástico – 

da matéria-prima analisada é de 11%.  

O ensaio granulométrico feito segundo a NBR 7181:2017 resultou na curva apresentada na 

Figura 3. 

Figura 2 - Curva Granulométrica 

A partir das leituras obtidas, averiguou-se que o percentual passante na peneira 4,8 mm foi de 

aproximadamente 100% e a fração que passa na peneira 0,075 mm foi de aproximadamente 30%. 

Ainda com os valores obtidos foi determinado que o tipo do solo, de acordo com a classificação HRB, 

é A 2-6. A partir dessa classificação observa-se que o teor de cimento a ser utilizado é de 7%. 

A compactação foi realizada de acordo com a NBR 7182:2016 para a obtenção da umidade 

ótima do solo. O ensaio foi executado com a adição de cimento. 
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Figura 3 - Curva de Compactação 

Conforme os pontos observados, constatou-se que a umidade ótima do solo é de 15%, o que 

possibilita a determinação da proporção de água a ser utilizada. A partir desse ensaio também foi 

possível encontrar a massa específica aparente seca máxima, que é de 1,642 g/cm³. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que o solo apresenta todas as características 

necessárias para a produção de tijolos em solo-cimento sem função estrutural. Fundamentada na 

caracterização dos materiais, chegou-se ao traço padrão de 1:14:1,9 (cimento:solo:a/c). 
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Contador de pulsos eletropneumático 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3
1,2 IFRN – Campus Parnamirim; 3 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Destinar esse projeto para futuras gerações de 
alunos que irão passar pelo IFRN Parnamirim e 
estudar a matéria de eletropneumática como 
também ela pode ser muito bem aproveitada nas 
indústrias reduzindo assim a quantidade de 

funcionários a quantidade de gastos e a facilidade 
no manuseio, utilizamos de pesquisas referentes 
a pneumática, automação, robótica e 
mecatrônica. Desse modo conseguimos bons 
resultados.

ABSTRACT 

To design this project for future generations of 
students who will pass through the IFRN 
Parnamirim and study the matter of 
eletroneumatics as well as it can be very well 
used in the industries thus reducing the amount 

of employees the amount of expenses and the 
ease in handling, pneumatics, automation, 
robotics and mechatronics. That way we get good 
results. 

1. INTRODUÇÃO

Tendo como base, a energia elétrica e os instrumentos eletropneumáticos que é uma área muito
importante na Industria, no ramo automotivo e nos equipamentos hospitalares, onde entre outros,
podemos ver a presença dos dispositivos eletropneumáticos.
Nesse trabalho iremos demonstrar como a automatização é capaz de aperfeiçoar o rendimento nas
indústrias, oferecendo segurança e comodidade. Seja pela saturação indústrias e a grande
quantidade de funcionários. A automação é uma solução que utiliza a tecnologia para facilitar a
vida dos funcionários, dos clientes e dos donos que podem controlar tudo de uma forma mais
rápida e eficaz. Os sistemas automatizados podem ser de vários tipos, dentre eles estão o timer
via Bluetooth, o acionamento de maquinas eletropneumáticas, etc.  O sistema aqui apresentado
utiliza um Aplicativo Android e um Arduino Uno. Este sistema é responsável pela operação dos
atuadores evitando o esforço repetitivo. O Aplicativo Android realiza a comunicação com os
atuadores a partir da lógica em blocos e o Arduino realiza o acionamento das válvulas. O Sistema

PALAVRAS-CHAVE: Pneumática. Eletropneumática. Arduino. Bluetooth. Relé. 

KEYWORDS:  Pneumática. Eletropneumática. Arduino. Bluetooth. Relé. 
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Android baseia-se em linguagem de blocos no ambiente App Inventor via comunicação Serial. 
Como conclusão do projeto, pretende-se a o contador eletrônico para praticas em sala de aula para 
fins didáticos e futuramente em industrias, para uma maior eficácia nas indústrias. 

2. METODOLOGIA

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um protótipo utilizando um Aplicativo Android
em cooperação com o Arduino Uno para o acionamento dos atuadores, sendo acionado por meio
de comunicação serial. A partir da revisão do estado da arte será realizada a montagem dos
atuadores integrando ao Aplicativo Android e ao sistema embarcado, Arduino Uno. Em seguida,
realizará a integração do microcontrolador com o App com o intuito dos equipamentos
interagirem. A programação em linguagem em blocos no App Inventor e C serão utilizadas para
o Aplicativo e o Arduino Uno em conjunto com comunicação Serial.

Atividade. 1 - Revisão Bibliográfica: Pesquisa de trabalhos equivalentes referentes ao projeto 
proposto; 

Atividade. 2 - Estudo do App Inventor e seu funcionamento; 
a. Criação do Aplicativo Android utilizando o mesmo.

Atividade. 3 - Construção do protótipo 
b. Atuadores
c. Ferramentas

Atividade. 4 - Estudo das formas de comunicação do SERIAL DO ANDROID; 

Atividade. 5 - Estudo do da programação e comunicação do Arduino; 

Atividade. 6 - Integração do Arduino Uno com o Aplicativo Android 

Atividade. 7 - Escrita do TCC 

Atividade. 8 - Escrita de artigo em um congresso da área. 

Tipo de pesquisa: exploratória. 
Universo da pesquisa: aluno e orientador, computador da instituição, cano pvc, protoboard, 
modulo relé, modulo bluetooth, celular, jumpers, microcontrolador ATmega328p, bateria de 9 volts, 
valulas pneumáticas, bancada de aprendizagem festo, compressor, kits de ferramentas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Inicialmente tive a necessidade de aprender  programação em blocos no App inventor  matéria
extra curricular onde na mesma desenvolvi um aplicativo de celular que pudesse se comunicar
com microcontrolador pelo módulo Bluetooth, de início não foi muito fácil mas consegui obter
um bom resultado, uma grande dificuldade foi descobrir como ativar o Bluetooth do telefone pelo
aplicativo caso o bluetooth do aparelho estivesse ligado ou não sendo que o mesmo fosse chamado
pelo aplicativo após isso tive que implementar a programação no Arduino cujo o mesmo também
me ofereceu um pequeno trabalho em relação a se comunicar com o aplicativo que eu estava
criando com a programação do Arduino e implementação do módulo relé foi relativamente fácil
porém o mesmo me trouxe um pequeno problema pois ele era normalmente fechado e quando
mandava ele acionar ele não acionava e no início era para começar desligado e Ele começava
ligado porém dentro de um curto período de tempo foi resolvido esse pequeno problema.

Figura 1 - Caixa eletropneumática imagem do TinkerCAD 2018 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1026



Figura 2 - Tela de login imagem do App Inventor 2018 

Figura 3 - Tela de login blocos imagem do App Inventor 2018 

Figura 2 - Tela de login imagem do App Inventor 2018 

Figura 3 - Tela de menu imagem do App Inventor 2018 
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Programação do Arduino que também ainda está em processo de mudanças: 
#include <SoftwareSerial.h> 

#define pinBT_RX 10 

#define pinBT_TX 11 

#define pinCanal1  2 

Figura 4 - Tela de menu blocos imagem do App Inventor 2018 

Figura 5 - Tela de controle do arduino imagem do App Inventor 2018 

Figura 5 - Tela de controle do arduino imagem do App Inventor 2018 
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#define pinCanal2  3 

#define pinCanal3  4 

#define pinCanal4  5 

#define pinCanal5  6 

#define pinCanal6  7 

#define pinCanal7  8 

#define pinCanal8  9 

#define pinCanal9  12 

#define pinCanal10 13 

SoftwareSerial serialBT(pinBT_RX, pinBT_TX); // RX, TX 

String comando; 

int portas[] = {pinCanal10, pinCanal1, pinCanal2, pinCanal3, pinCanal4, pinCanal5, pinCanal6, 
pinCanal7, pinCanal8, pinCanal9}; 

void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  serialBT.begin(9600); 

  for (int nL = 0; nL < 10; nL++) { 

      pinMode(portas[nL], OUTPUT); 

  } 

  Serial.println("Sketch Iniciado!"); 

} 

void loop() { 

  while (serialBT.available()) { 

     char byteRec = serialBT.read(); 

     comando += byteRec; 

     if (byteRec == ';') { 

        Serial.print("Comando Recebido: "); 

        Serial.println(comando);  
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        if (comando.substring(0,1) == "C") { 

           String canal = comando.substring(1,2); 

           bool nivel = ( comando.indexOf("true") != -1 ); 

           digitalWrite(portas[canal.toInt()], nivel); 

        } 

        if (comando.substring(0,1) == "E") { 

           String estadoPortas; 

           estadoPortas += String(digitalRead(pinCanal1)); 

           estadoPortas += String(digitalRead(pinCanal2)); 

           estadoPortas += String(digitalRead(pinCanal3)); 

           estadoPortas += String(digitalRead(pinCanal4)); 

           estadoPortas += String(digitalRead(pinCanal5)); 

           estadoPortas += String(digitalRead(pinCanal6)); 

           estadoPortas += String(digitalRead(pinCanal7)); 

           estadoPortas += String(digitalRead(pinCanal8)); 

           estadoPortas += String(digitalRead(pinCanal9)); 

           estadoPortas += String(digitalRead(pinCanal10)); 

           estadoPortas += ";"; 

           serialBT.println(estadoPortas); 

           Serial.print("Comando Enviado: "); 

           Serial.println(estadoPortas); 

        } 

        comando = ""; 

     } 

  } 

} 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Grandes aspectos alcançados pelo trabalho foram a realização de acionamentos de válvulas 
eletropneumáticos por meio de programação em Arduino programação em blocos no APP Inventor 
acionamento do relé o tratamento térmico do material para a caixa eletrônica. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Caixa Eletropneumática Caixa de PVC 16x12cm cujo o material será 
substituída por acrílico. 

1 

2 
Arduino uno  Placa eletrônica de controle embarcado cujo 

a mesma contem o micro controlador 
ATmega328p. 

1 

3 Modulo bluetooth Modulo necessário para a comunicação com 
o controle remoto via celular.

1 

4 Notebook Para fazer algum ajuste na programação se 
necessário. 

1 

5 Aparelho celular Para a comunicação entre o aplicativo e o 
modulo bluetooth. 

1 

6 Protoboard Necessário para a ligação dos componentes 
eletrônicos. 

1 

7 Bateria de 9 volts Para alimentação do circuito 1 

8 Modulo relé duplo Necessário pra acionamento dos atuadores 
eletropneumáticos. 

1 
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UTILIZAÇÃO DA MORINGA OLEÍFERA COMO COAGULANTE PARA O 

TRATAMENTO DE ÁGUA BARRENTA  

         AZEVEDO, S. H. G.
1
; SANTOS, E. R. M.

2
; SANTOS, M. D. A.

3 
e AZEVEDO, R. C. T.

4.

1
IFRN – Campus Nova Cruz; 

2,3 e 4 
IFRN – Campus Currais Novos. 

 ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Sendo a água o recurso natural mais abundante 

do planeta, diversos problemas vêm sendo 

enfrentados pela sua escassez, dessa forma 

novas tecnologias de tratamento vem sido 

estudadas, em especial a introdução de 

coagulantes naturais, que são ecologicamente 

viáveis, que é o caso da Moringa Oleífera, que 

possui proteínas em suas sementes capazes de 

coagular partículas suspensas e coloidais da 

água. Nesse sentido, esse trabalho objetivou 

utilizar o pó da M. Oleífera para tratamento de 

água barrenta. Em experimentos iniciais com 

apenas 1 g de pó a M. oleífera mostrou 

eficiência de 95% em 60 min de decantação, 

sendo uma alternativa viável para pequenas 

propriedades rurais, por ser um processo de 

baixo custo e de simples operação. 

ABSTRACT 

Being the most abundant natural resource of the 

planet, several problems have been faced by its 

scarcity, in this way new technologies of 

treatment have been studied, in particular the 

introduction of natural coagulants, which are 

ecologically viable, which is the case of 

Moringa Oleífera, which has proteins in its 

seeds capable of coagulating suspended and 

experience, colloidal particles of water. In this 

sense, this work aimed to use the powder of M. 

Oleífera to treat muddy water. In initial 

experiments with only 1 g of powder, M. 

oleífera showed efficiency of 95% in 60 min of 

decantation, being a viable alternative for small 

farms, being a low cost and simple operation 

process. 

1 INTRODUÇÃO 

A água é um dos recursos naturais mais abundantes do planeta, no entanto a maioria dos 

recursos hídricos não está disponível para o consumo humano. Diante de diversos problemas 

PALAVRAS-CHAVE: Moringa Oleífera. Tratamento de água. Coagulante natural. Recursos hídricos. 

Coagulação. 

KEYWORDS: Moringa Oleífera. Water tratament. Natural coagulant. Water resources. coagulation. 
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ambientais que a natureza vem sofrendo a falta de água para abastecimento humano é uma das mais 

discutidas atualmente.  

O tratamento de águas consiste em uma série de operações com objetivo de remover 

partículas coloidais e suspensas na água que possam trazer risco a saúde humana. As etapas do 

tratamento são a coagulação, floculação, decantação/flotação e filtração.  

Nesse sentido, o uso de polímeros naturais vem crescendo atualmente, visto que pode 

apresenta-se como uma alternativa de baixo custo, biodegradável, não apresenta toxicidade e 

geração de baixo lodo residual. Dentre várias espécies a Moringa oleífera vem sido estudada devido 

a presença de peptídeos catiônicos presentes em suas sementes capazes de aglutinar as partículas 

coloidais de águas barretas. Bongiavani (2013) afirma que a Moringa possui em suas estruturas 

moléculas proteicas capazes de coagular partículas suspensas e clarifica-las. 

Sendo assim, o presente trabalho teve por objetivo utilizar o pó das sementes de M. Oleífera 

em água barrenta, e avaliar a eficiência de remoção do coagulante variando tempo de decantação e 

concentração de coagulante. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Água 

Água em estado absoluto de pureza não existe na natureza afirma assim Richter (2009) e 

para consumo humano é necessário que seja potável, ou seja livre de contaminantes orgânicos e 

bactérias patogênicas. 

Em seu estado natural, é um líquido transparente, sem sabor e odor, possuindo massa 

específica máxima de 1g/cm³ a 4°C e calor específico de 1 cal/g °C. Temperatura de fusão e 

ebulição a pressão de 1 atm são 0 e 100 ºC, respectivamente. Por ser um composto polar, aproxima-

se de íons que formam um composto iônico (sólido) pelo pólo de sinal contrário à carga do íon, 

conseguindo assim anular sua carga e desprendê-lo do resto do sólido. (DI BERNARDO, 2002, p. 

29-30).

3 METODOLOGIA 

Os ensaios experimentais foram realizados no Laboratório Águas e Meio Ambientes 

(LAMA), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus 

Currais Novos, no mês de agosto de 2018. As amostras de água barrenta e moringa foram coletadas 

no sítio Angicos, localizado no município de Acari – RN. 
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Para a realização dos experimentos foi utilizado como unidade de coagulação o equipamento 

jar-test, com homogeneização da amostra durante 30 s a 30 rpm. Após a homogeneização inicial, 

procedeu-se a agitação rápida por um tempo de 2 min a 150 rpm com a introdução da moringa. Na 

etapa de agitação lenta (floculação) foram realizadas 3 situações: agitação lenta de 10 min, 15 min e 

20 min, todas a 30 rpm. Para avaliar o efeito da concentração de moringa, foi utilizado 1, 2 e 3 g. 

Após os processos de agitação rápida e lenta, a amostra de água tratada foi colocada em decantação, 

sendo medida sua turbidez a cada 15 min.  

Para o preparo do coagulante as sementes de moringa foram descascadas e maceradas no 

almofariz com o auxílio de um pistilo e em seguidas foram peneiradas para a obtenção do pó. Esta 

metodologia foi adaptada  da  metodologia de Alves (2017)  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Determinou-se a turbidez da água nos tempos 15, 30, 45 e 60 minutos de decantação para 

cada concentração e tempo de agitação lenta. Utilizou - se a seguinte fórmula para calcular a 

eficiência: 

   EF (%) = (1- (Tf /T0)) * 100 (1) 

Onde: 

EF (%) é eficiência de remoção; Tf  é a turbidez final; T0  é a turbidez inicial. 

Dados os cálculos da condição A temos: 

Gráfico 01 – Eficiência de remoção de turbidez utilizando 1 g de moringa. 

O gráfico 01 representa os valores de eficiência para condição A, utilizando apenas 1 g de 

pó de M. oleífera. Pode-se verificar que os valores de eficiência aumentaram a cada 1 hora de 

decantação, os valores médios para esse tempo foram de 90 a 95,5% de eficiência, de acordo com 

75

80

85

90

95

100

15 30 45 60 15 30 45 60 15 30 45 60

Ef
ic

iê
n

ci
a 

d
e

 r
e

m
o

çã
o

 (
%

) 

Tempo de decantação (min) 

Ag. Lenta 10 Ag. Lenta 15 min Ag. Lenta 20 
min 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1035



Paterniani et al. (2009) a utilização da Moringa oleífera em tratamento de água mostrou-se com 

uma eficiência de 95% na diminuição da turbidez, o que nos mostra que uma pequena quantidade 

de coagulante já é suficiente para uma redução quase que total de turbidez, o que torna o processo 

ainda mais vantajoso.  

Gráfico 02 – Eficiência de remoção de turbidez utilizando 2 g de moringa. 

O gráfico 02 representa os valores de eficiência para condição B, utilizando agora 2 g de pó 

de M. oleífera. Na condição B, nota-se que os valores médios de eficiência nos tempo de 60 min 

foram de 90 a 91,8% de eficiência o que nos leva a entender que em relação a condição A esse foi 

menos eficiente.  

  Gráfico 03 – Eficiência de remoção utilizando 3 g de moringa. 

No gráfico 03, pode- se notar que houve maior concentração mas não ocorreu a maior 

eficiência como na condição A com 1 g de moringa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Experimentos iniciais mostraram altos valores de remoção de turbidez (95%) utilizando 

apenas 1 g de moringa oleífera, mostrando o alto potencial que essa planta, típica do Nordeste 

brasileiro, tem para o tratamento de água de pequenas comunidades rurais, podendo ser realizados 

em pequenos recipientes que possam ser vir como unidade de coagulação, realizando agitações 

manualmente. Os resultados também mostraram que não necessariamente o aumento na 

concentração de coagulante levará às melhores eficiências de tratamento da água barrenta.  
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ESTUDO BIBLIOGRÁFICO DA UTILIZAÇÃO DE POLÍMEROS 

NATURAIS EXTRAÍDOS DO CACTO MANDACARU (CEREUS 

JAMACARU) COMO ALTERNATIVA AUXILIAR NOS PROCESSOS DE 

COAGULAÇÃO E FLOCULAÇÃO NO TRATAMENTO DE ÁGUA 

"BARRENTA"  

AZEVEDO, S. H. G.1; SANTOS, E. R. M.2, AZEVEDO, R. C. T.3, SANTOS, M. D. A.4 
1 IFRN – Campus Nova Cruz; 2,3,4 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A escassez de água é uma realidade de diversas 

regiões do Brasil, de forma especial, do sertão 

do Rio Grande do Norte onde em algumas 

localidades o fornecimento de água é escasso ou 

em muitas das vezes, sua qualidade é tida como 

“barrenta” ou imprópria para consumo. Este 

trabalho terá como objetivo avaliar a eficiência 

da utilização de polímeros extraídos do cacto 

mandacaru (Cereus jamacaru) como 

coagulantes naturais para o tratamento de água 

“barrenta”. Serão     

exploradas várias metodologias para 

potencialização da eficiência coagulante do 

polímero do Mandacaru (Cereus jamacaru). Os 

ensaios de coagulação efloculação serão 

realizados em Jar-Test. Conforme as pesquisas 

bibliográficas realizadas, pode-se inferir que os 

polímeros extraídos do cacto Mandacaru 

(Cereus jamacaru) podem ser uma alternativa 

viável e promissora como auxiliares de 

coagulação na remoção de turbidez de água 

“barrenta”.  

ABSTRACT 

Water scarcity is a reality in several regions of 

Brazil, especially in the hinterland of Rio 

Grande do Norte where in some localities the 

water supply is scarce or in many cases, its 

quality is considered as "muddy" or improper 

for consumption.This work will evaluate the 

efficiency of the use of polymers extracted from 

mandacaru cactus (Cereus jamacaru) as natural 

coagulants for the treatment of "barrenta" water. 

Several methodologies will be explored to 

enhance the coagulant efficiency of the 

Mandacaru polymer (Cereus jamacaru). The 

coagulation and flocculation tests will be 

performed in Jar-Test. According to the 

bibliographical researches, it can be inferred 

that the polymers extracted from the Mandacaru 

cactus (Cereus jamacaru) can be a viable and 

promising alternative as coagulation aids in the 

removal of "barrenta" water turbidity.. 

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento de água. Coagulação. Coagulante natural. Mandacaru. 

KEYWORDS: Water treatment. Coagulation. Natural coagulant. Mandacaru. 
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1 INTRODUÇÃO 

A água é um dos recursos naturais mais importantes para a vida no planeta, especialmente 

para a sobrevivência humana e apesar de ser o componente inorgânico mais abundante na matéria 

viva da superfície da Terra, na qual segundo Libânio (2008) ocupa 75% do volume, pode ser 

afetada por lançamentos poluentes de origem antrópica ou até mesmo de procedência natural, 

devido à decomposição das próprias fauna e flora aquáticas. 

Nessa conjuntura, as ações antropogênicas acompanhadas do crescimento populacional e da 

falta de planejamento urbano além de contaminar e comprometer a qualidade das águas têm se 

tornado uma constante ameaça à saúde da população, uma vez que os corpos d’água próximos às 

zonas urbanas, industriais e regiões desmatadas podem conter impurezas e acúmulo de matéria 

orgânica resultantes do despejo de lixo, esgotos e contaminantes em geral. 

Ante o exposto, a água a ser destinada a suprir o abastecimento e o consumo populacional 

também deve ser submetida a tratamentos no intuito de minimizar impurezas, tendo em vista que as 

águas provenientes de mananciais não tratados, em geral, podem ser veículos de doenças, pois se 

caracterizam, muitas vezes, de acordo com Henriques (2012) por alta turbidez e cor aparente, 

principalmente nos períodos chuvosos, devido à presença de partículas em suspensão, coloidais e 

dissolvidas.  

As etapas de remoção de tais partículas envolvem operações unitárias básicas de tratamento 

de água como a coagulação, floculação, sedimentação/flotação e filtração, sendo o processo de 

coagulação considerado a etapa mais importante e ao mesmo tempo a mais crítica do tratamento de 

água para consumo, a qual se dá pela adição de coagulantes químicos, especialmente de sulfato de 

alumínio, que devido à remanescência do metal na água tratada, pode trazer riscos à saúde da 

população. 

Em vista da alta toxicidade do sulfato de alumínio e de outros coagulantes artificiais, a 

utilização de coagulantes naturais como o polímero extraído do cacto mandacaru (Cereus jamacaru) 

seria uma alternativa viável e promissora no tratamento de água, especialmente para o semiárido 

nordestino, onde existe uma grande disponibilidade de cactáceas, em especial, de mandacaru 

(Cereus jamacaru) e ao mesmo tempo, um baixo índice pluviométrico, o que facilitaria o maior 

aproveitamento das águas represadas que devido à escassez de chuva e a alta evaporação em virtude 

do clima da região, os reservatórios superficiais rapidamente entram em crise hídrica e 

consequentemente, a concentração de partículas em suspensão, coloidais e dissolvidas e a turbidez 

da água tendem a aumentar, impossibilitando sua utilização para consumo humano.  
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Além disso, vale ressaltar que a utilização de coagulantes naturais no tratamento de água 

para abastecimento se sobressai em comparação aos artificiais em virtude de sua baixa toxicidade e 

assim sendo, maior biodegrabilidade e menor impacto do lodo gerado ao ambiente de descarte, 

podendo se tornar uma iniciativa de desenvolvimento sustentável. 

Neste contexto, este trabalho terá como objetivo avaliar a eficiência da utilização de 

polímeros extraídos do cacto mandacaru (Cereus jamacaru) como coagulantes naturais para o 

tratamento de água “barrenta”. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Água 

A água é considerada um solvente universal, uma vez que dissolve substâncias sólidas, 

líquidas e gasosas, especialmente ácidos e sólidos iônicos. A mesma não é encontrada em estado de 

absoluta pureza (RICHTER &NETTO, 2003, p. 65-67). 

2.2 Tratamento da água 

A tecnologia empregada depende das características da água, custos deimplantação, 

manutenção e operação do suposto tratamento, manuseio econfiabilidade de equipamentos, 

flexibilidade operacional, localização geográfica e características da comunidade e disposição do 

lodo (LIBÂNIO, 2008, p. 99). 

De acordo com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, 2013) 

o tratamento convencional deve conter as seguintes etapas, respectivamente: coagulação, pré-

cloração, pré-alcalinização, coagulação, floculação, decantação, filtração, pós-alcalinização, 

desinfecção, e, por fim, fluoretação. 

2.3Coagulantes naturais 

Para atender a demanda de água tratada de qualidade, o uso de polímerosvem crescendo nas 

ETAs. Indícios alegam que os primeiros polímeros emtratamento de água surgiram somente após a 

segunda guerra mundial. O empregodos mesmos provindos de fontes naturais é visto normalmente 

em países emdesenvolvimento. Nos países desenvolvidos, há a utilização de polímeros sintéticos 

em maior escala (LIBÂNIO, 2008, p.127-129). 

Espécies cactáceas são utilizadas como coagulantes naturais recentemente, quando 

comparados com polímeros extraídos de diferentes espécies. Contendo proteínas, amilose, resina, 
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vitaminas, celulose, ácido málico, os cactáceos têm sido estudados a fundo por obter composição 

química e estrutural favorável ao tratamento de água (YIN, 2010, p. 1440). 

2.4.1 Cacto Mandacaru (Cereus jamacaru) 

O cacto Cereus jamacaru, segundo Ostrowski (2014)é uma planta de topocompacto, que 

pode atingir até 10 metros de altura, com tronco lenhoso (que pode chegar a 60 cm de diâmetro, 

utilizado para fazer caixas, e seu cerne, para fazer portas e janelas; a qualchama a atenção devido 

aos seus componentes, dentre os quais se destacam proteína bruta (estudos revelam que chega até 

10,72%), ácido málico, vitaminas e celulose. 

3 METODOLOGIA 

As amostras do cacto mandacaru (Cereus jamacaru) e de água a serem utilizadas no 

presente estudo serão coletadas no sítio Angicos, município de Acari – RN e encaminhadas para o 

laboratório de Meio Ambiente (LAMA) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do norte, câmpus Currais Novos. 

Primeiramente, a água bruta coletada será analisada quanto aos parâmetros físico-químicos 

de pH, temperatura, turbidez, cor aparente, condutividade elétrica, DQO, e sólidos totais dissolvidos 

de acordo com os métodos físico-químicos para análise de alimentos (LUTZ, 2008).  

Serão exploradas várias metodologias para potencialização da eficiência coagulante do 

polímero, porém, a preparação do extrato de mandacaru (Cereus jamacaru) a ser utilizado 

primordialmente será embasada na metodologia utilizada no estudo realizado por Ostrowski (2014), 

a qual se inicia com a coleta do cacto, prosseguindo-se com a lavagem, retirada da casca e dos 

espinhos, fracionamento das raquetes em pedaços menores, pesagem, maceração, agitação 

magnética e por fim, filtração.Os ensaios de coagulação e floculação serão realizados em Jar-Test, 

conforme metodologia descrita no estudo de Ostrowski (2014). 

Após tais etapas a água será novamente analisada quanto a seus parâmetros físico-químicos 

de pH, temperatura, turbidez, cor aparente, condutividade elétrica, DQO, e sólidos totais 

dissolvidos, no intuito de verificar, especialmente, a eficiência dos polímeros naturais em estudo no 

que se refere ao tratamento auxiliar de coagulação. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS 

Esperam-se, dessa forma, resultados satisfatórios da eficiência coagulante dos polímeros 

extraídos do Mandacaru (Cereus jamacaru) quanto, principalmente, à diminuição da turbidez e a 

remoção da coloração da água “barrenta”. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme as pesquisas bibliográficas realizadas, pode-se inferir que os polímeros extraídos 

do cacto Mandacaru (Cereus jamacaru) podem ser uma alternativa viável e promissora como 

auxiliares de coagulação na remoção de turbidez de água “barrenta”. Além disso, vale ressaltar que 

a utilização do Mandacaru (Cereus jamacaru) no tratamento de água pode se tornar uma iniciativa 

de desenvolvimento sustentável, tendo em vista que se sobressai em comparação aos artificiais em 

virtude de sua baixa toxicidade e assim sendo, maior biodegrabilidade e menor impacto do lodo 

gerado ao ambiente de descarte. 
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IMPORTÂNCIA DA AMOSTRAGEM NA INDUSTRIA MINERAL 

GONZAGA, L.M1; SILVA, J.A;2 SILVA, L.H.A.3 DANTAS, M.A.F4 

1,2,3,4, IFRN – Campus Avançado Parelhas

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO

Diante da grande importância da amostragem 

para o bom andamento e conformidade dos 

processos na indústria, objetivou-se neste 

trabalho a verificação das principais práticas de 

amostragem na indústria mineral enfatizando a 

técnica de amostragem em pilha.

ABSTRACT

Before the great importance of sampling for the 

smooth running and compliance of processes in 

the industry, the objectives of this work to check 

the main sampling practices in mineral industry 

emphasizing the sampling technique in pile.

1 INTRODUÇÃO

A amostragem de materiais particulados é um passo importante na avaliação e otimização da operação 

da usina de processamento mineral (BAZIN et al., 2005). 

 O processo de amostragem consiste na retirada de quantidades moduladas de material (incrementos) 

de um todo que se deseja amostrar, para a composição da amostra primária ou global, de tal forma 

que essa seja representativa do todo amostrado. Em seguida, a amostra primária é submetida a uma 

série de etapas de preparação que envolvem operações de redução de granulometria, homogeneização 

PALAVRAS-CHAVE: Amostragem, Homogeneização, Quarteamento. 

KEYWORDS:  Sampling, Homogenization, Quarantining. 
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e quarteamento, até a obtenção da amostra final, com massa e granulometria adequadas para a 

realização de testes e/ou análises química e instrumentais.  

A homogeneização tem como objetivo obter uma distribuição mais uniforme possível dos 

constituintes, permitindo dessa forma o quarteamento em frações de menor massa e o quarteamento 

tem como objetivo reduzir a massa do material que será manuseado e preparar as alíquotas para 

análise granulométrica, química, mineralógica (GÓES et al., 2004). Vale ressaltar que uma 

amostragem mal conduzida pode ocasionar distorções dos resultados e prejuízos consideráveis. Nesse 

trabalho o foco foi a realização da amostragem em pilha, para obtenção de uma amostra final, com 

massa e granulometria adequadas para a realização de testes e/ou análises químicas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Na indústria mineral o conhecimento das características do minério é fundamental para a escolha dos 

equipamentos que serão integrados a Usina de Beneficiamento. Essas características são 

determinantes e estão relacionadas diretamente com o desenvolvimento e otimização das técnicas de 

beneficiamento mineral, controle, rota de processo e a qualidade dos produtos. Nesse contexto a 

caracterização tecnológica e a amostragem do minério, é sem dúvidas, uma das operações mais 

importantes para o sucesso do empreendimento mineiro, pois permite conhecer as principais 

propriedades químicas e físicas de um terminado minério (BAZIN et al., 2005). 

Todas as etapas de preparação, devem ser feitas observando-se técnicas de homogeneização e 

quarteamento. Para isso, utilizam-se pilhas ou equipamentos auxiliares. As pilhas mais empregadas 

são as dos tipos cônica e alongada. 

A pilha cônica é utilizada quando se tem um pequeno volume de material, realiza-se uma pilha com 

a forma de um tronco de cone e divide-se a em quatro frações iguais. A seguir, formam-se duas pilhas 

cônicas, tomando-se, para uma, as frações opostas. Pilha alongada é a mais indicada quando se tem 

uma grande quantidade de minério, neste processo a pilha é dividida ao meio em sentido longitudinal, 

em seguida dividida em partes iguais em seu sentido transversal, a espessura de cada seção deve estar 

relacionada com a largura do instrumento que está sendo usado na operação (GÓES et al., 2004).  

3 METODOLOGIA

A metodologia envolveu as seguintes etapas: 
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ü Levantamento bibliográfico sobre os métodos e a importância da amostragem,

homogeneização e quarteamento;

ü Realização de amostragem, homogeneização e quarteamento de uma amostra (Talco) em

laboratório;

ü Prepara-se a amostra pelo método da lona, em seguida pilha cônica e pilha alongada.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 1 apresenta um imagem de uma pilha cônica (utilizada quando se pretende amostrar 

pequenas qauntidades) e sua divisão em frações, e a Figura 2 uma pilha alongada mais utilização 

quando se tem uma grande quantidade de material para amostrar. 

Figura 1- Pilha Cônica 

Figura 2- Pilha Alongada 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse trabalho foi possível compreender a importância da amostragem, homogeneização e 

quarteamento na avaliação dos depósitos minerais, no controle de processos em laboratório e na 

indústria, bem como o controle de qualidade na comercialização de produtos. De modo que uma 

amostragem mal conduzida pode ocasionar distorções dos resultados e prejuízos consideráveis ao 

empreendimento mineiro. 
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PROJETO E CONFECÇÃO DE UMA MATRIZ DE COMPACTAÇÃO PARA 

SUBSTRATOS TOROIDAIS 

MOURA, L. A. da S.1; SANCHES, E.2 e SOUZA, D. de3

1,2 e 3 IFRN – Campus Mossoró; 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Os substratos das antenas de microfita podem 

apresentar diversas geometrias, pelo que isso 

influencia nos seus parâmetros de 

funcionamento. Afim de produzir substratos com 

formato toroidal, o presente trabalho propõe o 

projeto e a confecção de uma matriz para 

compactação de pós-cerâmicos nesse formato. 

Foi elaborado um projeto com base no cálculo 

das tensões médias de engenharia e foi 

confeccionado um protótipo por intermédio de 

processos de usinagem. O conjunto usinado foi 

tratado termicamente por têmpera, afim de 

aumentar a resistência mecânica da matriz. 

Dentre os resultados obtidos, foi observado que a 

matriz confeccionada suportou o carregamento 

durante a compactação. Entretanto, não se 

conseguiu remover uma amostra compactada 

inteira, o que fornece a indicação de que a 

geometria proposta para a matriz precisa ser 

repensada.

PALAVRAS-CHAVE:  Matriz, Usinagem, Têmpera. 

ABSTRACT 

The substrates of the microfite antennas can 

present themselves with diverse geometries, 

reason why they can influence in its parameters 

of operation. In order to produce toroidal-shaped 

substrates, the present work is the design and a 

preparation of a post-ceramic compaction matrix 

in this format. A project was elaborated based on 

the calculation of the averages of engineering and 

made by a prototype through machining 

processes. The machined set was thermally 

treated by quenching in order to increase the 

mechanical strength of the matrix. Among the 

results obtained, it was observed that a ready-

made matrix supported the loading during a 

compaction. However, it is not necessary to 

remove an entire compact sample, which 

provides an indication that a proposed geometry 

for an array needs to be rethought.

KEYWORDS:   Matrix, Machining, Tempering. 
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1 INTRODUÇÃO 

Souza et al. (2017, p. 1), têm estudado a aplicação do Nb2O5 (Pentóxido de Nióbio) sinterizado 

em substratos de antenas de microfita. Com o propósito de dar continuidade a pesquisa para essa 

aplicação, o presente trabalho tem como objetivo geral o projeto e a confecção de uma matriz para 

compactação de pós-cerâmicos, afim de produzir substratos sinterizados com formato toroidal. Para 

isso, seguem os objetivos específicos: 

a) Elaborar o projeto de uma matriz para compactação de pós-cerâmicos para o formato toroidal;

b) Confeccionar a matriz projetada através do processo de usinagem mecânica;

c) Realizar o tratamento térmico de têmpera nas peças usinadas;

d) Testar a matriz produzida.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Aço AISI/SAE 4340 e sua têmpera 

O aço AISI/SAE 4340 é um aço-liga com médio teor de carbono, com ótima temperabilidade. 

Seus elementos de liga, que são silício (Si), manganês (Mn), cromo (Cr), níquel (Ni) e molibdênio 

(Mo), conferem boa ductilidade e boa resistência mecânica (limite de escoamento de 895 MPa a 1570 

MPa) (CALLISTER JR. e RETHWISCH, 2013, p. 339). Sua resistência mecânica é conseguida pela 

formação da microestura martensítica e ela é obtida por um tratamento térmico conhecido como 

têmpera. Nesse processo, o aço é austenitizado e depois resfriado bruscamente. 

2.2 Considerações sobre projeto de colunas e vasos de paredes espessas 

Além das falhas por compressão, as colunas estão sujeitas a flambagem, que ocorre 

repentinamente e sem aviso, mesmo nos materiais dúcteis e, portanto, é uma das maneiras mais 

perigosas de falha (NORTON, 2013, p. 193). Se a coluna for longa poderá falhar por flambagem e 

terá que passar por outro critério além da compressão axial. O fator que determina se uma coluna é 

curta ou longa é o seu índice de esbeltez (Sr), conforme a Equação 1 (NORTON, 2013, p. 193). 

𝑆𝑟  =  
𝑙

𝑘
 (1) 

onde 𝑆𝑟 é o índice de esbeltez, l é o comprimento da coluna e k é o raio de giração. 
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De acordo com Norton (2013, p. 203), os cilindros pressurizados podem ser abertos ou 

fechados em suas extremidades, e, quando abertos, suas paredes estarão submetidas a um estado 

bidimensional de tensão: tensão axial e tensão tangencial (ou circunferencial). Essas tensões são 

dadas pelas equações de Lame (NORTON, 2013, p. 204).  

3 METODOLOGIA 

3.1 Projeto da matriz 

O projeto da matriz de compactação foi elaborado considerando os materiais e ferramentas 

existentes no laboratório do Campus Mossoró. As partes foram dimensionadas com base em 

estimativas de dimensões (Figura 1) e o subsequente cálculo das tensões normais médias que poderão 

ser impostas a matriz durante a compactação.  

Figura 1 – Desenhos das partes da matriz que foram dimensionadas. 

Fonte: elaboração própria. 

A parte central da matriz (Figura 1, (c)) foi considerada como sendo um cilindro de parede 

espessa e aberto. Dessa forma, foram calculadas as tensões tangencial e radial que atuam sobre a 

matriz seguindo as equações de Lame: σt = 464,93 MPa e σr = 375 MPa. 

Através da Equação 1, foi verificado que a coluna do punção superior (Figura 1, (b)) é curta, 

pois o índice de esbeltez calculado foi menor que 10. Portanto, a tensão axial de compressão foi 

calculada pela relação entre a força e a área da sua seção transversal: 37,15 MPa. As tensões axiais 

atuantes no punção inferior (Figura 1, (a)) são as mesmas presentes no punção superior. O macho 

(Figura 1, (d)) foi considerado apenas como uma peça de apoio para a base, tendo seu 

dimensionamento baseado no punção superior e na parte central da matriz. 
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3.2 Confecção e teste da matriz 

A matriz foi confeccionada no laboratório de usinagem do IFRN – Campus Mossoró, onde 

foi utilizado um torno mecânico convencional, uma ferramenta de metal duro e algumas brocas de 

aço rápido. As peças usinadas foram tratadas termicamente por têmpera, com resfriamento em óleo 

mineral. A matriz confeccionada foi testada com a compactação de pó de pentóxido de nióbio, 

granulometria D50 40 micrometros. No procedimento, foi utilizado estearato de zinco como 

lubrificante em pó e a matriz foi submetida a cargas de até 10 t. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A peça produzida não apresentou nenhum sinal aparente de empenamento ou trinca, conforme 

a Figura 2. 

Figura 2 – Matriz de compactação pronta após os processos de usinagem e têmpera. 

Fonte: elaboração própria. 

Foi observado que o punção superior e parte central da matriz suportaram os testes feitos, com 

carga de até 10 t. Entretanto, o macho teve sua coluna fraturada em um dos testes, conforme a Figura 

3 (a). Além disso, não se conseguiu extrair uma amostra compactada inteira, conforme a Figura 3 (b). 

(a) (b) 

Figura 3 – Resultados do teste da matriz. 

Fonte: elaboração própria. 
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A têmpera provoca a formação da microestrutura martensita, que relativamente é muito dura 

e frágil. Além disso, ela pode causar empenamentos, tensões residuais no material tratado e/ou trincas. 

Somado a isso, é possível que a carga na direção axial através do pó, devido ao atrito dos seus grânulos 

adjacentes, tenha sido direcionada para a coluna do macho, causando uma sobrecarga e a sua fratura. 

Quanto a compactação do pó, é possível que o atrito nas partes internas da matriz tenha 

sobrecarregado o material compactado e o desfragmentado durante a sua remoção da matriz.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A não remoção de peças compactadas inteiras fornece uma indicação de que a geometria da 

matriz precisa ser repensada, tomando o atrito entre a peça compactada e a matriz como um ponto 

importantíssimo. Portanto, fica como sugestão para trabalhos futuros, o projeto de matriz que tenham 

a sua parte central bipartida e desmontável, ou que tenha um formato levemente cônico, o que 

diminuiria o atrito responsável pela fratura das amostras. 
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ASPECTOS DA SEGURANÇA DO TRABALHO DAS AULAS DE 

CAMPO REALIZADOS NOS CURSOS DE GEOLOGIA E MINERAÇÃO 

DO IFRN - CNAT 

VIEIRA, M. N.1; SOUZA, A. B. S.2 e MEYER, M. F.3 

1Milena do Nascimento Vieira; 2Ana Beatriz Silva de Souza; 3 Prof. Mauro Froes Meyer 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia de Minas 

RESUMO 

O presente resumo expandido discorre acerca 

da segurança no trabalho no contexto das 

aulas de campo, abordando o histórico da 

segurança no trabalho e como esse setor é 

negligenciado no Brasil, explanando os 

principais riscos de uma aula de campo bem 

como procedimentos adequados de conduta 

em casos de emergência. Este trabalho tem 

como objetivo orientar os docentes e, 

principalmente, os discentes acerca da 

importância de se utilizar os equipamentos de 

proteção individual (EPI’s), assim como 

outros itens de segurança, para que seja 

garantida a sua proteção no ambiente das 

aulas de campo através da distribuição de 

folders explicativos dos aspectos de 

segurança do trabalho nas aulas de campo.

ABSTRACT 

The present study deals with safety at work 

in the context of field lessons, addressing the 

history of safety at work and how this sector 

is neglected in Brazil, explaining the main 

risks of a field class as well as appropriate 

procedures of conduct in cases of emergency. 

This work aims to guide teachers and 

students about the importance of using 

personal protective equipment (PPE), as well 

as other safety items, to ensure the protection 

of students and teachers in the classroom 

environment fieldwork through folders 

explaining aspects of safety at work in the 

field lessons. 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança no Trabalho. Aulas de campo. Procedimentos. 

KEYWORDS: Safety at work, field lessons, procedures. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1052



1 INTRODUÇÃO 

A questão da “segurança no trabalho” vem sendo trabalhada desde o final do século 

XVIII, na Inglaterra, e difundida, posteriormente, ao redor do mundo. No entanto, no Brasil o 

tema passa a ser deixado de lado e o cidadão, muitas vezes, só entra em contato com esse tipo 

de conhecimento ao entrar no mercado de trabalho. 

No mercado de trabalho, as normas de segurança se aplicam a funcionários de 

empresas públicas e privadas e à órgãos públicos que possuem funcionários contratados pelo 

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), ou seja, alunos, do ponto de vista legal, não estão 

nos critérios acima, o que é um problema. 

Por isso, algumas instituições de ensino criam seus próprios protocolos de conduta em 

aulas de campo para preservar a segurança desses alunos. No entanto, esses equipamentos, 

que podem se restringir ao uso de botas e capacete, muitas vezes em condições de uso 

insatisfatórias, são entregues apenas como um passaporte de entrada nos locais que serão 

visitados, e os discentes não recebem uma orientação acerca de sua importância, da 

importância de outras medidas de segurança e saúde e medidas preventivas. 

Esse trabalho vai informar quais os equipamentos necessários, vestimentas e outros 

protocolos adequados em aulas de campo no geral, explicando a importância de cada ponto 

abordado, a fim de assegurar a segurança das pessoas, sejam elas docentes, discentes ou guias, 

que estejam presentes na ocasião. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Discussão do tema: 

As atividades de campo são de extrema importância para os discentes dos cursos que 

dizem respeito aos recursos naturais. Por muitas vezes alunos e professores estarão expostos a 

condições diferentes das que são encontradas em sala de aula e as medidas de segurança 

nessas circunstâncias não podem ser ignoradas. 

Nos últimos anos, um caso de acidente em aula de campo chamou atenção para a área 

de segurança do trabalho, sendo este, o caso do estudante da UFRN que, durante uma 

expedição ao Pico do Cabugi, foi a óbito depois de sofrer o impacto de uma rocha que se 

desprendeu, no ano de 2006. Medidas de segurança foram tomadas, não só pela UFRN, mas 

também por outras universidades do país, após essa tragédia. 

Todas as medidas que foram tomadas são muito importantes, mas ainda carecem de 

estudo técnico profundo na área, além de ampla divulgação para que todas as camadas 
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populacionais sejam beneficiadas com este conhecimento para o seu próprio benefício e 

segurança. 

2.2 Histórico da segurança no trabalho: 

A preocupação com a prevenção de acidentes começou em 1891 com a lei que tratava 

da proteção de trabalho aos menores, em 23 de janeiro de 1891.  

Em 1960 a portaria 319 de 30/12/60 regulamenta o uso dos EPI’s (Equipamentos de 

Proteção Individual).  

Em 1991 foi estabelecido pela Lei 8.213/91 o conceito legal de Acidente de Trabalho 

e de Trajeto e nos artigos 19 a 21 e 22 estabelecendo a obrigação da empresa em comunicar 

os Acidentes do Trabalho a autoridades competentes. Posteriormente alterado pelo Decreto nº 

611, de 21 de julho de 1992.    

2.3 Potenciais riscos: 
No que se refere aos potenciais riscos que se pode lidar em uma aula de campo, 

destacam-se: físicos, químicos, biológicos, ergonômico e mecânicos. Na tabela abaixo 

(Tabela 1) observa-se exemplos desses tipos de riscos. 

Tabela 1 – Exemplos da causadores de riscos 

Fonte: TEIXEIRA, Luiz Guilherme Poggio; ABREU, Ana Elisa Silva de. Conceitos básicos sobre 

segurança em trabalhos de campo para cursos de graduação em Geologia e Engenharia 

Geológica. Terra e Didatica. São Paulo, p. 323-331. 11 dez. 2017.   

2.4 Orientações básicas: 
É interessante, para a segurança do discente, que se siga estas recomendações: seguir 

todas as ordens do professor ou profissional que esteja acompanhando o grupo, usar óculos de 

proteção, mediante o uso de martelos e picaretas, para evitar a entrada de corpos estranhos nos 

olhos. Em caso de aulas em lugares altos, evitar andar pelas beiradas e, se for detectado 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1054



qualquer tipo de desfragmentação de um corpo rochoso, avisar ao responsável para que seja 

realizada a remoção do grupo da forma mais rápida e segura.  

A vestimenta padrão de uma aula de campo, composta é por: camisa da instituição, calça 

jeans e tênis, juntamente com o kit básico de EPI’s (botas e capacete). Também, considerando 

o clima da região Nordeste, é aconselhável que se faça o uso de protetor solar, para que se

evite queimaduras. Além disso, é aconselhado que, em uma aula de campo realizada em um 

local de vegetação rasteira, se utilize as caneleiras para prevenir acidentes com picadas de 

insetos. 

Apesar de todos os cuidados possíveis que se pode ter com a segurança, acidentes podem 

ocorrer. Por isso, é aconselhável que se leve um kit básico de primeiros socorros, juntamente 

com um pequeno manual de como lidar com acidentes básicos, que podem ser previstos, em 

situações de campo.  

2.5 Uso dos EPI’s: 

Em uma aula de campo, é importante que os discentes estejam aptos para enfrentar 

quaisquer adversidades que possam surgir, tais como: caminhadas longas, terrenos 

acidentados, subidas e descidas íngremes, exposição ao sol e poeira.  

Essas atividades devem contar com a presença de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs), como óculos, protetores auriculares, máscaras, mangotes, capacetes, luvas, 

botas, cintos de segurança, protetor solar e outros itens de proteção. Esses equipamentos 

devem ser entregues gratuitamente pela instituição de ensino, determinado pela NR 6 (Norma 

Regulamentadora).  

Os EPIs são de extrema importância para garantir a saúde e a segurança do aluno, 

minimizando grandes impactos, em caso de acidentes. Por isso esses equipamentos devem ser 

usados de maneira adequada e responsável pelo discente. 

3 METODOLOGIA 

Os procedimentos adotados neste trabalho apresentarão uma futura coleta e análise de 

dados mediante a participação dos discentes nas aulas de campo, através de uma pesquisa 

quantitativa dos principais riscos inerentes ao ambiente da aula de campo. A sequência 

metodológica será:  

Coleta de 
dados

Análise de 
dados

Interpretação 
de resultados
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A coleta quantitativa dos dados ainda não foi concluída, mas serão apresentados um 

modelo do checklist bem como um modelo de folder, durante a exposição do resumo como 

pôster. Além de propor sugestões de modificações da realidade atual apresentada nas aulas de 

campo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do que foi pesquisado, conclui-se que, a área de segurança no trabalho é um 

tema ainda pouco discutido, principalmente, no que se refere aos discentes do IFRN – CNAT, 

pois ainda não se difunde sua extrema importância em uma aula de campo. Ainda são muitos 

os pontos que se precisam melhorar, porém, as informações presentes nesse trabalho podem 

ser de importância significativa para que se inicie um processo de informatização desse tema 

ainda tão negligenciado em cursos técnicos de tão alto risco, considerando que, segundo a 

Organização Internacional do Trabalho, o setor da mineração é o mais perigoso do mundo. 
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  CLASSIFICAÇÃO GEOMECÂNICA DO MACIÇO ROCHOSO DE 

UMA DAS GALERIAS DA MINA TAMARINDA 

Oliveira, N. S.3; Medeiros, E. B. B2 e Costa, D. S.
1,2,3 IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: (Engenharias – Engenharia de Minas). 

RESUMO 

Embora problemas de rupturas de maciços 

em escavações subterrâneas ainda sejam 

triviais, as empresas, de maneira geral, 

tratam o conhecimento da qualidade de 

maciços rochosos com menos importância. 

A Brazil Paraíba Mine, mineradora de 

Turmalina localizada em Parelhas/RN, está 

aumentando sua produção nas frentes de 

lavra e melhorando questões operacionais 

e de segurança. Diante disso, o corpo 

técnico da empresa, junto com IFRN-

Campus Parelhas, está analisando as 

condições dos maciços de algumas 

galerias. O objetivo deste trabalho é avaliar 

as condições de qualidade e estabilidade do 

maciço rochoso de uma das galerias da mina, por 

meio da classificação geomecânica RMR, que é 

uma classificação muito utilizada na mineração. 

O trabalho foi inicialmente realizado em uma das 

galerias da mina, mas pretende ser estendido às 

outras galerias. Levantamentos de campo foram 

realizados para coletar os dados que o RMR trata 

importante para definir a qualidade dos maciços: 

resistência, condições das descontinuidades e 

presença d’água na mina. O resultado mostrou 

que o maciço, onde se encontra a galeria, possui 

qualidade muito boa, com RMR 81 e sem 

necessidades de suporte.

PALAVRAS-CHAVE: Geomecânica. RMR. RQD. Descontinuidades. Scanline. 

ABSTRACT 

Although problems related to ground 

ruptures in underground excavations are 

still common, companies generally address 

knowledge of rock mass quality with less 

importance. The Brazil Paraíba Mine, a 

tourmaline miner located in the city of 

Parelhas / RN, is increasing its production 

in the mining fronts and improving 

operational and safety issues. Faced with 

this, the technical staff of the company 

together with IFRN-Campus Parelhas, are 

analyzing the conditions of the rock mass 

of some galleries. The objective of this 

work is to evaluate the conditions of 

quality and stability of the rock mass in one 

of the galleries of the mine, through the 

RMR geomechanical classification, which is a 

classification widely used in mining. The work 

was initially carried out in one of the galleries of 

the mine, but is intended to be extended to the 

other galleries of the mine. Field surveys were 

carried out to collect the data that the RMR treats 

important to define the quality of the massifs: 

resistance, quantitative and qualitative 

conditions of the discontinuities and presence of 

water in the mine. The data treated by the field 

survey showed that the rock mass where the 

gallery is excavated has a very good quality, with 

RMR 81, and without support needs. 

KEYWORDS: Geomechanical. RMR. RQD. Descontinuidades. Scanline. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das maiores preocupações em minas subterrâneas são as condições de segurança 

das aberturas. Isto porque problemas de instabilidade em minas subterrâneas podem provocar 

desde a inviabilidade da extração até irreparáveis percas de vidas. Recentemente, no município 

de Bodó/RN, a ruptura de uma parte do teto de uma das galerias da mina levou a dois óbitos 

(G1 RN) e a paralisação das frentes de lavra por aproximadamente 3 meses. Diante de fatos 

como este, observado com frequência, é de extrema importância determinar a qualidade dos 

maciços onde ocorrem as escavações e o tempo de auto suporte das aberturas subterrâneas. 

Embora haja poucas minerações subterrâneas no estado do Rio Grande do Norte (se 

comparado a outros estados), no geral as minas não possuem um padrão definido de 

conhecimento do maciço rochoso quanto à qualidade, que é a propriedade fundamental para se 

propor medidas de contenção e definir os padrões de avanço das frentes de lavra.  

A Brazil Paraíba Mine é uma mineradora localizada no município de Parelhas/RN e 

diante da importância que a empresa tem tratado questões de segurança, foi proposto uma 

pesquisa com o objetivo de avaliar as condições de qualidade e estabilidade do maciço rochoso 

em uma das galeria da mina, por meio da classificação geomecânica RMR, que é uma 

classificação muito utilizada na mineração. Os trabalhos de campo ocorreram com o 

levantamento de cinco parâmetros que a classificação geomecânica RMR trata como 

importante. A pesquisa mostrou que a qualidade do maciço dessa galeria foi classificada como 

muito boa (Classe I), proporcionando excelentes níveis de estabilidade, sem necessidade de 

suportes.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As classificações geomecânicas são metodologias utilizadas para classificar os maciços 

rochosos quanto à qualidade, sistematizando os conjuntos de elementos geotécnicos em classes, 

de modo que cada classe tenha um padrão de comportamento. 

Estas metodologias foram inicialmente propostas por TERZAGHI (1946, apud HOEK 

et. al., 1995, p.28) como uma forma de diferenciar os tipos de maciços, de maneira descritiva 

quanto a sua estrutura com a finalidade de auxiliar as escavações subterrâneas nos métodos de 

contenção. Entretanto, outras classificações surgiram a partir de estudos de casos em túneis 

(BIENIAWSKI (1976, 1989) e BARTON et al. (1974)).  

O RQD (Rock Quality Designation) ou Índice de Qualidade da Rocha, foi desenvolvido 

por DEERE et al. (1967, apud HOEK et. al., 1995, p.30) para classificar rochas por testemunhos 

de sondagem através da porcentagem de rocha “intacta” em pedaços acima de 10 cm. Uma vez 
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que o método foi proposto em um período onde a qualidade do maciço era estimado apenas por 

descrições qualitativas da rocha, ele passou a ser utilizado dentro de outras classificações 

geomecânicas.  

O RQD também pode ser estimado por meio de um RDQ* teórico, que foi uma 

modificação proposta por PRIEST e HUDSON (1976, 1981, apud FIORI, 2015, p.35) no RQD 

convencional. Como descrito em FIORI (2015. Pg. 413) o novo método baseou-se na 

distribuição estatística de espaçamento entre fraturas, medidas por meio de linhas de varreduras 

feitas nos afloramentos (scanlines). O RQD* pode ser obtido por meio da equação 1, que 

considera a intensidade de fraturas (λ) por meio de uma relação entre a quantidade de fraturas 

pelo comprimento da linha de referência (scanline).  

𝑅𝑄𝐷 ∗ = 100е−0,1 λ(0,1 λ+1)                     (1)

O RMR é um sistema empírico sugerido por BIENIAWSKI (1976). Ao longo dos anos, 

o método sofreu mudanças nas avaliações atribuídas a diferentes parâmetros. Este trabalho foi

realizada por meio da última versão sugerida por BIENIAWSKI (1989). O RMR se baseia no 

princípio da somatória de cinco pesos atribuídos em cinco parâmetros essenciais para o 

comportamento dos maciços rochosos: (i) resistência à compressão uniaxial da rocha intacta ou 

índice de compressão puntiforme; (ii) RQD (“Rock Quality Designation”); (iii) espaçamento 

das descontinuidades; (iv) condição das descontinuidades e (v) influência da água subterrânea. 

3 METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em uma das galerias da mina, escavada em sentido N-S, a uma 

profundidade de 30 metros e com dimensões de 2 por 2,5 metros. A Figura 1 mostra a 

localização da galeria, realizada por método Sublevel Stoping, com o respectivo realce. 

Figura 1 – Layout da lavra por método Sublevel Stoping mostrando a galeria em estudo 
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O parâmetro resistência foi obtido por meio do PLT – Point Load Strength Index, onde 

foram coletadas 14 amostras representativas da galeria para os ensaios de carga concentrada. A 

amostragem das descontinuidades foi realizado um levantamento por scanline, de 40 metros na 

parede da galeria, anotando-se todas as características e a posição das fraturas nessa linha de 

referência, conforme representado na Figura 2. 

Teto

Piso

Parede

Figura 2 – Representação da amostragem por Scanline das descontinuidades na parede da galeria 

O parâmetro RQD* (teórico), obtido por meio da equação 1, foi de 1,12. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A resistência da rocha foi obtida por meio da média das 14 amostras submetidas aos 

testes no PLT. O resultado de 4,5 MPa, mostra que a rocha possui uma resistência boa a carga 

concentrada, atribuindo-se o valor de 12 pontos na classificação geomecânica. Por meio da 

média aritmética do espaçamento obteve-se o valor de 0,93 metros para espaçamento entre as 

fraturas. Observa-se que o maciço possui fraturas amplamente espaçadas conforme sugerido 

pela ISRM (1983, apud FIORI, 2015, p. 342), atribuindo-se 13 pontos neste parâmetro da 

classificação RMR. 

O RQD*, estimado por meio da equação 1, foi de 99% sendo a rocha tratada como de 

excelente qualidade (BARTON, et al. Apud FIORI, 2015, p. 410). Para esta qualidade, o 

parâmetro RQD recebeu 20 pontos na classificação geomecânica.  

Em termos de qualidade, conforme levantamento de campo na scanline, as 

descontinuidades são fechadas ou com abertura menor que 1 mm. Quando possuem material de 

enchimento, observa-se a ocorrência de minerais abrasivos (ex: quartzo). Possuem persistência 

média de 1,70 metros, são lisas e levemente intemperizadas. Esta interpretação proporciona 

pontuar, dentro de cada categoria relacionada a condições das juntas, os valores atribuídos em 

cada intervalo. Não observou-se presença de água no maciço, sendo o parâmetro fluxo d’água 

tratado como “seco”.  

A Tabela 1 mostra, destacado em azul, a pontuação atribuída a cada parâmetro na 

classificação RMR. A pontuação total, destacado em amarelo, definiu quantitativamente a 

qualidade do maciço em 81. Nesse caso, o pegmatito onde localiza-se a galeria é classificado 

como classe I, de qualidade muito boa. 
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Tabela 1 – Resultado da classificação geomecânica RMR 

Fonte: O autor 

Em termos práticos, para um realce de 2 x 2,50 metros, maciços de classe I não 

necessitam de suportes e possuem tempo de auto sustentação para acima de 15 anos.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De fato, a galeria, que foi escavada há mais de 10 anos, não apresentou nesse período 

sinais de instabilidade ou de movimentação de blocos. Entretanto, a empresa ainda não possuía 

embasamentos legais bibliográficos para confirmar que as galerias desta litologia – pegmatitos 

de boa resistência em ambiente seco e com fraturas pouco alteradas – foram escavadas em 

maciços de excelente qualidade, confirmando neste trabalho de classificação que não há 

necessidade de suportes ou com uso de, no máximo, suportes pontuais em alguns locais. 

Embora o trabalho seja inicialmente realizado em uma das galerias da mina, estão sendo 

realizados levantamento em outras galerias para avaliar as condições geomecânicas de toda a 

mina.  
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ESTUDO DE FORMULAÇÕES PARA A PRODUÇÃO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO UTILIZANDO RESÍDUO DE CALCÁRIO DA REGIÃO DE 

APODI-RN. 

1Oliveira, A. L. F. M, 2Santana, I.H.G e 3Silva, V. N. 
1,2 e 3 IFRN – Campus Natal Central 
ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

As rochas ornamentais são utilizadas     
principalmente como material de decoração e      
revestimento na construção civil. Na indústria      
de rochas ornamentais, o setor de      
beneficiamento é um grande causador de      
desperdício de matéria, visto que produz      
quantidades altíssimas de resíduos em seus      
processos para obtenção dos produtos. Estes,      
por sua vez, são descartados no meio       
ambiente tornando-se inutilizáveis. Deste    

modo, visamos trabalhar com o pó de       
serragem do calcário oriundo da localidade de       
Apodi-RN na massa cerâmica. O material foi       
coletado, acessado com a granulometria ideal,      
#200 (mesh), caracterizado quimicamente por     
FRX (Fluorescência de Raios- X) e submetido       
a testes físicos como os de retração linear de         
queima e absorção de água, para a análise do         
rendimento do material em revestimentos     
cerâmicos. 

PALAVRAS-CHAVE:  Calcário. Indústria. Revestimento Cerâmico. Rocha ornamental 

ABSTRACT 

Ornamental stones are used mainly as      
decoration and coating material in civil      
construction. In the ornamental stone industry,      
the beneficiation sector is a great cause of waste         
of matter, since it produces very high amounts        
of waste in its processes to obtain the products.         
These, in turn, are disposed of in the        
environment making it unusable. In this way,       
we aim to work with the sawdust powder of the          
limestone from the locality of Apodi-RN in the        

ceramic mass. The material was collected, with       
the ideal granulometry, # 200 (mesh),      
chemically characterized by FRX (X-Ray     
Fluorescence) and subjected to physical tests      
such as linear retraction of burning and water        
absorption, for yield analysis of the material in        
ceramic tiles. 

KEYWORDS:  Limestone. Industry. Ceramic Flooring. ornamental rock 
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1 INTRODUÇÃO 

O calcário é uma rocha sedimentar que tem como principal constituinte mineralógico a             
calcita, de composição (CaCo3 ). Pode variar sua composição pela quantidade de óxido de magnésio              
presente e/ou por contaminação de sulfetos, matéria orgânica, sulfatos, silicatos, fosfatos, óxidos e             
outros, segundo o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná- MINEROPAR (2018).  

 Ao decorrer dos anos, a usina de cerâmica vem se destacando no cenário econômico brasileiro,                
fazendo parte de 1% do PIB (Produto Interno Bruto). De acordo com a Hometeka (2018) O                
revestimento cerâmico é constituído por uma mistura de argila e outras matérias-primas. Após a              
mistura o material passa pelo processo de prensagem e em seguida é queimado a até 1.150 C°.                 
Posteriormente a essa etapa, as placas são secas e podem receber esmalte, para colorir e decorar. O                 
revestimento cerâmico é muito utilizado na construção civil por possuir uma alta durabilidade e              
também por funcionar como acabamento final da construção além de possibilitar firmeza à estrutura              
contra vários agentes de degradação.  

 A obtenção do resíduo ocorre de maneira que após a extração dos blocos de calcário que                
são levados para o setor de beneficiamento e cortados em chapas por uma máquina chamada Tear,                
Tal processo vale-se da água, e pela justificativa da região de Apodi/RN ser escassa deste recurso                
foi elaborado na pedreira tanques de sedimentação, para separarem o pó de calcário, oriundo dos               
cortes, do fluido, como mostra a Figura 1. Posteriormente a essa separação, a água é reutilizada no                 
mesmo processo e o pó de serragem é descartado em pilhas de rejeito tornando-se inutilizável. 

Figura 1: Tanque de sedimentação na pedreira Limestone Mármores do Brasil Ltda. 

Fonte: Autores 2018 

Contudo neste trabalho, objetiva-se o aproveitamento do pó de serragem proveniente do            
calcário na massa cerâmica com o intuito de empregá-lo utilidade e, por conseguinte minimizar a               
quantidade de resíduo descartado em forma de pilhas no meio ambiente ( Figura III). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define rocha ornamental como uma            
substância rochosa natural que, submetida a diferentes graus de modelamento ou beneficiamento,            
pode ser utilizada como uma função estética qualquer. Rocha de revestimento, por sua vez, é               
qualificada pelo órgão como material rochoso passível de desdobramentos e beneficiamentos           
diversos com emprego em acabamentos de superfícies de paredes e pisos em construções civis.  
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O revestimento cerâmico vem sendo usado desde a antiguidade para revestir pisos e paredes.              
A cerâmica pode ser feita em argila pura de massa vermelha, ou de uma mistura com cerca de nove                   
minerais de tonalidade clara ou branca. No Brasil, a abundância dessa matéria prima, argila,              
estimulou o crescimento desse mercado recheado de opções, com características específicas para se             
adaptar ou compor diferentes ambientes Atualmente existe uma variedade de produtos cerâmicos            
para atender aos mais variados tipos de ambientes como: áreas comerciais ou industriais,             
residências, fachadas e piscinas, mantendo as características contemporâneas de durabilidade aliada           
à beleza estética. O revestimento cerâmico é composto por um sistema onde seus elementos              
trabalham de forma à interagi-los com à base a qual se aderem. (REBELO, 2010) 

3 METODOLOGIA 

O resíduo de calcário foi coletado na pedreira Limestone Mármores do Brasil Ltda.             
localizada no município de Apodi/RN e enviado para o laboratório de Processamento Mineral e              
Resíduo IFRN–Campus Natal Central, esse material foi a base para os estudos e teste que foram                
realizados. 

Acessamos o resíduo com a granulometria ideal, que por sua vez significa que o material é                
100% passante em malha #200 (mesh), correspondente a uma peneira de abertura 0.075mm. Com              
isso, uma pequena amostra foi separada (5g) para em seguida ser feita a caracterização química               
através da Fluorescência de Raio-X (FRX), pela máquina Shimadzu EDX- 720, no laboratório de              
Caracterização de Minerais/Materiais do IFRN. Após esta etapa, iniciou-se a fase que consiste na              
formulação da massa cerâmica. Foram feitas duas formulações, alterando a concentração de massa             
das matérias-primas e a temperatura, sendo as mesmas 1200°C e 1250°C. Para ambas as              
formulações, o pó foi agregado às matérias-primas: Quartzo, argila e feldspato totalizando um peso              
de 12g. Ao adicionarmos 10% de água destilada do total, resultou em 13,2g. Seguem as tabelas                
indicando as concentrações de cada formulação. 

Matéria-prima Concentração em massa (%) 
Feldspato 

Argila 
Quartzo 

Resíduo de calcário 

44 
37 
13 
6 

Tabela 1: Formulação 1 a 1200°C para os corpos de prova 

Fonte: Autores 2018 

Matéria-prima Concentração em massa (%) 
Feldspato 

Argila 
Quartzo 

Resíduo de calcário 

44 
37 
9 

10 
Tabela 2: Formulação 2 a 1250°C para os corpos de prova 

Fonte: Autores 2018 

Logo após a homogeneização manual, as massas foram postas em sacos plásticos para um              
descanso de 24H. Passado o tempo, é a vez da conformação que consiste em colocar a massa em                  
uma matriz retangular de dimensões 60mm x 20mm, submetida a uma pressão 2,5 toneladas em               
uma prensa hidráulica. Conformadas, as peças foram medidas e pesadas e dirigidas para a estufa               
onde ficaram a uma temperatura de 110°C por mais 24H.  
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A queima das peças, sinterização, ocorreu em duas etapas pois foram postas a temperaturas              
diferentes, porém ambas por via seca em um forno do tipo mufla durante 24H. As peças foram                 
medidas e pesadas antes e depois deste processo por um paquímetro digital, pois precisaria se               
dessas medidas para adiante serem submetidas a testes físicos com os de Retração Linear de               
Queima (RQL) e posteriormente ao de Absorção de Água (AA), que se constitui na imersão dos                
corpos de prova em água destilada por 24H. 

Em seguida, o fluxograma 1 mostra os processos aplicados para a obtenção das peças cerâmicas e                
os testes realizados. 

Fluxograma 1: Processos utilizados. 

*absorção de água; **retração linear de queima.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A tabela a seguinte mostra o resultado da caracterização química feita com a amostra de               
calcário através da fluorescência de raio-x. 

Óxidos presentes Concentração em massa (%) 
CaO 
SiO2 
Al2O3 
Fe2O3 
K2O 
SO3 
SrO 

97.839 
1.119 
0.372 
0.290 
0.183 
0.144 
0.052 

 Tabela 3: Resultado da caracterização química por FRX 

Fonte: Autores 2018 
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Percebe-se que há uma grande quantidade de óxido de cálcio (CaO), aproximadamente            
97.9%, caracterizando assim que o material atua como fundente no processo de sinterização. Além              
disso, a amostra possui sílica que pode funcionar, em parte, como estruturante e refratário. Junto a                
isso, foram identificadas quantidades mínimas de óxidos como os de enxofre, estrôncio e ferro que               
podem ser maléficos por poderem contaminar as peças. Mas, se apresentarem alta quantidade, que              
não é o caso do material. 

A tabela 4 mostra os resultados dos testes físicos feitos com os corpos de prova. 

Amostra Retração Linear de Queima (%) Absorção de água (%) 

1200°C 8,92 24,08 

1250°C 9,87 0,7 

 Tabela 4: Resultados dos testes físicos. 

Fonte: Autores 2018 

Na absorção de água, os resultados foram completamente divergentes, sendo na temperatura            
menor uma absorção exorbitante comparada a maior, concluindo assim que o material não atingiu              
uma boa fase vítrea na temperatura de 1200°C, pois os elementos fundentes não sintetizaram,              
portanto, não tendo bom rendimento com essa formulação e temperatura. Pode-se dizer que com              
24,08% o material não se encaixa em nenhum parâmetro para revestimento. 

Em contrapartida, as peças resignadas à temperatura de 1250°C, absorveram pouca água,            
totalizando 0,7% sendo assim configuradas como grés-porcelanato, classe dos materiais cerâmicos           
com absorção de água entre 0,5% e 3%, segundo o INMETRO. Os resultados do teste de retração                 
linear de queima foram bem próximos, visto que ambas as peças retraíram bastante durante a               
sinterização. Também pode-se concluir que por serem dispostas a temperaturas diferentes, a perda             
de tamanho é relativamente baixa entre as mesmas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo da realização deste trabalho podemos destacar algumas etapas até a obtenção do              
objetivo desejado, a primeira etapa foi ter acesso ao pó de serragem proveniente do calcário, do qual                 
já estava com a granulometria pronta para os testes. A segunda fase foi desenvolver formulações               
para a utilização do material na cerâmica.  

Logo após os testes e ensaios, foi possível concluir que em parte o material não teve bom                 
aproveitamento, pois na formulação 1 devido os materiais fundentes não terem agido na fase da               
sinterização, os resultados não foram satisfatórios, fazendo a massa cerâmica ser inutilizável nas             
indústrias. 

Na formulação 2 (1250°C) foi observado que resíduo atingiu o que se esperava no teor               
resultante do teste de absorção de água entrando em conformidade com a norma NBR 13818 –                
1997, classificando- se como grés-porcelanato. Constatamos que com os ensaios e testes            
laboratoriais realizados, o material tem grande possibilidade de utilização na indústria cerâmica,            
desde que seja submetido à temperatura e concentração corretas.  
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OBTENÇÃO DE GESSO A PARTIR DE RESÍDUO DA INDÚSTRIA 

SALINEIRA 

SILVA CRUZ, A. T. T.1; LIBERATO, C. G. F.1; MEDEIROS, T.3; SANTOS, V. S.1; GOMES, D. A. A.1 
1 IFRN – Campus Mossoró; 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal 

de cozinha nacional, respondendo sozinho por 

cerca de 95% da produção. Dentre as cidades 

produtoras, Mossoró destaca-se por ter condições 

climáticas favoráveis à produção do sal, tais 

como: clima semiárido quente com poucas 

chuvas no ano, ar com baixo teor de umidade e 

alta evaporação. A produção do sal é 

acompanhada de diversos subprodutos sólidos, 

dentre eles o Carago merece destaque. Esse 

resíduo é constituído basicamente por sulfato de 

cálcio di-hidratado CaSO4.2H2O, conhecido 

como gipsita. As salineiras utilizam o carago na 

pavimentação de suas instalações e vendem outra 

parte à indústria cimenteira para incorporação no 

cimento. O objetivo deste projeto visa agregar 

valor ao carago através da obtenção de gesso para 

uso na construção civil a partir desse resíduo. As 

amostras de carago serão obtidas em salineiras na 

região de Mossoró e submetidas a processos de 

moagem, peneiramento e calcinação. Sabe-se 

que na produção de gesso, o minério gipsita deve 

apresentar entre 80 e 95% de pureza. Mais 

adiante, as propriedades mecânicas também 

serão determinadas.

ABSTRACT 

Rio Grande do Norte is the largest producer of 

national sodium chloride, accounting for about 

95% of production alone. Among the producing 

cities, Mossoró has climatic conditions favorable 

to salt production, such as: hot semi-arid climate 

with few rainfall in the year, air with low 

moisture content and high evaporation. The 

production of salt is accompanied by several 

solid by-products, among which Carago deserves 

attention. This residue consists basically of 

calcium sulfate dihydrate CaSO4.2H2O, known 

as gypsum. The salineas use the carago in paving 

and sell another part for the cement industry. The 

objective of this project is to add value to the 

carago by obtaining gypsum from this residue. 

The samples of carago will be obtained in saline 

plants in the region of Mossoró and subjected to 

grinding, sieving and calcination processes. It is 

known that in gypsum production, gypsum ore 

must have between 80 and 95% purity. Further, 

the mechanical properties will also be 

determined. 

PALAVRAS-CHAVE: Carago. Sal. Gipsita. 

KEYWORDS: Carago. Gypsum. Salt. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal de cozinha nacional, respondendo por cerca 

de 95% da produção. A atividade salineira é responsável por cerca de milhares de empregos diretos 

e indiretos no Rio Grande do Norte. As principais aplicações do sal são: o condimento e produção 

medicinal, matéria-prima para a indústria química (Amianto, Vidro, Alumínio, Plástico, Têxteis, 

Borracha, Hidrogênio, Celulose, Cloro, Soda cáustica, Barrilha) e degelo de estradas no hemisfério 

norte. Dentre as cidades produtoras do estado Potiguar, Mossoró destaca-se por ter condições 

climáticas favoráveis à produção do sal, tais como: clima semiárido quente com poucas chuvas no 

ano, ar com baixo teor de umidade e alta evaporação. A produção de sal é acompanhada por uma 

quantidade enorme de resíduos sólidos. O carago cru, produzido nos cristalizadores, merece destaque. 

O carago possui grande valor comercial, já que tem muita aplicação na indústria cimenteira e na 

produção de gipsita, já que são constituídos por sulfato de cálcio dihidratado CaSO4.2H2O (GOMES, 

2012). A forma natural é comumente utilizada na fabricação de cimento, adicionada ao clínquer 

durante a moagem, já que a gipsita faz retardar o tempo de pega do cimento. Na forma calcinada, 

conhecida como gesso, possui várias utilizações na construção civil, como material ortopédico ou 

dental, etc. (BALTAR et al., 2005). A gipsita incorpora-se aos depósitos evaporíticos, constituídos 

por minerais-minérios dos grupos dos cloretos e sulfatos, de Ca-Mg-K, formados por evaporação 

intensiva de águas salinas em ambientes restritos, geralmente de pouca profundidade e sob climas 

secos (Oliveira et al., 2012). Considerando que a maioria do Carago Cru não tem um fim econômico 

adequado, o presente trabalho justifica-se pela busca do aproveitamento desse resíduo 

(CaSO4.2H2O) do processo de produção de sal da indústria salineira para a produção de gesso para 

uso na construção civil. O presente trabalho ainda se torna relevante por agregar valor a esse resíduo 

e contribuir para o desenvolvimento da economia local. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os minerais de sulfato de cálcio podem ocorrer na natureza nas formas di-hidratado (gipsita: 

CaSO4.2H2O), desidratada (anidrita: CaSO4) e, raramente, semihidratada (bassanita: CaSO4.5H2O) 

(Câmara e Silva, 2016). A composição química teórica da gipsita é de 32,5% de CaO, 46,6% de S)3 

e 20,9% de H2O (BALTAR et al., 2005). A gipsita incorpora-se aos depósitos evaporíticos, 

constituídos por minerais-minérios dos grupos dos cloretos e sulfatos, de Ca-Mg-K, formados por 

evaporação intensiva de águas salinas em ambientes restritos, geralmente de pouca profundidade e 

sob climas secos (OLIVEIRA et al., 2012). 

3 METODOLOGIA 

As amostras de carago cru que se depositam nos cristalizadores serão coletadas em salineiras 

localizadas no Município de Mossoró (RN). Os reagentes químicos necessários para a realização das 

análises de caracterização físico-química serão fornecidos pelo laboratório de química do IFRN 

campus Mossoró. 

3.1. CONDICIONAMENTO DA AMOSTRA DE CARAGO CRU 

Moagem 

Antes do ensaio de calcinação é necessário realizar a moagem do carago. O procedimento foi 
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realizado no moinho de bolas de esferas com capacidade de 20,70g cada uma, durante duas horas. 

Peneiramento 

O peneiramento foi realizado segundo a norma ASTM International – C28\C28M – 10 

Standard Specification for Gypsum Plasters¹. Após o processo de moagem, os grãos de carago foram 

peneirados por uma peneira de 2,0 mm, correspondendo a 10 mesh, com o auxílio de um pincel. 

Secagem 

A secagem foi realizada no intuito de remover o excesso da umidade. O processo foi 

conduzido a temperatura de 49ºc, durante 1 hora.  

Pesagem 

A pesagem foi realizada em balança de precisão com o objetivo de determinar a massa do 

carago antes (mincial) e após (mfinal) o processo de calcinação para, então, determinar a massa de água 

perdida no processo. 

3.2. CALCINAÇÃO 

O processo de calcinação do carago cru consiste na desidratação da gipsita di-hidrato de 

sulfato de cálcio (CaSO4.2H2O, para obter o gesso (CaSO4. 1/2H2O). A amostra de carago cru foi 

calcinada em um forno mufla modelo JUNG 1200°C a uma temperatura de 130 a 160ºC, durante um 

período de 180 a 240 minutos, a uma taxa de aquecimento de 5ºC/min (Gomes, 2012). A calcinação 

foi realizada no Laboratório de Materiais do IFRN campus Mossoró. 

3.3. DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES MECÂNICAS 

Teste da Consistência do Carago Cru 

De acordo com a Norma ASTM International - Standard Specification for Gypsum Casting 

Plaster and Gypsum Molding Plasters¹, que determina a consistência normal da pasta de gesso (carago 

cru), foi utilizada 301,74 mL de água destilada e pesada uma massa de 300g da amostra do carago 

cru. Esta determinada massa foi polvilhada durante 1 minuto sobre a água sem o retardador, e 

permaneceu em repouso por 2 min. Em seguida, misturou-se a fim de obter uma pasta uniforme e 

transferiu-se de imediato a pasta para o molde, evitando o aparecimento de bolhas de ar. 

Preparação dos Moldes 

 Para a moldagem dos corpos de prova cúbicos com 50 mm de lados moldes, seguindo o 

procedimento da Norma ASTM International – C28\C28M – 10 Standard Specification for Gypsum 

Plasters¹, 2015, foi aplicado o óleo lubrificante nas partes do molde, ajustando-se firmemente a fim 

de evitar vazamento durante a moldagem. Logo após, transferiu-se a pasta para o molde, em duas 

camadas, batendo com uma espátula, de forma a evitar o aprisionamento de bolhas de ar. Feito esse 

procedimento, o gesso ficou em repouso durante quatro dias. Em seguida, os corpos de prova foram 

desmoldados após o completo endurecimento da pasta, no qual pode ser identificado pelo fim da fase 

exotérmica. 

Ensaio de Compressão 

O gesso produzido a partir do carago cru foi submetido a ensaios de resistência a compressão. 

Amostras de corpo de prova cúbicos com dimensões (40 x 40) mm foram preparadas e analisadas no 
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laboratório de construção civil do IFRN campus Mossoró, de acordo com a metodologia proposta 

pela Norma ASTM International – C28\C28M – 10 Standard Specification for Gypsum Plasters¹, 

2015. 

Tempo de Pega 

O tempo de pega foi realizado de acordo com a metodologia apresentada na Norma Standard 

Specification for Gypsum Casting Plaster and Gypsum Molding Plasters¹. O teste foi efetuado com a 

pasta na consistência normal, sem o retardador em aparelho Vicat provido de haste de 300g 

aproximadamente e de agulha com diâmetro de 1,13 mm aproximadamente como mostra a figura 4.5. 

O início de pega é considerado quando a agulha estaciona a 1 mm da base e o final, quando a agulha 

não mais penetra na pasta. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Resistência a Compressão 

A Figura 1 apresenta o equipamento e as amostras utilizadas nos experimentos de resistência 

a compressão, segundo a norma descrita ASTM International – C28\C28M – 10 Standard 

Specification for Gypsum Plasters¹, 2015. 

Figura 1. Imagens das amostras do corpo de prova utilizadas no ensaio de compressão. 

Dois parâmetros foram estudados durante os ensaios de compressão: temperatura de 

calcinação (T) e tempo de calcinação (t). Os resultados estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. A massa 

de 500g foi escolhida em função da capacidade da bandeja utilizada no processo de calcinação, 

enquanto que a temperatura e o tempo de calcinação foram extraídos da literatura (GOMES, 2012). 

Tabela 1. Resultados dos ensaios de compressão para as seguintes condições: m = 500g; T = 160 ºC 

e (t) variando entre 180 e 240 min. 

Massa (g) Temperatura (ºC) Tempo (min) Compressão (Mpa) 

500 160 180 4,98 

500 160 210 5,19 

500 160 240 4,08 
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A Tabela 2. Resultados dos ensaios de compressão para as seguintes condições: m = 500g; t = 210 

min e Temperatura variando entre 130 e 160ºC. 

Massa (g) Temperatura (ºC) Tempo (min) Compressão (Mpa) 

500 143 210 2,54 

500 130 210 1,90 

500 160 210 5,19 

Observa-se, através da análise dos resultados das Tabelas 1 e 2, que o maior valor de 

compressão foi encontrado nas seguintes condições: tempo = 210 min e temperatura = 160 ºC. Essas 

condições serão mantidas na etapa seguinte do projeto, em que será estudado um aditivo para 

aumentar a compressão dos moldes de gesso. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados preliminares demonstraram que a condição ideal para a produção de gesso a 

partir do carago cru é: temperatura de calcinação igual a 160ºC e tempo de calcinação igual a 210 

min. A próxima etapa será o estudo de um aditivo para aumento da compressão. 
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O USO DE ESTEREOGRAMAS NA IDENTIFICAÇÃO DE 

DESCONTINUIDADES NO MACIÇO ROCHOSO 

SANTOS, A. G. L¹, MEDEIROS, J. E. G.², SOUZA, R. R. F.3, COSTA, D. S.4 e SANTOS, M. V. S.5 
1, 2, 3, 4, 5  IFRN – Campus Avançado Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia de Minas. 

RESUMO 

O estudo e o controle de estabilidade de 

escavações em maciços rochosos são cada 

vez mais relevantes nas construções e 

operações de minas, sejam elas a céu aberto 

ou subterrâneas. Tal análise proporciona 

segurança e economia para trabalhadores e 

investidores. Nessa perspectiva, este 

trabalho traz uma investigação da possível 

formação de cunhas nas paredes e tetos de 

duas galerias da lavra da mineradora Brazil 

Paraíba Mine, através de projeções 

estereográficas. A coleta e catalogação de 

cada fratura presente nas galerias foram 

feitas pelo método de scanline, onde 

verificou-se características como: 

espaçamento, rugosidade, orientação e 

persistência. Os dados coletados foram 

compilados no software Vips V.5, gerando 

os modelos estereográficos com o 

respectivo diagrama de rosetas, que mostra 

em detalhes a orientação das fraturas nas 

galerias estudadas. O estudo confirmou a 

ausência de famílias de fraturas causadoras 

de cunhas nas galerias, sendo, em princípio, 

seguras para as operações de lavra. 

ABSTRACT 

The study and stability control of excavations 

in rock masses are increasingly relevant in 

mine constructions and operations, be they 

open or underground pits. Such analysis 

provides security and savings for workers and 

investors. In this perspective, this work is an 

investigation of the possible formation of 

wedges on the walls and ceilings of two 

galleries of Brazil Paraíba Miner by means of 

the construction of stereographic maps. We 

verified the collection and cataloging of each 

fracture present in the galleries occurred by 

using the scanline method, in which some 

characteristics such as spacing, roughness, 

orientation and persistence. The collected data 

was compiled in Vips software V.5, 

generating the specific stereographic maps 

and a rosette diagram containing details and 

conditions of the galleries. The study 

confirmed the absence of families of wedge-

causing fractures in the galleries, thus, 

showing that they are safe for mining 

operations. 

KEYWORDS:  Stereogram. Stability. Safety. Rock Mass. Wedge. 

PALAVRAS-CHAVE: Estereograma. Estabilidade. Segurança. Maciço Rochoso. Cunha 
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1. INTRODUÇÃO

Diante da necessidade de avaliar as condições geológico-estruturais de galerias em 

empresas mineradoras, este trabalho objetivou, por meio de projeção estereográfica, 

caracterizar a estabilidade de escavações em minas subterrâneas, de forma a verificar a 

possibilidade de formação de cunhas que possam comprometer a segurança das mesmas.  

A pesquisa foi aplicada na mineradora Brazil Paraíba Mine que se encontra no Sítio 

Mulungu no município de Parelhas/RN, cuja atividade principal é a extração de turmalina 

paraíba e minerais não-metálicos. O método utilizado na mineradora é o de lavra subterrânea 

sublevel stoping que, segundo Fiori (2015), permite a divisão do minério em níveis. As 

aberturas são feitas a cada dois níveis, deixando o stope exposto com a extração do minério. 

Uma vez que as escavações em subsolo são realizadas em rochas, as aberturas podem 

causar a reorganização das tensões preexistentes, possibilitando desabamentos totais ou parciais 

da mina. A análise estereográfica é uma das alternativas para prever se há possibilidade de 

formação de blocos nos tetos e paredes das galerias, implicando na necessidade de medidas de 

contenção, como a instalação de suportes.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Augusto Filho & Virgilli (apud PRATA, 2012 p. 21), a estabilidade de 

maciços rochosos vem sendo estudada há muito tempo, porém, ganhou visibilidade devido ao 

aumento crescente do setor mineiro. À medida que foram surgindo novas necessidades, os bens 

minerais passaram a ser explorados com maior intensidade. Consequentemente, identificar 

zonas de risco e áreas de instabilidades tornou-se essencial, pois evita perdas econômicas e 

garante a segurança do pessoal e da mina. 

Vários aspectos contribuem para a fragilidade geotécnica das litologias, tais como: 

vibrações decorrentes de detonações, constante tráfego de pessoas e veículos, ausência de 

vegetação, fluxo de água e geologia da rocha encaixante. Sendo assim, o estudo de 

reconhecimento prévio de rochas potencialmente sujeitas a ruptura facilita na identificação de 

riscos e efeitos de uma eventual fratura (REIS, 2010, apud PRATA, 2012 p. 22). 

Segundo Prata (2012), a projeção estereográfica é um método utilizado para avaliar, por 

meio das orientações das fraturas, a condição de estabilidade das escavações em rochas, sendo, 

portanto, uma análise complementar às classificações geomecânicas. Ainda, de acordo com 

Fiori (2015), o uso do estereograma facilita a visualização e o estudo de um plano de blocos em 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1074



b
3 dimensões, ajudando na identificação dos aglomerados rochosos de instabilidade crítica. 

Conforme descrito por Kharyn (2012), a formação de famílias de descontinuidades que estão 

em orientações diferentes pode gerar blocos soltos, denominados cunhas. Elas ocorrem quando 

as fraturas se intersectam, ocorrendo o escorregamento dos blocos para dentro da galeria. 

3. METODOLOGIA

A análise da estabilidade foi realizada em duas galerias. A primeira galeria, Mina 

“Tamarina” (nível -15), é uma escavação realizada em sentido N-S, com 45 𝑚 de comprimento, 

com realces de dimensões 2 × 2,5 𝑚, em uma profundidade de aproximadamente 15 𝑚. A 

segunda, galeria da mina “Estrada” (nível -75), foi escavada recentemente em sentido L-W, 

possui um realce de 2 × 5 𝑚 de altura e 26 𝑚 de comprimento. A Figura 1 mostra o layout da 

lavra e a localização das galerias em estudo. No total foram levantadas 31 fraturas na galeria da 

Mina Estrada e 45 fraturas na galeria da mina Tamarina.  

Inicialmente, realizou-se um levantamento das fraturas nas paredes das duas galerias 

por meio de scanline, método utilizado para registrar as descontinuidades através de uma linha 

imaginária orientada. Com auxílio de uma bússola, foram anotadas, em termos de atitude 

(mergulho e direção de mergulho), as fraturas que interceptaram a linha imaginária e uma trena 

de 6 metros foi utilizada para medir as distâncias entre elas em toda a extensão da galeria. Os 

dados foram tabulados em uma planilha de campo padrão, conforme a Figura 2.  

Os parâmetros obtidos foram tratados no software Dips V.5 da Rocscience, gerando 

estereogramas e diagramas de rosetas que mostram a orientação das fraturas em relação ao eixo 

da escavação por meio do strike. A representação da atitude das descontinuidades foi realizada 

Figura 1 - Layout das galerias das minas Tamarina e Estrada (autoria própria). 

Galeria da Mina Tamarina 

Galeria da Mina Estrada 
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com auxílio do software, que reproduziu, em termos de projeção estereográfica, o 

posicionamento das fraturas no maciço em relação às galerias estudadas. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Figura 3 apresenta a análise estereográfica da mina Tamarina, realizada com o auxílio 

do Dips, mostrando que no maciço há, predominantemente, três famílias de descontinuidades 

que controlam a estabilidade da galeria, famílias 1m, 2m e 3m. 

Conforme a análise estereográfica, é possível observar a possibilidade de formação de 

cunhas entre as famílias de descontinuidades 3m e 2m, porém, devido às características das 

descontinuidades e a baixa persistência, a presença de outras fraturas não contribui 

significativamente para formação de blocos soltos na escavação. Quanto a família 1m, há a 

predominância de descontinuidades, entretanto, não há a intersecção das famílias.  A maior 

parte das descontinuidades orientadas tem direção de mergulho próximo ao sul, confirmado no 

diagrama de rosetas, dada a orientação com strike NW-SE. 

1m 

Figura 3 - Estereograma e Diagrama de Rosetas da galeria da mina Tamarina (autoria própria). 

Figura 2 - Planilha dos dados tabulados da galeria da mina Tamarina (autoria própria). 
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Na mina Estrada, a análise estereográfica mostra a predominância de uma família de 

fraturas, orientadas com strike NW-SE, como representado na Figura 4 e confirmado através 

do diagrama de rosetas.  

Uma vez que o eixo da escavação está orientado em sentido L-W, problemas de 

instabilidade proporcionados por possíveis cunhas ou blocos soltos são difíceis de ocorrer.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da coleta de dados e da análise estereográfica foi possível verificar que os 

maciços dos níveis -15 e -75, em termos de cunhas e blocos soltos, estão em condições 

aceitáveis de estabilidade. Vale frisar que, apesar de ser importante para a identificação, apenas 

o uso das projeções estereográficas não são suficientes para garantir a total visualização das

cunhas ou blocos soltos. Sendo assim, este trabalho visa complementar a afirmação de 

segurança dada pelas classificações geomecânicas das galerias das minas Tamarina e Estrada. 
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Figura 4 - Estereograma e Diagrama de Rosetas da galeria da mina Estrada (autoria própria). 
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ELABORAÇÃO DE FILMES DE AMIDO DE BANANA-GLICERINA 

REFORÇADOS COM COLÁGENO E ARGILA 

DANTAS, E. S.1; RIBEIRO, D. S.2; COSTA, D. M. A.3 
1, 2, 3IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Os plásticos biodegradáveis são materiais com 

potencial de substituição dos plásticos 

convencionais, baseado em petróleo. Este 

trabalho teve por objetivo avaliar os efeitos da 

adição de argila (10%) e de colágeno (10%), 

ambos calculados em relação a massa de amido 

(m/m), nas propriedades de biofilmes de amido 

de banana verde-glicerina. Os filmes foram 

obtidos pela técnica de casting e as análises feitas 

em triplicatas. A adição dos agentes reforçadores 

reduziu a espessura, gramatura e densidade dos 

filmes. Os filmes de referência (0% de argila e 

colágeno) apresentaram os maiores valores para 

a transparência e permeabilidade ao vapor de 

água, os quais foram iguais a 60,601 ± 0,468 % e 

0,1099 ± 0,0225 g/(dia.cm2), respectivamente.

ABSTRACT 

Biodegradable plastics are materials with 

potential for substitution of conventional, 

petroleum based plastics. This work aimed to 

evaluate the effects of the addition of clay (10%) 

and collagen (10%), both calculated in relation to 

the starch mass (m / m), on the biofilm properties 

of green banana starch glycerin The films were 

obtained by the casting technique and the 

analyzes made in triplicates. The addition of the 

reinforcing agents reduced the thickness, weight 

and density of the films. The reference films (0% 

clay and collagen) had the highest values for 

transparency and permeability, which were 

60,601 ± 0,468% and 0,1099 ± 0,0225 

g/(dia.cm2), respectively. 

PALAVRAS-CHAVE: Biofilmes. Argila. Colágeno. Biodegradável. 

KEYWORDS: biofilm. Clay. Collangen. Biodegradable. 
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b1 INTRODUÇÃO 

O crescente uso de materiais sintéticos, como os plásticos derivados do petróleo, tem causado 

grandes impactos no meio ambiente e, por isso, muitas pesquisas têm sido conduzidas no sentido de 

se obter polímeros biodegradáveis de fontes renováveis que possam substituir àqueles derivados de 

fontes fósseis. Devido a não biodegradabilidade dos plásticos convencionais, os biopolímeros 

representam uma solução alternativa para evitar a poluição ambiental ocasionada pelos descartes 

inadequados daqueles polímeros e, ao mesmo tempo, proporcionar maior disponibilidade daquela 

fonte natural limitada de matéria-prima, o petróleo. 

Nesta pesquisa, ainda em fase de desenvolvimento, buscou-se produzir filmes biodegradáveis 

de amido de banana verde-glicerol, reforçados com colágeno e com argila. Assim, avaliou-se as 

alterações proporcionadas por esses aditivos nas propriedades físicas dos filmes produzidos. Avaliou-

se a espessura, gramatura, densidade, umidade, transparência e a permeabilidade ao vapor de água 

dos filmes. 

1.1 Objetivo Geral 

Produzir biofilmes de amido de banana verde, plastificados com glicerina e reforçados com 

colágeno e argila. 

1.2 Objetivos Específicos 

- Compreender e executar corretamente todas as etapas para extração do amido de banana

verde.

- Identificar, compreender e explicar corretamente os procedimentos e etapas para elaboração

de filmes biodegradáveis de amido-glicerina.

- Comparar os efeitos dos aditivos, colágeno e argila, nas propriedades dos biofilmes de

amido, oriundo de banana verde.

- Avaliar a viabilidade de utilização dos biofilmes produzidos como embalagens plásticas em

alimentos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O amido é o polímero natural mais utilizado na produção de biofilmes e seu emprego deve-se 

à sua biodegradabilidade, baixo custo e grande disponibilidade nas mais diversas fontes renováveis 

de biomassa. Este polissacarídeo é composto principalmente por dois polímeros naturais, amilose e 

amilopectina. A primeira, apresenta cadeia não ramificada com peso molecular na ordem de 106, 

enquanto a segunda, é ramificada com peso molecular próximo de 108. Dessa forma, o amido com 

alta concentração de amilose favorece a formação de filmes com boas propriedades mecânicas, 
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benquanto a alta concentração de amilopectina favorece a formação de filmes quebradiços 

(PELISSARI et al., 2013, p. 396). 

Levando em consideração que os biofilmes elaborados exclusivamente com amido são 

bastantes quebradiços, várias experiências têm sido conduzidas avaliando-se os efeitos que a adição 

de polímeros naturais proporciona às propriedades desses plásticos (COSTA et al, 2018, p. 3). 

A adição de fibra de aveia e de cana-de-açúcar à compósitos de amido de mandioca-glicerol 

não alteraram a sua densidade, o índice de expansão e de absorção de água, porém diminuiu o índice 

de solubilidade em água (DEBIAGI et al., 2010, p. 1522). Filmes biodegradáveis de queratina de 

penas de frango tiveram redução na tensão de ruptura e aumento no módulo de alongamento com a 

inserção de glicerina (MOORE et al., 2006, p. 425). 

Segundo Costa et al. (2018, p. 3) a adição de quitosana à biofilmes de amido de feijão 

macáçar-glicerol, nas proporções de 5% e 10% em relação a quantidade de amido (m/m), não 

alteraram a espessura, gramatura, umidade, densidade, transparência e solubilidade dos filmes. 

3 METODOLOGIA 

A extração do amido de banana verde (Musa paradisíaca) foi feita seguindo os procedimentos 

utilizados por Costa et al. (2018, p. 1). Na elaboração dos filmes utilizou-se a técnica da evaporação 

do solvente “casting” bastante conhecida e descrita na literatura. Foram elaboradas três formulações 

para a composição das soluções filmogênicas, ambas com 3 g de amido de banana verde/100 g de 

solução (AM03) e 30% de glicerina (GL30), sendo este último e os demais aditivos calculados em 

relação a quantidade de amido: A primeira (solução de referência), foi composta apenas por amido e 

glicerina; na segunda e na terceira acrescentaram-se 10% de argila (AR10) e 10% de colágeno 

(CG10), respectivamente. 

Na caracterização dos filmes analisou-se a espessura, gramatura, umidade, densidade, 

transparência e permeabilidade ao vapor de água. Os ensaios foram feitos em triplicatas e os dados 

obtidos submetidos ao teste de Tukey, ao nível de 5% de significância (P ≤ 0,05), para comparação 

das médias. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Tabela 1 encontram-se os dados obtidos nas análises dos filmes produzidos com amido de 

banana verde-glicerina, reforçados com argila e colágeno, relativos às espessura, gramatura e 

densidade. Observa-se que, para todas as formulações experimentadas, o filme de referência 

apresentou maiores valores para os parâmetros analisados. Este fato corrobora com a premissa de que 

a incorporação desses aditivos favorece a obtenção de filmes mais finos, com menores gramatura e 
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bdensidade, as quais são características bastantes desejáveis na produção e comercialização desses 

biopolímeros. 

Tabela 1: Valores para as espessura, gramatura e densidade dos filmes obtidos. 

Propriedades     Referência       AR10         CG10   

Espessura (mm) 0,146 ± 0,008 a 0,089 ± 0,019 c 0,122 ± 0,008 b 

Gramatura (g.cm-2)         0,0414 ± 0,0077 a         0,0182 ± 0,0012 b       0,0084 ± 0,0009 c 

Densidade (g.cm-3)         2,8479 ± 0,6026 a         2,1027 ± 0,4416 a       0,6917 ± 0,0858 b 

Médias seguidas pela mesma letra nas linhas não diferem significativamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey para 

comparação das médias, ao nível de 5% de significância (P ≤ 0,05). 

Observa-se que os filmes aditivados com colágeno apresentaram menores valores para a 

gramatura e densidade, ao passo que os produzidos com argila foram os menos espessos. As 

magnitudes da espessura dos compósitos obtidos, utilizando tanto argila quanto colágeno, foram 

compatíveis com a obtida por Molina (2013, p. 118) ao produzir biofilmes com farinha de banana-

glicerol. Contudo, a densidade foi bastante inferior à dos filmes elaborados por aquele pesquisador. 

A adição de argila e de colágeno reduziram a transparência dos filmes e, na formulação com 

colágeno, ocorreu aumento do teor de umidade (Figura 1). 

Figura 1: Variação da transparência e umidade dos filmes produzidos com amido de banana verde. 

Fonte: Autor 

Os filmes analisados apresentaram menor transparência e maior teor de umidade que aqueles 

obtidos com amido de feijão macáçar-glicerina e quitosana (COSTA et al., 2018, p. 3).  

Na Figura 2 estão representadas as taxas de permeação de vapor de água através dos biofilmes 

obtidos com amido de banana verde-glicerina, reforçados com argila e colágeno. Observa-se que a 

incorporação da argila (AR10) e do colágeno (CG10) à matriz polimérica do amido de banana verde-

glicerina favoreceu a redução da permeabilidade do vapor de água através dos filmes produzidos (P 

≤ 0,05), contrariando as observações feitas por Costa et al. (2018, p. 3). A menor taxa foi verificada 
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bpara os filmes com AR10, cujo valor foi igual a 0,0575 ± 0,0102 g/(dia.cm2), sendo inferior a

observada por Costa et al. (2018, p. 3). 

Figura 2: Variação da taxa de permeação de vapor de água através dos biofilmes obtidos. 

Fonte: Autor 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os filmes obtidos, apesar de apresentarem propriedades compatíveis com alguns filmes de 

amido descritos na literatura, necessitam de melhoramentos para que possam ser produzidos 

industrialmente e comercializados, pois ainda apresentam altas umidade, gramatura, densidade, taxa 

de permeação ao vapor de água e baixa transparência. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Durante muitos anos o mel foi usado como 

adoçante em vários alimentos e bebidas. Por 

isso ele é apreciados por povos em muitas 

regiões do planeta. Entretanto, mesmo com 

todos os benefícios conhecidos e grande 

potencial de produção, o consumo de mel ainda 

é pouco expressivo no Brasil, o que não 

desperta nos pequenos agricultores a iniciativa 

de produzi-lo e assim obter uma nova fonte de 

renda. Uma alternativa seria a produção de um 

fermentado alcoólico que agregue valor ao 

produto in natura. Este trabalho apresenta o 

hidromel obtido a partir do mel de abelhas 

africanas criadas no agreste potiguar. O produto 

final ainda apresenta o cheiro e a cor típicos do 

mel. Mas, com uma fermentação branda ao 

longo de 24 horas, a graduação alcoólica chegou 

a 4,5 °GL. 

ABSTRACT 

For many years honey was used to sweeten 

various foods and drinks. Hence, his flavor is 

enjoyed by people in many regions around the 

planet. However, even with all the known 

benefits and great production potential, the 

consumption of honey is still not very 

significant in Brazil, in addition small farmers 

are does not stimulated to produce it and thus 

not obtain a new source of income. An 

alternative would be the production of an 

alcoholic fermentation that adds value to the 

original product. This work presents the mead 

obtained from african honey bee created in 

Agreste (RN) region. The final product still has 

the characteristic smell and color of honey. But, 

with a mild fermentation along 24 hours, the 

alcohol concentration reached 4.5 °GL. 

1 INTRODUÇÃO 

A apicultura é uma das atividades mais antigas e importantes no mundo tanto na área social 

e econômica. É uma atividade muito lucrativa que pode ser praticada pelo pequeno produtor rural, 

na produção de mel, geleia real, própolis, cera e pólen. Não há dúvidas que a apicultura é uma 

PALAVRAS-CHAVE: Fermentação alcoólica. Hidromel. Cinética de fermentação. 

KEYWORDS: Alcoholic fermentation. Mead. Kinetic of fermentation. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1084



atividade econômica positiva. Sendo o mel um produto natural utilizado pelo homem desde os 

tempos mais remotos, sendo atualmente o seu aproveitamento visto como uma possível alternativa 

na produção de novos produtos. (SILVA 2016) 

O principal produto proveniente da apicultura é o mel, alimento natural de grande valor 

nutritivo e funcional. Sendo assim, será interessante encontrar alternativas para que a apicultura se 

torne ainda mais uma atividade viável, valorizando o mel nacional e aumentando os proveitos da 

região. A produção de hidromel poderá ser uma das possibilidades, valorizando a região e 

aumentando os ganhos dos apicultores. 

Neste sentido esse trabalho tem como principal objetivo produzir o hidromel a partir da 

fermentação realizada por leveduras, de uma solução diluída do mel, obtida através da adição de 

uma quantidade adequada de água.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O nosso país tem uma diversidade de flores bastante favorável a apicultura, onde o mel 

produzido especialmente por abelhas africanas que fazem a coleta do néctar nas plantas e produzir 

esse produto. (BARBOSA 2014 apud SILVA 2016) 

Para garantir que o produto possa ser comercializado, o Ministério da Agricultura Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) por meio de legislação n° 11 de 20 de outubro de 2000 validou o 

regulamento Técnico de identidade e quantidade do mel. 

2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DO MEL 

As análises físico-químicas são formas de controlar a qualidade, e utilizar padrões oficiais 

para não ter produto alterado de acordo a legislação e improprio para o consumo humano. Aspectos 

como pH (3,4 – 6,1), acidez livre, quantidade de água, teor de cinza, são exemplos de testes físico-

químicos importantes a serem realizados a fim de verificar-se a qualidade do mel produzido. Para 

obtenção de mel dentro dos padrões pedidos pela legislação, motivos como origem botânica, clima, 

o manuseio do apicultor, linhagem da abelha produtora, entre outros fatores interferem para o

alcance do produto de desejado. (ABREU, 2011; MARCHINI, MORETI, 2001; LOPES et al., 2011 

apud SILVA 2016). 

O mel é composto por hidretos de carbono. Dentre esses os que se encontram em maior 

quantidade são a frutose (38,4%), a glicose (30,3%) e a sacarose (1,3%), além de carboidratos, 

ácidos, sais minerais, proteínas, vitaminas, álcoois, pigmentos, coloides, resultando em alterações 
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principalmente em sua cor e sabor, e consequentemente na variação de produtos originários a partir 

do mel. Dentre os produtos fabricados a partir do mel, pode-se destacar o hidromel.  

Segundo Iglesias et.al (2014) “bebidas fermentadas de mel provavelmente são as mais 

antigas bebidas alcoólicas que o homem tem conhecimento, sendo elaboradas há milhares de anos, 

anteriormente ao vinho e cerveja, com informações de recolhimentos de mel em torno de 8.000 

a.C.” Atualmente estudos são realizados a fim de buscar melhorias para fabricação de produtos

derivados do mel que otimize as formulações com aditivos ao procedimento.  

O decreto que regulamenta o fermentado de mel é o n°6871/09 do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento e Secretaria da Defesa Agropecuária do Brasil que determina “é a bebida 

que deve ter graduação alcoólica de 4 a 14% em volume, a 20°C, obtida através da fermentação 

alcoólica da solução de mel de abelha, sais nutrientes e água potável” (BRASIL, 2012)  

Obtido a partir fermentação alcoólica de mel diluído na presença de leveduras, como por 

exemplo, a Saccharomyces cerevisie que se desenvolvem ou não na presença de oxigênio, porém as 

condições em que este tipo de microrganismo se desenvolvem podem influenciar no produto final. 

De acordo com Silva (2016) “a via metabólica na qual acontece a fermentação alcoólica dá-se 

através da anaerobiose, nesta via, o açúcar é empregado como substrato pela levedura e deste modo 

é convertido em etanol e CO2.” 

3 METODOLOGIA 

Em todo o procedimento experimental foi usado mel de abelhas criadas na região do região 

do agreste potiguar. As colmeias foram colocadas de forma que as operaria tinham livre acesso ao 

campo aberto. Diante de tão vasta diversidade de vegetação, não houve, portanto, uma 

especificação das plantas em cujas flores o pólen era recolhido. O que nos leva a classificar o mel 

como de origem silvestre. 

O primeiro passo executado foi a correção, a redução, da concentração de açúcar no mel. 

Com auxílio de um refratômetro digital, o seu °Brix foi reduzido de 80 para 25. Ressaltando que 

cada °Brix aproxima-se a 1% de sólidos solúveis. Tal procedimento foi feito simplesmente diluindo 

o mel com água de boa qualidade.

Devidamente corrigido e bem homogeneizado, o mosto foi preparado para ser fermentado. 

Em dorna de vidro previamente esterilizada e com capacidade de 500 mL. O agente da fermentação 

foi a Saccharomyces cerevisiae, uma levedura com longa tradição de uso na fermentação alcoólica. 
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É comum o uso de 5 a 10 g/L do meio contendo as cepas de micro-organismos. No caso optou-se 

usar 5 g/L. Nenhum outro nutriente que alterasse as condições naturais do mosto foi acrescido. 

O tempo total de fermentação foi de 24 horas ao longo do qual, e em intervalos regulares, 

eram coletadas amostras para a determinação do °Brix, do pH e da temperatura. Mantida em 

ambiente limpo e fresco, a dorna permaneceu fechada mas com ponto para retirada de amostra. 

Após o tempo de reação, o hidromel foi pasteurizado a 65 °C por 30 min e colocado para 

decantar as partículas sólidas que naturalmente formam-se ao longo do processo. Por último, a 

bebida engarrafada foi guardada na geladeira. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O processo fermentativo do mosto a base de mel de abelha, apesar de ser uma novidade para 

nosso grupo de pesquisa, mostrou-se viável. Como a intenção é a obtenção de um produto com 

finalidade comercial, todo cuidado com a assepsia dos instrumento e do ambiente foi tomado. A 

Figura 1 mostra a cinética de redução do açúcar presente no mel. 

Figura 1 – Desempenho cinético da obtenção do hidromel 

Ao longo do processo além da variação do °Brix, foram monitorados outros importantes 

parâmetros tais como o pH e a temperatura do meio. Na Figura 1, a análise do °Brix (linha 

vermelha) mostra que o processo atingiu o equilíbrio 24 horas após o seu início, caindo de 24,5 para 

16,5, ou seja, uma redução de 9 °Brix. As barras brancas verticais retratam a variação do pH, e elas 

mostram um aumento significativo na acidez do meio, pois na fase final da reação o pH do meio 

chega a 2,6, tendo começado com 4,0. A temperatura (representada pelo fundo cinza na Figura 1) 

não teve mudança considerável, ficando praticamente estável em 28 °C. 
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Mesmo o mel contendo boa parte dos nutrientes necessário ao desenvolvimento microbiano, 

observa-se um lento desempenho cinético, esperava-se que uma redução maior na concentração de 

sólidos solúveis. Esse fraco crescimento que resultou no baixo consumo de substrato, 

provavelmente, deve-se à deficiência de algum nutriente mais específico que potencializaria o 

microbiano. 

O hidromel obtido apresenta uma cor e um cheiro bem próximos aos do mel integral, apesar 

da fermentação. O corpo líquido está translucido e sem a presença de partículas em suspenção. De 

acordo com o consumo de substrato, assumindo que todo ele foi convertido em etanol, chega-se a 

uma bebida com teor alcoólico de 4,5 °GL. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com boas características físico-químicas, é preciso melhorar as condições para uma melhor 

progressão cinética. Isso poderá ser feito pelo enriquecimento nutritivo do meio, o que levará a um 

aumento no crescimento microbiano, tendo como consequência um aumento no teor alcoólico. 

Outro fator a ser melhor monitorado é o pH do meio, é preciso saber as reais consequências 

da sua redução para o andamento da conversão. Nesse caso uma intervenção eficiente que não 

penalize a fermentação deve ser estudada. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O alho tem sido um dos condimentos mais 

apreciados devido ao sabor marcante que ele 

emprega em preparações culinárias. Nesse caso, 

é comum o uso dos próprios dentes (bulbilhos). 

Uma alternativa seria substituição da espécie in 

natura pelo seu óleo. Extraído por solvente 

orgânico, o óleo precisa ser caracterizado para 

garantir a qualidade do produto. Assim, no óleo 

obtido foram feitos os ensaios de acidez (10,5 

mgKOH/g), umidade (35%) e teor de cinzas 

(65%). Esses valores confirmam que trata-se de 

um óleo bruto e que, portanto, precisa de 

tratamento antes de qualquer uso.

ABSTRACT 

Garlic is one of the condiments most appreciated 

due to flavor and widely in culinary preparations. 

In this case, is common to use his own clove 

(little bulb). An alternative would be the 

substitution of the specie in natura to use his oil. 

Extracted with organic solvent, the oil needs to 

be characterized in order to ensure the quality of 

the product. Thus, in oil obtained was tested 

concerning to acidity (10.5 mgKOH/g), humitaty 

(35%) and ash content (65%). These values 

confirm this is a crude oil and, therefore, the 

sample needs process before any use. 

1 INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios históricos praticou-se a extração de substâncias a partir de vegetais, com 

fins alimentícios, aromáticos e medicamentosos. A finalidade sempre é de obter um produto mais 

específico, mais puro e mais padronizado. As técnicas para extração de componentes ativos de 

insumos naturais evoluíram significativamente no decorrer dos tempos. Atualmente efetua-se a 

PALAVRAS-CHAVE: Alho. Extração de óleo. Análises físico-químicas 

KEYWORDS: Garlic. Extraction process. Physical-chemical analysis 
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bextração de substâncias sólidas não voláteis por meio de solventes adequados, aplicando diversos 

processos físicos. Desvantagem são: a possibilidade de alterações químicas das substâncias pelo 

solvente ou por impurezas nele contidas (ex.: éter, contendo peróxidos); a necessidade eventual de 

elevação da temperatura que poderá prejudicar substâncias termolábeis e induz reações adversas; e a 

necessidade da eliminação do solvente, na fase final, podendo trazer outros problemas físicos ou 

químicos (MAUL et al., 1996). 

O alho (Allium sativum L.) é um dos principais condimentos utilizados na culinária do Brasil, 

e de vários outros países. Suas excepcionais características de sabor e principalmente de aroma 

contribuem diretamente para sua excelente aceitação como condimento. Os compostos sulfurados 

voláteis, principalmente sulfato de alila, são responsáveis pelas características de odor dos alhos. No 

Brasil, grande parte do alho comercializado vinha sendo utilizado in natura, porém nos últimos anos 

têm sido introduzidas, com grande aceitação no mercado, as pastas de alho e, em menor proporção, 

o alho desidratado. Outro produto industrial, o óleo encapsulado, tem também entrado no mercado

brasileiro. Sua aceitação foi excelente (CARVALHO et al., 1991). 

 Segundo Araujo (1999), o óleo de alho pode ser extraído com solventes orgânicos, resultando 

em um produto final constituído de substâncias voláteis e material resinoso não-volátil contendo o 

princípio ativo característico. Geralmente, os solventes mais utilizados na extração de óleos são: 

acetona, etanol, cloreto de metileno, hexano, água, óleos vegetais e CO2 líquido. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O consumo regular de óleo de alho vem ganhando cada vez mais adeptos pois ele, sabidamente, 

apresentar propriedades benéficas importantes como a prevenção riscos cardíacos, reduz o LDL 

(também chamado de o mal colesterol), além de ser antifúngico. Mas o uso do alho como remédio 

não é um fenômeno recente. Povos do Egito antigo, há mais de 5.000 anos, ou outros povos que 

viveram numa época igualmente remota já faziam uso medicinal do alho (LANZOTTI, 2006). Mais 

recentemente, ele foi usado para tratar feridas de soldados durante a segunda Guerra Mundial 

(AMAGASE et al., 2001). 

O alho possui um grande potencial na culinária. Segundo Sedoguchi (2002), o alho é utilizado 

como condimento em vários pratos, sendo consumido in natura ou na forma de temperos e outros 

produtos industrializados. Além de sua importância na culinária, o alho possui características de 

alimento funcional. Os alimentos funcionais podem ser classificados de dois modos: quanto à fonte, 

de origem animal ou vegetal, quanto aos benefícios que oferecem, atuando em seis áreas do 
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borganismo: no sistema gastrointestinal; cardiovascular; no metabolismo de substratos, no 

crescimento, desenvolvimento e diferenciação celular; no comportamento das funções fisiológicas e 

como antioxidantes (SOUZA et al.; 2003 apud MORAES; COLLA, 2006). 

A obtenção do óleo a partir dos dentes do alho in natura e de boa qualidade, comumente, envolve 

o uso de solvente orgânicos (WEINBERG et al. 1993) apolares como hexano ou polares como o

etanol. Também há a possibilidade de a extração ser feita usando o método supercrítico (LI et al., 

2009). Em ambos os casos é necessário o máximo de cuidado no desenrolar do processo, pois alguns 

componentes do óleo são instáveis e, portanto, passíveis de mudanças indesejáveis. 

3 METODOLOGIA 

Alho comum (ou alho tropical) após ser parcialmente seco em estufa, foi triturado em 

pequenas partes para facilitar o contato com o solvente. Em seguida, essa massa foi levada 

imediatamente para o extrator Soxhlet, para evitar uma eventual oxidação dos compostos expostos 

com a abertura dos bulbilhos.  

O uso de solvente orgânico é amplamente difundido no tocante a extração de óleos vegetais 

presente no tecido de sementes oleaginosas (FERNANDES et al., 2002). Trata-se de um processo a 

ser executado num momento secundário, preferencialmente após a extração por ação mecânica em 

prensas (RAMALHO; SUAREZ, 2013). Após testes envolvendo o uso de solventes puros, nos quais 

foram avaliados o volume de óleo puro recolhido e a facilidade de recuperação do solvente usado. 

Foram usados os seguintes solventes: metanol, etanol e n-hexano. E em seguida suas soluções na 

proporção de 1:1 (BRUM; ARRUDA; REGITANO-D’ARCE, 2009). 

Utilizou-se solventes, ou pares de solventes, como etanol e metanol em proporção 1:1. Saindo 

do extrator, a mistura seguiu para o rotaevaporador onde foi feita a recuperação do solvente que 

destinou-se a processos semelhantes no momento posterior.  

Livre de solvente, e eventual presença de água, o óleo foi preparado para algumas análises 

físico-químicas com a finalidade de se obter uma caracterização mais adequada e que melhor 

represente o processo de extração. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O óleo de alho foi obtido com sucesso, após secagem parcial, a partir de bulbilhos in natura, 

usando para tanto o par de solventes etanol/metanol (1:1). A opção por essa composição deu-se após 
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bum prévio estudo envolvendo o melhor solvente, ou combinação do par. A escolha do etanol/metanol 

foi o que mostrou melhor rendimento.  

O óleo obtido após a secagem do solvente, e de eventuais frações de água, apresenta uma 

coloração mais escura, tendendo ao âmbar. Portanto, mais escuro que os óleos vegetais 

tradicionalmente conhecidos.  

A fim de conhecer as características físico-químicas do óleo, alguns dos ensaios mais 

comumente utilizados foram executados. A Tabela 1 mostra os resultados para o índice de acidez, o 

índice de umidade e o teor de cinzas. 

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos analisados 

Parâmetros físico-químicos Resultado 

Índice de acidez 10,5 mgKOH/g 

Umidade 35% 

Teor de cinzas 65% 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por se tratar de um óleo bruto, suas características químicas retratam essa condição, tais como 

elevada acidez, mostrando que esse óleo em particular apresenta elevada proporção de ácidos graxos 

livres. Uma acidez tão elevada não é desejável porque pode levar o óleo rapidamente à degradação 

natural, prejudicando sua qualidade. 
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RESUMO 

As argilas empregadas no setor da cerâmica 

vermelha englobam diversos tipos de óxidos de 

natureza argilosa como por exemplo: SiO2, 

Fe2O3, Al2O3, K2O, CaO, TiO2, BaO e MnO. 

Esses óxidos são oriundos de substâncias 

minerais, dentre elas o Grupo dos argilominerais, 

óxidos e hidróxidos de ferro, quartzo e 

feldspatos. Esta variação composicional reflete 

nas propriedades das argilas e consequentemente 

no seu uso nas massas cerâmicas. O presente 

trabalho tem como objetivo a caracterização 

química e mineralógica das argilas. Inicialmente, 

foram utilizados três tipos de argilas vermelha: 

Barro forte, Lama, e Massapê, todas provindas da 

indústria Cerâmica São Francisco, localizada no 

município de Parelhas-RN. As argilas foram 

caracterizadas através do ensaio de difração de 

raios-x (DRX). A difração de raios –x apresentou 

o mineral quartzo validando com o resultado de

EDX que apresentou SiO2 na composição. Dessa

maneira, conclui-se que as amostras são de

composição adequada para produção de produtos

cerâmicos de cor vermelha, com a

predominância de SiO2 e Al2O3, e porcentagens

de Fe2O3.

ABSTRACT

The clays used in the red ceramic sector 

encompass several types of oxides of a clayey 

nature, such as SiO2, Fe2O3, Al2O3, K2O, CaO, 

TiO2, BaO and MnO. These oxides are derived 

from mineral substances, among them the Group 

of clay minerals, oxides and hydroxides of iron, 

quartz and feldspars. This compositional 

variation reflects on the properties of the clays 

and consequently their use in the ceramic masses. 

The present work has as objective the chemical 

and mineralogical characterization of clays. 

Initially, three types of red clays were used: 

Barro forte, Lama, and Massapê, all of them from 

the Cerâmica São Francisco industry, located in 

the municipality of Parelhas-RN. The clays were 

characterized by the X-ray diffraction (XRD). 

The x-ray diffraction presented the quartz 

mineral validating with the result of EDX that 

presented SiO2 in the composition. In this way, 

it is concluded that the samples are of suitable 

composition for the production of ceramic 

products of red color, with the predominance of 

SiO2 and Al2O3, and percentages of Fe2O3.

PALAVRAS-CHAVE:  Argilas vermelhas. Indústria Cerâmica. Caracterização mineral. 

KEYWORDS:  Red clays. Ceramics industry. Mineral characterization. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os estudos aplicados, nos dias atuais, sobre as argilas vermelhas, têm como finalidade 

caracterizar as matérias primas utilizadas pela indústria da cerâmica vermelha, aprimorar a qualidade 

dos produtos e aumentar a eficiência dos processos industriais aplicados. Esta melhora dos produtos 

e processos se dá através da formulação de novas misturas de massas cerâmicas, aliada ao controle 

da qualidade das matérias primas utilizadas.  A principal aplicação dos produtos de argila vermelha 

é na construção civil, na qual compõe tijolos, telhas, blocos, além de ser matéria prima na indústria 

cimenteira. Mineralogicamente, as argilas vermelhas são compostas por argilominerais, quartzo, 

feldspato, matéria orgânica e óxido de ferro, sendo este último responsável pela coloração 

avermelhada após a queima. Esta variação composicional pode influenciar diretamente na qualidade 

dos produtos finais, exigindo balanceamento de novas proporções de misturas. Já que a cerâmica 

vermelha é produzida misturando proporções de três ou mais tipos de matéria prima (argila, terra ou 

areia e etc.).  

Desde o princípio até os dias atuais, as atividades na indústria cerâmica no munícipio de 

Parelhas/RN são conduzidas, em sua maioria, de forma irregular. Visto que, não existe um 

acompanhamento técnico e laboratorial, seja na obtenção das matérias primas ou no controle de 

qualidade dos produtos. A longo prazo, isto pode comprometer a viabilidade econômica das empresas 

e aumentar os impactos ambientais oriundos dessa indústria.  

O presente trabalho tem como objetivo compreender as características das matérias-primas 

utilizadas na indústria de cerâmica vermelha e propor um melhor aproveitamento dessa matéria-

prima. Dessa forma, pretende-se proporcionar uma melhor qualidade dos produtos e diminuir a perda 

de matéria. Destaca-se que os resultados deste trabalho serão conciliados com a realidade da empresa 

produtora, adequando-se às suas condições econômicas e tecnológicas.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Paiva Filho (2004 apud SALES et al., 2016, p.603), as argilas são matérias-primas 

orgânicas, de consistência terrosa, e granulometria fina. São basicamente formadas por 

argilominerais, tendo em sua composição outros tipos de minerais. Sua extração é realizada a céu 

aberto, em períodos em que não haja ocorrências de chuva para facilitar o acesso a mina. Essas argilas 

possuem identidade química própria (SiO2, Al2O3, FeO3, CaO, MgO e K2O). 

No processo de correção da variação que a composição das argilas é sujeita, é realizada a 

mistura de diferentes tipos de argila, sendo elas gordas e magras, para adquirirem homogeneidade 
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suficiente para fabricação de produtos de qualidade. As argilas comuns para cerâmica vermelha 

possuem característica imprescindível que é a sua coloração avermelhada, devido ao alto teor de 

oxido de ferro. (FACINCANI, 1992 apud Júnior et al., 2008, p.748). 

Cabral Júnior et al. (2008) alega que o setor cerâmico é bastante diversificado desde pequenos 

empreendimentos artesanais, cerâmicas de pequeno porte, com deficiência de mecanização, e 

empreendimentos de médio e grande porte. Contudo, recentemente uma parcela do setor vem 

desejando aumentar a qualidade de seus produtos, deixando de lado a mão de obra de trabalhadores 

para a implantação de novos maquinários. Enquanto outra parte do setor sofre com a falta de 

supervisão de um técnico, e a falta de um laboratório de análises para realização de fases de 

beneficiamento e ensaios referentes as propriedades físico-químicas. 

3 METODOLOGIA 

Para os ensaios laboratoriais, foram utilizados três tipos de argilas vermelha - Barro forte, 

Massapê e Lama, denominadas, neste trabalho, de argila A, argila B, e argila C respectivamente. Estas 

argilas foram cedidas por uma empresa de cerâmica vermelha localizada no município de 

Parelhas/RN. A coleta foi executada diretamente nas pilhas de estoque da empresa ceramista. Para a 

composição da amostra foram coletadas amostras em três pontos diferentes da pilha. No laboratório, 

as amostras foram homogeneizadas e quarteadas, resultando em alíquotas que foram encaminhadas 

para ensaios químicos e mineralógicos. As amostras para análise químico-mineralógica, por 

apresentarem torrões, foram destorroadas em gral com pistilo. Em seguida, o material cominuído foi 

passado por uma peneira com abertura de 0,074mm (- #200 mesh).  

A partir disso foram feitas análises químicas por espectroscopia de raios x por dispersão em 

energia (EDX), e mineralógica por difração de raio X (DRX). A difração foi realizada em 

equipamento da marca Rigaku, modelo Miniflex ll com varredura de 5 a 85° na velocidade de 5° por 

minuto. 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS 

A partir da análise química das argilas foi determinado os óxidos de SiO2, FeO3, Al2O3, em 

maiores quantidades. Também é visto a presença de outros óxidos em menores quantidades como o 

CaO, MnO, K2O, dentre outros. A presença de óxido de alumínio pode estar relacionada à presença 

do argilomineral montmorillonita conforme pode ser observado na Figura 1. O óxido de silício que 

está relacionado ao quartzo, confere a resistência mecânica e reduz a plasticidade do material 
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cerâmico. A presença do óxido de ferro atribui a cor avermelhada do produto cerâmico. Dessa 

maneira, pode-se observar que as amostras são de composição adequada para produção de produtos 

cerâmicos de cor vermelha, com a predominância de SiO2 e Al2O3 e Fe2O3. 
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Figura 1 – Difratograma de raios – x da amostra de cabeça da argila 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho está em fase inicial, sendo realizado o ensaio de DRX. A partir das análises 

executadas, pode identificar que a matéria-prima está de acordo com as especificações de composição 

química e mineralógica para utilização na indústria de cerâmica vermelha. A análise de difração de 

raios-X evidenciou os picos característicos dos argilominerais constituintes das argilas, constatando-

se que a amostra de cabeça é constituída por Montmorillonita e Quartzo. 
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RESUMO 

A área da construção civil vem crescendo nas 

últimas décadas, sendo uma das maiores 

industrias geradoras de resíduos com efeitos 

nocivos ao meio ambiente. E por tal razão, as 

áreas de deposições de resíduos são cada vez 

menores. Com isso, esta pesquisa tem como 

finalidade, abordar a sustentabilidade, usando da 

reutilização de resíduos da construção civil e 

diminuir os impactos ambientais, tendo um 

melhor aproveitamento dos resíduos e gerando 

economia para o meio. Em virtude disso, 

utilizou-se agregados miúdos reciclados 

provenientes de uma usina de reciclagem na 

Grande Natal, propondo sua reutilização como 

substituição do agregado miúdo natural 

formando uma argamassa colante tipo AC-1. 

Fez-se necessário a realização dos ensaios de 

Massa Específica, Massa Específica Aparente, 

Consistência da Argamassa e Tração na Flexão 

Axial e fabricação do substrato padrão. O estudo 

permitiu concluir que a argamassa colante com 

as porcentagens substituídas de agregado 

reciclado manteve todos os padrões 

estabelecidos pela ABNT, podendo assim, ser 

usada pelo mercado construtivo. 

ABSTRACT 

The construction area has been growing in recent 

decades, sending one of the largest waste-

generating industries with adverse effects on the 

environment. And for that reason, as areas of 

waste depositions are getting smaller. With this, 

this research aims to Oruro sustainability, using 

the reuse of waste from civil construction and 

reduce environmental impacts. As a result, it was 

used to aggregate recycled children from a 

recycling plant at Great Natal, proposing their 

reuse as replacement of the natural kid aggregate 

forming an AC-1 adhesive mortar. It was 

necessary to carry out the tests of particle size, 

apparent specific mass, consistency of the mortar 

and traction in axial flexion. and study allowed 

to conclude that a mortar with as replaced 

percentages of recycled aggregate retained all the 

standards established by the ABNT, thus being 

able ser used by the constructive market. 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade. Argamassa colante tipo AC-I. Agregado miúdo reciclado. 

KEYWORDS:  Sustainability. AC-I type adhesive mortar. Aggregate recycled kids. 
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1 INTRODUÇÃO 

De acordo com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 307 de 

julho de 2002, os resíduos de construções devem ser dispostos em locais de armazenagem adequada 

para a reciclagem, em obras devem ser devidamente separadas por classificação de resíduos, sendo 

para utilização dos mais variados tipos, podendo ser transformados em agregados graúdos ou miúdos 

para fins não estruturais, assim, realizando substituições em argamassas e concreto.  

Desde o começo da década de 1970, que marca o início da existência das argamassas colantes 

brasileiras, foram utilizados milhares de toneladas do produto em grande parte do território nacional 

e com sucesso nas mais variadas situações dos revestimentos: pisos, paredes, interiores, exteriores, 

piscinas, fachadas, terraços, coberturas etc. (FIORITO, 2009).   

Em Natal/RN cerca de 290 toneladas de entulho e resíduos da construção civil foram 

recolhidas segundo a operadora de coleta da região, em 2011 estima-se que metade desse material 

seja depositado de forma irregular em meio urbano. E esta pesquisa tem como finalidade, abordar a 

sustentabilidade, usando da reutilização de resíduos da construção civil, bem como, diminuir os 

impactos ambientais da indústria construtiva, tendo assim, soluções para as referidas problemáticas. 

Para tal, utilizou-se agregados miúdos reciclados provenientes de uma usina de reciclagem na Grande 

Natal, tendo como composição principal os cognominados resíduos "cinzas", juntamente com os 

resíduos cerâmicos, propondo sua reutilização como substituição do agregado miúdo natural 

formando uma argamassa colante tipo AC-1. O traço a qual foram realizados os estudos foi o utilizado 

por empresas consultadas e pesquisas na cidade de Natal e em sua área metropolitana, sendo 1:4 em 

massa com ajuste do fator água cimento e 0,125% de aditivo celulósico.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A consciência do impacto ambiental gerado na construção civil ganhou importância nos 

últimos anos, e tornou-se um assunto relevante quanto o destino correto dos resíduos de construção e 

demolição. Esse assunto ganhou destaque nacional após aprovação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) em 2010, que regulamentou o setor impondo diversas obrigações aos governantes e 

às corporações, buscando a qualidade produtiva, da segurança e ambiental em todas as obras 

(NEGALLI, 2014).  

O CONAMA criou a Resolução N° 307/2004, que estabelece procedimentos para minimizar 

os impactos ambientais causados pela disposição inadequada de resíduos da construção civil. O 

Ministério das Cidades - Secretaria Nacional do Saneamento Básico (2010, p.2) destaca que entre os 

resíduos naturais extraídos no mundo a produtividade de resíduos sólidos da construção civil consome 

cerca de14% a 50% dos materiais. Entre os países que apresentam um alto consumo de RCD´s podem 

ser citados os Estados Unidos e Japão com consumo de 50% de produção de RCD’s. No Brasil há 

uma variação de 51% a 70% em relação a produtividade de resíduos. Em alguns países a disposição 

destes materiais é realizada de uma forma diferente, onde não são expostos os materiais em vias 

públicas, no entanto para este tipo de descarte há um lugar adequado. Na Europa os materiais são 

poucos reciclados com uma média de 28%. Diferente dos países baixos com 90% de reaproveitamento 

destes materiais, cerca de 16,5 milhões de toneladas. 

Cada obra gera em média de RCC 25% do material total, sendo assim a cada 4 casas 

construídas teríamos mais uma apenas com o desperdício total. Diante disto foi levantada a questão 

de começar a projetar obras sustentáveis, mas segundo Pinheiro (2003, p.03) A construção ecológica 

na teoria se tornou aceitável, porém na prática na maioria dos casos impossíveis. As indústrias acabam 

omitindo, deixando como um grande obstáculo de praticar ao invés de saber que é uma solução para 

o desenvolvimento.

A importância da reciclagem é clara quando observamos o possível esgotamento dos recursos 

naturais e matérias primas num futuro próximo, além da necessidade de redução dos custos na 
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construção civil. A reciclagem não só ajuda na diminuição da geração de resíduos e respectiva 

deposição em locais inadequados como minimiza a extração de matérias-primas. 

Atualmente há uma necessidade em se conhecer tecnicamente as características dos agregados 

reciclados produzidos nas usinas de reciclagem locais, proporcionando conhecimento técnico para a 

cadeia produtiva da construção civil, assim como agregar conhecimento para propor utilizações 

posteriores para a produção de novos materiais e reaplicação desses agregados na própria construção 

civil, em virtude disso, a maior parte dos estudos na área limita a utilização em larga escala dos 

agregados reciclados de RCC em argamassas, em virtude das variações de composição dos agregados 

poderem causar alterações nas propriedades mecânicas dos mesmos, as argamassas se mostram uma 

alternativa promissora, pois não apresentam grandes requisitos do ponto de vista mecânico 

(CARASEK, 2010). 

3 METODOLOGIA 

Todos os ensaios estão sendo realizados no laboratório de construção civil e materiais de 

construção do IFRN campus São Gonçalo do Amarante. Para produção da argamassa colante do tipo 

AC-I foram utilizados, cimento, agregado miúdo (natural e reciclado) e aditivo plastificante na 

proporção de 1:4 e 0,125% de aditivo plastificante, sendo este traço definido após pesquisas 

bibliográficas e com indústrias fabricantes. A areia reciclada foi coletada em uma usina localizada na 

grande Natal/RN, sendo realizado a verificação das suas características com relação a massa 

específica e unitária, procedimento também realizado para a areia natural. Após tal procedimento, 

para testar o grau de compacidade da mistura areia natural/reciclada, foram realizadas diversas 

misturas entre as duas areias, verificando qual apresentaria maior massa unitária, sendo essa a mistura 

a ser analisada inicialmente por esta pesquisa. As misturas começaram com 10% de areia reciclada e 

90% de areia natural, variando as taxas em 10% para mais e para menos respectivamente, até atingir 

os percentuais de 90% de areia reciclada e 10% de areia natural.  

Posteriormente, prosseguiu-se com a fabricação dos substratos-padrão, Ensaio de 

Consistência da argamassa e o ensaio de Tração na Flexão Axial, para realizar os testes na argamassa 

colante de acordo com os requisitos exigidos nas normas ABNT NBR 14082 e ABNT NBR 13273. 

Atualmente a pesquisa se encontra na fase de caracterização da argamassa. Tem-se, a seguir, a Figura 

01, contendo os passos e ensaios a serem desenvolvidos durante o projeto. 

Análise 
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•Consultas a
fontes.

Coleta dos 
materiais

•Visita a usina
de reciclagem

Caracterização 
dos materiais

•Areia - massa
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(NBR NM 52:
2003) e massa
unitária (NBR
NM 45:2006)

Beneficiamento 

•Lavagem da
areia

Deficição da proporção 

•Testes de massa
unitária com mistura
de areia natural e
reciclada

Caracterização da 
argamassa

•Deslizamento (ABNT
NBR 14085), tempo
em aberto (ABNT NBR
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Análise dos resultados
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Figura 1 - Fluxograma de atividades 

3.1 Beneficiamento dos Agregados 

Na tentativa de diminuição do material pulverulento com o intuito de melhorar a performance 

da argamassa, fez-se então uma “lavagem” do material, já passante na peneira #600mm e retido na 

peneira #75mm, para que a maior parte do material constituinte da argamassa seja de agregado miúdo. 

3.2 Fabricação do substrato-padrão 

Para a realização dos testes para argamassa colante, foi necessária a fabricação do substrato-

padrão segundo recomendações da ABNT NBR 14082. As Figura 2 e Figura 3 apresentam etapas deste 

processo. 

Figura 2 - Moldando substrato-padrão Figura 3 - Substrato-padrão em acabamento 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De início realizou-se o ensaio de granulometria com 1,0 quilograma de agregado miúdo 

reciclado, em seguida passou por oito peneiras, para assim, ter conhecimento de sua porcentagem 

rtida e acumulada, conforme a tabela 01. 

Tabela 01: Ensaio de massa Específica 

Determinações 
A. 

Natural 
A. 

Reciclada 
Método de 

ensaio 

Massa 
específica(kg/dm³) 

2,66 2,54 NBR 9776 

Massa 
unitária(kg/dm³) 

1,1 1,28 NM 52 

Na realização do ensaio de Massa Específica Aparente a mistura que apresentou melhor 

resultado foi utilizando 90% do agregado miúdo reciclado e 10% do agregado natural, portanto, esse 

será a proporção de mistura inicialmente testada para a pesquisa, com isso, a próxima etapa da 

pesquisa será testar a argamassa produzida com o traço definido na metodologia utilizando esta 

mistura.  

Tabela 02: Ensaio de massa Específica Aparente 
Média 

Aritmética A. 

Natural 

A. 

Reciclada 

M.U

total

A. 

Natural 

A. 

Reciclada 

M.U

total

A. 

Natural 

A. 

Reciclada 

M.U

total

10% 90% 1,865 10% 90% 1,859 10% 90% 1,855 1,8597 

20% 80% 1,806 20% 80% 1,836 20% 80% 1,826 1,8227 
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30% 70% 1,854 30% 70% 1,813 30% 70% 1,834 1,8337 

40% 60% 1,779 40% 60% 1,853 40% 60% 1,769 1,8003 

50% 50% 1,823 50% 50% 1,79 50% 50% 1,763 1,792 

60% 40% 1,826 60% 40% 1,761 60% 40% 1,806 1,7977 

70% 30% 1,809 70% 30% 1,847 70% 30% 1,829 1,8283 

80% 20% 1,829 80% 20% 1,801 80% 20% 1,817 1,8157 

90% 10% 1,862 90% 10% 1,818 90% 10% 1,841 1,8403 

Os procedimentos para preparo da argamassa e determinação do índice de consistência são 

apresentados na ABNT NBR 13276 (2005). As consistências equivalentes das argamassas produzidas 

estão descritas na tabela 03. Após a definição do traço pelo ensaio de massa específica aparente da 

mistura do agregado reciclado com o agregado natural, utilizou-se 90% de agregado reciclado com 

10% de agregado natural e definiu-se que o fator a/c fosse igual a 1 e variou-se apenas o aditivo 

plastificante para ser encontrado a consistência ideal. 

Tabela 03- Consistência das argamassas 

Aditivo(g) Diâmetro 

1 0,8 19cm 

2 0,88 24cm 

3 0,9 25,5cm 

4 1 26cm 

No ensaio de resistência a tração na flexão axial,  após confeccionar os corpos de provas, 

colocou-se em cura submersa em água, com o objetivo de que fossem rompidos com períodos pré-

determinados de 28 dias para a realização do ensaio segundo a NBR 13279/2005, esse procedimento 

é fundamental para encontrar a força máxima suportada e a tensão máxima suportado da argamassa, 

como é mostrado na tabela 04.   

Tabela 04- Tensão e Força Máxima por tempo dos corpos de prova 

Tensão Máxima (Mpa) Força Máxima (KN) 

1 1,1 1100 

2 1,2 1200 

3 1 1000 

4 1,2 1200 

5 1,1 1100 

6 0,7 700 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os ensaios realizados mostraram que a substituição de agregado natural por reciclado em 

argamassas se mostra promissora, inicialmente verificamos que em termos de características físicas 

do material as diferenças são mínimas. Após a realização da pesquisa e análise dos dados, chegou-se 

às seguintes conclusões a substituição do agregado miúdo natural para o agregado miúdo reutilizado 

não ocasionou nenhuma alteração nas características principais da argamassa e conclui-se que a 

reutilização do material é viável, porém é necessário a realização de demais estudos e ensaios para 

saber com exatidão as proporções dos traços. Para o futuro, pretende-se uma definição melhor das 

proporções e melhor avaliação das características dos agregados envolvidos, buscando uma 

otimização do processo.   
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O presente projeto visa a criação de um dispositivo via bluetooth e Arduino, com alimentação por fonte 24DC, que seja econômico, e de fácil

manuseio, para facilitar a produção nas indústrias. O dispositivo será devidamente composto por modulo bluetooth em uma caixa

eletropneumática que tem duas funções (contador e timer) utilizando o módulo relé N.F., sendo utilizado como interruptores acionados ou

não via bluetooth. Tendo assim maior eficiência, redução do esforço repetitivo proporcionando mais segurança e rentabilidade para os

operários e empresários.

PALAVRAS-CHAVE: Pneumática, Eletropneumática, Arduino, Bluetooth, Relé.

O sistema aqui apresentado utiliza um Aplicativo Android e um Arduino Uno. Este sistema é responsável pela operação dos atuadores

evitando o esforço repetitivo. O Aplicativo Android realiza a comunicação com os atuadores a partir da lógica em blocos juntamente com o

Arduino realizando o acionamento das válvulas. O Sistema Android baseia-se em linguagem de blocos no ambiente App Inventor via

comunicação Serial. Como conclusão do projeto, pretende-se utilizar a caixa eletropneumática para práticas em sala de aula para fins

didáticos e futuramente em industrias.

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um protótipo utilizando um Aplicativo Android em cooperação com o Arduino Uno para o

acionamento dos atuadores, sendo acionado por meio de comunicação serial. A partir da revisão do estado da arte foi realizada a

montagem dos atuadores integrando ao Aplicativo Android e ao sistema embarcado, Arduino Uno. Em seguida, realizou-se a integração do

Arduino Uno com o Aplicativo com o intuito dos equipamentos interagirem. A programação do aplicativo foi desenvolvida em blocos no App

Inventor e o Arduino em linguagem ANSI C serão utilizadas para o Aplicativo e o Arduino Uno em conjunto com comunicação Serial.

Inicialmente teve-se a necessidade de desenvolver a programação em blocos no App inventor, onde na mesma desenvolve-se um

aplicativo de celular que pudesse se comunicar com o microcontrolador pelo módulo Bluetooth. Inicialmente não foi muito fácil, mas foi

obtido um resultado satisfatório. Uma dificuldade foi descobrir como ativar o Bluetooth do telefone pelo aplicativo, caso o bluetooth do

aparelho estivesse ligado, ou não, sendo que o mesmo fosse chamado pelo aplicativo. Com a solução do problema foi implementado a

programação no Arduino de acordo com a mensagem enviada pelo App o arduino aciona uma saída digital que aciona o módulo relé.

Grandes aspectos alcançados pelo trabalho foram a

realização de acionamentos de válvulas eletropneumáticos

por meio de programação em Arduino programação em

blocos no APP Inventor acionamento do relé o tratamento

térmico do material para a caixa eletrônica.
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PEREIRA, Fábio. Microcontroladores PIC- Programação em C.
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Figura 3: Caixa Finalizada
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AUTOMAÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 

ALMEIDA, I. C. P.¹; ANDRADE, L. H.²; GOMES, M. E. P.³; CASTRO, N. S. P.4; NASCIMENTO, D. V. C.5 
1,2,3,4  IFRN – Campus Mossoró; 5  IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Elétrica 

RESUMO 

A crescente participação ativa da irrigação automatizada nas lavouras brasileiras se deve, sobretudo, 

pelos seus benefícios e avanços na produtividade. Conquanto, na região Nordeste, onde prevalece o 

modelo de produção familiar, a automatização ainda é pouco utilizada, isto pois o custo para 

implementação é utópico e inacessível aos pequenos agricultores. Nesse contexto, aproveitando-se da 

notável expansão no uso do método de irrigação por gotejamento - um dos que possuem menores custos 

para implantação -, o presente trabalho consiste na mescla deste método com um software acessível 

economicamente e capaz de otimizar a utilização dos recursos hídricos disponíveis. Além dos 

equipamentos primordiais para a irrigação, são implementados, também, sensores de monitoramento do 

solo conectados a uma placa Arduino, sendo esta responsável pelo controle automático dos reservatórios 

de água e pela garantia de condições ideais para o melhor desenvolvimento da cultura. 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura. Irrigação automatizada. Arduino. Baixo custo. 

ABSTRACT 

The increasingly active partake of automated irrigation in Brazilian crops is mainly due to its benefits 

and advances in productivity. Although, in the Northeast, where the family production model prevails, 

automation has not yet been implemented in the majority of crops, since the cost of implementation is 

utopian and inaccessible to small farmers. In this context, taking advantage of the notable expansion in 

the use of the drip irrigation method - one with the lowest costs for implantation -, the present work 

consists on the fusion of such method with an economically accessible software, which will able to 

optimize the use of available water resources. In addition to the primary equipment for irrigation, soil 
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monitoring sensors connected to an Arduino board are also implemented. They are responsible for the 

automatic control of water reservoirs and the guarantee of ideal conditions for the best development of 

the crop. 

KEYBOARDS: Agriculture. Automated irrigation. Arduino. Low cost.

1 INTRODUÇÃO 

O agronegócio, segundo dados publicados na EcoAgro, é responsável por 22,15% do PIB. Os principais 

contribuintes são as próprias condições naturais do país, tais como: solo, água, luminosidade e o clima. 

Com efeito, existe, hoje, uma maior demanda dos recursos naturais e uma necessidade de mão de obra 

célere, concomitante aos avanços tecnológicos. Contudo, para que haja uma boa colheita, é necessário 

atender às necessidades do cultivo, o que inclui fatores como a hora da irrigação e a quantidade de água 

necessária, os quais foram levados em consideração no planejamento do trabalho. 

Para o estudo, foi escolhida a placa Arduino, um dispositivo de plataforma embarcada que, conectada a 

sensores de monitoramento, válvula solenoide e módulos dos tipos relé e Real Time Clock (RTC), 

processa informações que são visualizadas no display LCD, resultando na atuação da irrigação com uma 

quantidade mínima de água, além do armazenamento do recurso excedente.  

O objetivo do projeto é desenvolver um dispositivo de automação de sistema de irrigação capaz de liberar 

a água em horários e situações de umidade do solo oportunas e, assim, auxiliar agricultores de pequeno 

porte, de maneira simples, prática e de baixo custo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Divulgado pela Agência Nacional de Águas (ANA) em 2012, o Relatório de Conjuntura dos Recursos 

Hídricos no Brasil demonstra que o setor da irrigação é responsável pelo maior percentual de demanda 

de água, com 54% e 72%, correspondentes à vazão retirada total e vazão consumida total, 

respectivamente. De acordo com este mesmo relatório, “Apesar de a agricultura irrigada ser o principal 

uso consuntivo no País [...], ela resulta em aumento da oferta de alimentos e preços menores em relação 
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àqueles produzidos em áreas não irrigadas, devido ao aumento substancial da produtividade. 

Especialmente nas regiões onde o déficit hídrico é significativo, a irrigação constitui-se em fator essencial 

para a produção agrícola. (p. 57)”.  

Em particular no Nordeste, onde a crise hídrica mostra-se mais agravante, o uso imprudente da água para 

fins de irrigação deve ser otimizado com um desenvolvimento tecnológico que promova não só a 

preservação dos recursos existentes, como também um aumento na produtividade das culturas utilizadas. 

Tais inovações devem, no entanto, levar sempre em consideração a realidade econômica de cada 

agricultor (PAZ, TEODORO e MENDONÇA, 2000).  Segundo Coelho (2007), a irrigação por 

gotejamento é considerada uma das técnicas mais eficientes do mundo, e sua taxa de utilização 

internacional torna-a a indústria a mais promissora do setor. 

3 METODOLOGIA 

Por tratar-se de um projeto de pequeno a médio porte, com software cujos requisitos são de fácil manuseio 

para os usuários, foi utilizado a modelo cascata de desenvolvimento de software. O estudo das 

tecnologias teve caráter constante, sendo aprimorado a cada nova dificuldade e necessidade apresentada 

pelo projeto, enquanto o método utilizado para desenvolvimento e implementação seguiu uma 

metodologia de pesquisa aplicada, haja vista que o seu principal objetivo é ser efetivamente aplicado na 

vida real, sobretudo no Nordeste do país, região que mais sofre com a seca hídrica.  

O protótipo foi desenvolvido entre Novembro de 2017 e Agosto de 2018 e teve como base dados 

fornecidos pelo Atlas da Irrigação, pela Embrapa e pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). A execução 

foi feita na plataforma Arduino, onde todas as mensagens de informação e regras para funcionamento 

foram preestabelecidas com base nas pesquisas supracitadas. A partir da programação dos dados e 

conexão dos materiais utilizados, a decisão sobre o momento exato de irrigar se dá através dos dados 

captados pelo sensor de umidade do solo e que são enviados para o Arduino através da saída analógica 

conectada. Nesse intervalo, quando atingida uma umidade inferior à necessária para um bom 

desenvolvimento da cultura, o acionamento do relé é feito através de um sinal (alto ou baixo), para a 

atuação na válvula solenóide, responsável por controlar o fluxo de água – ambos são conectados para 

operar contatos elétricos - e a vazão calculada pelos sensor de fluxo é informada, em tempo real, no 

display LCD, além do estado do processo. Quando atingido o nível suficiente para produzir 
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satisfatoriamente, a bomba é desligada e o processo de irrigação volta ao início. O valor médio inicial 

para a implementação, variando de acordo com a quantidade de hectares da lavoura, é de R$1.094,00 

(mil e noventa e quatro reais), assumindo-se que o agricultor já possua algum tipo de reservatório de 

água, como poços ou cisternas.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para a etapa de testes, o protótipo foi montado em uma matriz de contato (protoboard), que facilita o 

processo de encaixe dos componentes e verificação de êxito. É possível perceber, assim, que o sistema 

está operante (Figura 1), conforme objetivado pela equipe em sua montagem, sendo informados, no 

display LCD, dados como: A vazão, o estado do sistema, a umidade, a data e o horário em tempo real. 

Os testes são realizados em componentes de baixa potência, a fim de evitar possíveis acidentes, mas o 

protótipo demonstrou total capacidade de atuar em circuitos de alta potência, adequando-se assim aos 

mais diversos tipos de irrigação.  

Embora o software ainda não tenha passado pela fase de validação, espera-se que, ao entrar em uso num 

cultivo de pequeno porte, de início, as diferenças em relação ao consumo perdulário de recursos hídricos 

nas lavouras sejam notórios já em seu primeiro mês de uso, evidenciando os benefícios trazidos ao 

agricultor, bem como a eficácia do processo de irrigação com o consumo mínimo de água e máxima 

produtividade com a realidade específica da região utilizada como universo de pesquisa. 

Figura 1 – Protótipo em funcionamento 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O protótipo correspondeu aos requisitos propostos e ficou clara a possibilidade da criação de um 

projeto utilizando as tecnologias estudadas, podendo, posteriormente, ser comercializado. O trabalho 

atendeu aos objetivos alçados ainda na fase de construção e, a partir dele, é possível dar continuidade, 

futuramente, desenvolvendo um sistema que atenda a maiores necessidades, levando em consideração 

fatores como: A pluviosidade do solo, a temperatura do ambiente etc.. Entre seus benefícios é possível 

destacar, mesmo antes de sua validação, o melhor rendimento da cultura, o aumento da longevidade 

do solo, além da praticidade de manuseio e melhorias no que diz respeito ao consumo perdulário de 

recursos hídricos nas lavouras. 
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ESTUDO DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA 

EÓLICO-FOTOVOLTAICO RESIDENCIAL NA CIDADE DE MOSSORÓ-

RN

OLIVEIRA, T. P. 1; SILVA, M. T.F. 2; SOUSA, A. B. C. L. 3; SILVA, J. P.F. 4 e LIMA, M. A. A. 5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO

Este trabalho apresenta o estudo da viabilidade 

de implantação de um sistema eólico-

fotovoltaico residencial na cidade de Mossoró-

RN.  Tal projeto visa atender a demanda de 

consumo mensal de energia de uma residência de 

300 kWh/mês, sendo 70% desta destinada a 

energia fotovoltaica e 30% a energia eólica. O 

sistema híbrido é dimensionado para atender a 

demanda total da residência. Após o 

levantamento dos custos do sistema, é calculada 

a viabilidade econômica para implantação, 

resultando em um prazo de 7 anos e 6 meses para 

o retorno do investimento.

ABSTRACT 

This work presents the feasibility study of a 

residential wind-photovoltaic system in the city 

of Mossoró-RN. This project aims to meet the 

monthly energy consumption demand of a 300 

kWh / month residence, 70% of which is for 

photovoltaic energy and 30% for wind energy. 

The hybrid system is sized to meet the total 

demand of the residence. After surveying system 

costs, the economic feasibility for 

implementation is calculated, resulting in a 

period of 7 years and 6 months to return on 

investment. 

1 INTRODUÇÃO 

Considerando a necessidade constante de novos métodos para suprir as demandas do homem 

moderno, especialmente as referentes ao uso da energia elétrica, a presente pesquisa tem como 

PALAVRAS-CHAVE: Viabilidade. Fotovoltaico. Eólico. Híbrido. 

KEYWORDS:  Viability. Photovoltaic. Wind. Hybrid. 
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objetivo o estudo da viabilidade da implantação de um sistema eólico-fotovoltaico residencial na 

cidade de Mossoró-RN.  

O trabalho será desenvolvido por meio de pesquisas em sites, que possibilitarão o cálculo do 

custo do sistema. Energias renováveis como a fotovoltaica e a eólica já estão presentes na realidade 

brasileira, levando em conta a localização geográfica favorável do país, todavia, seus custos seguem 

desencorajando o consumidor. Levando em consideração as mudanças constantes nos preços dos 

componentes, este trabalho visa pesquisar o atual preço desses componentes. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Energia fotovoltaica e eólica 

 A energia fotovoltaica, energia elétrica proveniente da reação da luz solar com os elementos 

químicos dos painéis fotovoltaicos, vem sendo cada vez mais utilizada no Brasil, considerando 

benefícios como facilidade de implantação, custo razoável e a alta radiação solar no nosso país 

(PORTAL SOLAR, 2018). Essa energia limpa já é a terceira mais importante no ramo de energias 

sustentáveis e colabora, desde o início de 2018, com 1 GW na matriz enérgica nacional (SIMÃO, 

2018). 

Denomina-se energia eólica a energia cinética contida nas massas de ar em movimento 

(vento). Seu aproveitamento ocorre por meio da conversão da energia cinética de translação em 

energia cinética de rotação, com o emprego de turbinas eólicas, também denominadas aerogeradores, 

para a geração de eletricidade (ANEEL, 2014). Essa energia renovável já é bastante utilizada no Brasil 

e no Nordeste.  

Os sistemas eólicos e fotovoltaicos podem ser implementados em conjunto para suprir a 

necessidade do consumidor. Tal sistema é chamado de sistema híbrido. Esse sistema pode ser 

conectado à rede elétrica, onde o consumidor gerará sua própria energia e ainda pode fornecer o 

excedente para a concessionária. O esquemático de um sistema híbrido utilizando as fontes eólica e 

fotovoltaica, interligado à rede elétrica, pode ser visualizado na figura 1.  
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Figura 1 - Configuração do sistema híbrido. 

(Fonte: http://www.viridian.com.br/tecnologia/energia+eolica/6. Acesso em: 20/08/2018. Adaptado). 

3 METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa foram utilizados dados de consumo de energia elétrica de uma 

residência localizada no município de Mossoró-RN. Com o intuito de dimensionar um sistema híbrido 

eólico-fotovoltaico ligado à rede elétrica que deve ser instalado. O consumo mensal da residência em 

estudo (verificado em 28/07/2018) é de 300 Kwh/mês. O sistema fotovoltaico deve suprir 70% da 

demanda de energia da residência, enquanto o sistema eólico, os 30% restantes. 

3.1 Dimensionamento dos módulos fotovoltaicos 

O dimensionamento do sistema fotovoltaico foi realizado pelo simulador solar, no site do 

(PORTAL SOLAR, 2018). O sistema fotovoltaico foi dimensionado para uma demanda de 210 

KWh/mês. O sistema simulador solicita o estado, a cidade e a demanda a ser suprida pelos módulos 

fotovoltaicos. Após realizar o cálculo, o sistema gera dados como a capacidade de potência instalada, 

produção anual de energia, área mínima ocupada, número de módulos fotovoltaicos necessários e 

suas devidas potências. Por fim, obtemos a estimativa mensal de geração da parte fotovoltaica do 

sistema. Para esta demanda, serão necessários 5 módulos de 330 w de potência. 

3.2 Dimensionamento do aerogerador 

A empresa ENERSUD oferece um modelo de 420 Watts, que a uma velocidade média de 6 

m/s, é capaz de gerar cerca de 50 KWh/mês, de acordo com o catálogo do produto no site da empresa. 

Essa é a velocidade média aproximada na cidade de Mossoró. Os dados da velocidade média dos 

ventos foram consultados no site: http://www.cresesb.cepel.br, onde o usuário insere a latitude e a 

longitude do local, para a obtenção precisa.  Para suprir a demanda exigida para o sistema eólico, são 
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necessários 2 aerogeradores, que para o local, podem gerar 100 KWh/mês. Os 10 KWh/mês a mais 

gerados podem ser considerados como uma margem de segurança para garantir que o sistema suprirá 

a demanda total.  

3.3 Dimensionamento do inversor 

O inversor é responsável por transformar a energia corrente contínua gerada pelo sistema em 

corrente alternada. Será utilizado apenas um inversor para todo o sistema. Sendo assim, deve suportar 

toda a potência nominal do sistema. Para tal, foi selecionado o inversor com a potência de 3 KW, 

com a descrição na tabela 1. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise da viabilidade econômica do sistema. 

Os custos de cada componente para a implantação do sistema eólico-fotovoltaico residencial 

podem ser visualizados na tabela 1. 

Tabela 1: Custo do sistema. 

Descrição do Produto Quantidade Preço Unitário (R$) Preço Total (R$) Fornecedor 

Módulo Fotovoltaico Silício 

Policristalino 330 Wp 

5 1.109,00 5.545,00 Minha Casa Solar 

Par de Cabo Mackflex – 6mm 

Preto– 1,8kV 

15 11,50 175,50 Minha Casa Solar 

Medidor Bidirecional 1 498,39 498,39 Poder Elétrica 

Aerogerador NOTUS 138, 

420 W 

2 2.000,00 4.000,00 Enersud 

Kit de Montagem 1 1.280,00 1.280,00 Neosolar Energia 

Inversor Grid-Tie 3,0 KW 

Canadian Solar - CSI-3K-TL 
1 4.699,00 4.699,00 Minha Casa Solar 

Frete 1 1.500,00 1.500,00 Minha Casa Solar 

Frete 1 1.000,00 1.000,00 ENERSUD 

Total: R$ 18.697,89 

O investimento inicial da implantação do sistema será dividido pela fatura mensal da 

residência, já calculada com a tarifa mensal para a demanda, de acordo com a equação (1), a fim de 

obter o tempo necessário para que se possa obter o retorno do valor do investimento do sistema 

combinado. 

𝑇𝑅 =   𝐼/𝐹𝑀 (1) 
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Onde: TR é o tempo de retorno; I é o investimento e FM é a fatura mensal (tarifa da concessionária 

multiplicado pelo consumo somado aos encargos).  

Substituindo os valores na equação (1) obtemos o tempo de retorno. 

TR =  
18.697,89

206,40
 ≈ 90 meses 

O que significa dizer que em aproximadamente 7,5 anos o investimento será totalmente 

amortizado, considerando que esse tempo de retorno pode variar de acordo com o valor da tarifa de 

energia elétrica.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a realização desta pesquisa, pode-se concluir que a implantação de um sistema eólico-

fotovoltaico residencial na cidade de Mossoró é viável a longo prazo, tendo em vista que o sistema 

que foi dimensionado durante esta pesquisa supre as necessidades energéticas da residência que foi 

estudada, desta forma o consumidor não pagará mais tarifas de energia e o valor que foi investido na 

implantação do sistema será abatido a cada mês. Para a residência que foi estudada, o tempo 

necessário para que o investimento se transforme em lucro é de 90 meses. Após esse período, todo o 

valor investido terá sido amortizado. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Os impactos sociais, ambientais e econômicos      
causados pelo encerramento das atividades de      
mineração demandaram a exigência da     
elaboração e execução de um Plano de       
Fechamento de Mina (PFM), que tem por       
objetivo mitigar os impactos negativos e      
tornar a atividade sustentável. 
As atividades de extração de minerais      
metálicos no Estado do Rio Grande do Norte,        
tanto pelas empresas de mineração, como      
pelos garimpeiros, os mineradores artesanais,     
produziram Resíduos Sólidos (RS) e     
armazenaram-nos a céu aberto. Essa prática      
foi iniciada na década de 40, como parte dos         
esforços de guerra dos aliados para produção       
de bens minerais para a indústria bélica, e        
teve  

seu ocaso na primeira metade da década de        
oitenta, quando todas as mineradoras de      

scheelita encerraram as suas atividades.     
Assim sendo, as legislações posteriores,     
incluindo a Constituição Federal não alcançou      
as atividades pretéritas de modo a      
responsabilizar o autor da degradação     
ambiental, muito menos daqueles impactos     
negativos econômicos e sociais. Esse trabalho      
visa identificar o Passivo Ambiental das      
atividades de extração e beneficiamento no      
semiárido do RN anteriores ao marco      
constitucional e apontar soluções sustentáveis     
com base nas condições ambientais presentes      
e substâncias contaminantes.  

  PALAVRAS-CHAVE : Resíduos sólidos, Mineração, PFM (Plano de Fechamento de Mina). 

ABSTRACT 

The social, environmental and economic     
impacts caused by the closure of mining       
activities demanded the elaboration and     

execution of a Mine Closure Plan (MCP),       
whose objective is to mitigate the negative       
impacts and make a sustainable activity. 
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Mining activities in the State of Rio Grande        
do Norte, both by mining companies, and by        
artisanal miners, produced Solid Waste (SW)      
and stored them in the open. This practice        
began in the 1940s as part of the allied war          
effort to produce mineral goods for the war        
industry and had its decline in the first half of          
the 1980s when all the Scheelite miners ended        
their activities. Therefore, subsequent    
legislation, including the Federal    
Constitution, did not reached past activities in       
order to hold the responsible of the       

environmental degradation along with the     
negative economic and social impacts. This      
paper aims to identify the Environmental      
Passive of the extraction and processing      
activities in the RN semiarid, prior to the        
constitutional framework and to point out      
sustainable solutions based on the local      
environmental conditions and contaminating    
substances. 

KEYWORDS : Solid Waste, Mining, MCP (Mine Closure Plan). 

1 INTRODUÇÃO 

As fases de pesquisa, extração, beneficiamento/processamento e comercialização da         

produção mineral causam impactos econômicos, sociais e ambientais positivos e negativos           

(SANCHEZ, 2013). Quando do encerramento das atividades de mineração outros impactos se            

somam àqueles, com algumas distinções de intensidade e tipos quando comparadas a mineração             

empresarial e a artesanal. Essas atividades acumularam um passivo sem que haja possibilidade de              

responsabilização da recuperação, haja vista que os autores (pessoas físicas e jurídicas) não foram              

alcançados pela lei. 

A exigência do Plano de Fechamento de Mina (PFM) objetiva mitigar ou diminuir a              

formação destes passivos sociais, econômicos e ambientais. Contudo, a legislação do PFM é única              

para todo o Brasil, país cuja diversidade é característica e está presente, de forma contundente, nas                

condições ambientais, econômicas e sociais típicas de cada Região. Alguns impactos na Amazônia             

jamais seriam esperados no semiárido. 

Todavia, são inúmeros os impactos gerados pela mineração, conforme relacionados por           

Sanchez (2013, 301 p), que geram efeitos positivos e negativos que demandam a atenção devida               

para que a atividade seja sustentável. O Plano de Fechamento, bem executado, pode proteger todas               

as partes envolvidas (empresas, comunidades locais, administrações públicas, gerações futuras, etc.)           
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dos impactos sociais, ambientais e econômicos que constituem o tripé da sustentabilidade advindos             

do encerramento das atividades de mineração.  

Esse trabalho visa identificar o Passivo Ambiental das atividades de extração e            

beneficiamento no semiárido do RN anteriores ao marco constitucional e apontar soluções            

sustentáveis com base nas condições ambientais presentes e substâncias contaminantes. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O IBRAM (2013), afirma que a primeira fase da efetivação do processo de fechamento de               

uma mina é denominada de “Desativação”, quando as máquinas e os equipamentos são retirados e               

são iniciadas as medidas previstas no PFM, obviamente aquelas de garantia da segurança da área,               

reflorestamentos, estabilização de taludes, programas de requalificação dos trabalhadores, etc. 

Denominada de “Fechamento” (IBRAM, 2013) a fase seguinte é onde as máquinas e os              

equipamentos já foram retirados e todas as medidas que caracterizam a Desativação foram adotadas.              

Neste momento são iniciadas as atividades de acompanhamento das ações previstas no PFM, como              

o monitoramento e controle pelo tempo necessário para a implementação das medidas previstas,           

incluindo, entre outros, o monitoramento e acompanhamento dos sistemas de disposição e de            

contenção, taludes em geral, comportamento do lençol freático e drenagem das águas (BRASIL,            

2001).

A fase final, “Transferência de Custódia” (IBRAM op. cit. ), ocorre quando é dada outra              

atividade ou outro uso à área onde antes existia a Mineração. Neste ponto, são adotadas medidas                

para recuperar, ou recompor ou ainda remediar a área degradada pelas atividades de extração e               

processamento mineral. A recuperação é definida pelo Decreto No 97.632, de 10 de abril de 1989               

(BRASIL, 1989) como sendo o retorno da área degradada a uma forma de utilização. O artigo 3º                 

desse Decreto determina: 
“Art. 3° A recuperação deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de                   

acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade                

do meio ambiente.” (BRASIL, 1989) 

Bitar (1997) afirma que o termo Recuperação compreende a Restauração, a Reabilitação e a              

Redefinição ou Redestinação ou ainda a Remediação. Na Restauração, o PFM propõe o retorno da               

área degradada pelas atividades de mineração às condições existentes antes da degradação. A             

Reabilitação é o retorno da área degradada a um estado intermediário da condição original,              
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enquanto a Remediação é a destinação da área degradada a um uso diferente daquele anterior a                

degradação pela Mineração. 

Como exemplo, pode-se citar, com base em Camelo (2006), o PFM da Vale na Mina de                

Águas Claras, Município de Nova Lima /MG, que prevê a criação de um centro comercial e de um                 

lago, preenchendo a cava, destinando à atividade turística.  

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho constou de um levantamento bibliográfico em           

instituições de referência, periódicos científicos e INTERNET (Google Scholar e Periódicos da            

CAPES), interpretação sensorial a partir de imagens de satélite do Google Earth obtidas             

gratuitamente, banco de dados do Serviço Geológico do Brasil (www.cprm.gov.br) e dados de             

campo coletado por autores deste trabalho. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nenhuma atividade de extração e beneficiamento de metais no semiárido do Estado do Rio              

Grande do Norte apresentou ou executou um PFM, por não terem sido alcançadas pela legislação               

pertinente e por falta de recursos financeiros. Assim, persiste um Passivo Ambiental representado,             

principalmente, pelo impacto visual paisagístico e pela exposição de elementos químicos ao meio             

ambiente, disponibilizando ao solo e à rede de drenagem elementos nocivos à saúde humana através               

dos rejeitos de material da mina e do processamento mineral. Outros vários impactos são              

perceptivos, mas nesse trabalho procuramos focalizar a geo disponibilização de elementos           

químicos, a saber: as rochas portadoras de metais do Seridó (pegmatitos, escarnitos, veio de              

quartzo) agrega diferentes minerais com conteúdo metálico. Os processos de intemperismo e de             

transporte colocam esses metais na natureza ao longo dos milhares de anos. A mineração acelera               

esse processo, desmontando a rocha hospedeira de mineralização (e suas encaixantes), cominuindo            

e tornando os metais livres em questão de horas, acrescentando quantidades, num curto espaço de               

tempo, ao solo e rede de drenagem. 

Tomemos como exemplo as atividades garimpeiras de ouro ao longo de uma faixa que se               

estende por mais de 35 Km, entre os municípios Timbaúba dos Batistas e Jucurutu, no semiárido do                 

RN (CAVALCANTI Nt et al, 2014). O minério de ouro ocorre associado a arsenopirita, onde o                
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arsênio foi classificado pela ASTDR (2014) como o elemento mais perigoso à saúde humana. Ao               

longo dessa faixa são encontrados vários pequenos montes de rejeitos com o As livre, sendo               

transportado pela rede de drenagem e contaminando solos em quantidades maiores que aquelas             

permitidas pelas instituições de meio ambiente internacionais e nacionais. 

A exploração de minerais metálicos de pegmatitos (especialmente a tantalita), expuseram           

minerais radioativos, enquanto a scheelita (como pode ser visto na figura abaixo) inseriu             

quantidades maiores de W e Mo na bacia do rio Acauã (PETTA et al, 2014) que abastece o açude                   

Gargalheiras de onde a população de Acari e Currais Novos dessedenta. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O foco na disposição de rejeitos a céu aberto, eleito por este trabalho, não exime outros                

impactos causados pela atividade de extração e beneficiamento de minerais metálicos no semiárido             

do Estado do Rio Grande do Norte. Esta atividade ensejou passivos ambientais negativos bastante              

graves, sem que se possa responsabilizar os seus autores, uma vez que os mesmos não foram                

alcançados pela legislação pertinente. Ao identificar a dispersão, pela mineração, de elementos            

nocivos ao ser humano sugere o estudo geoquímico ambiental a montante de toda obra destinada ao                
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consumo humano, como o caso da barragem de Oiticica situada a jusante da faixa contaminada por                

arsênio entre Timbaúba dos Batistas e São Fernando, para citar apenas um exemplo. 
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AVALIAÇÃO DE RESINAS DE ESTAMPARIA (LIGANTES) APÓS 

POLIMERIZAÇÃO EM CURA LIVRE, ESTUFA E APLICADAS EM PASTA 

DE ESTAMPAGEM SOBRE SUBSTRATO TÊXTIL POR EFEITO RESERVA. 

MEDEIROS, L. H. S.1 LIMA, J. H. B.2; BADARO, A. D. S. 3; 

 1,2,3 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Os ligantes de estamparia são fatores importantes 

no desenvolvimento das estampas para cada tipo 

de substrato têxtil adotado, desse modo deve-se 

analisar as suas características para obter o 

melhor resultado. Esta pesquisa surgiu para 

aprimorar as caracterizações, como avaliação e 

comparação das resinas (ligantes) curados de 

modo isolado, sob temperatura ambiente e em 

estufa, em seguida estampado. Na estamparia as 

resinas atuam como fixadores do pigmento no 

tecido, elas são utilizadas junto com outros 

produtos na pasta de estampagem e 

posteriormente aplicada no tecido e 

polimerizadas, gerando um desenho em área 

localizada. Na primeira etapa foi analisado as 

resinas isoladamente, submetendo as amostras à 

cura ao ar livre e em cura via estufa, sendo a de 

cura estufa com o melhor resultado. Na segunda 

etapa formulou-se uma pasta de estampagem e 

aplicou sobre tecido, comparando com os filmes 

formados isoladamente, verificou-se as resinas 

que apresentaram um melhor comportamento em 

relação a sua transparência e uniformidade.

ABSTRACT 

Stamping binders are the important factor for the 

growth of samples for each type of substrate, and 

this mode should be analyzed as their 

characteristics for the best result. This research 

was constructed to characterize, as the evaluation 

and comparison of the resins (binders) and the 

effects on the room temperature and the 

greenhouse, then stamped. In the area of resins 

acting as non-woven pigment fixatives, they are 

used together with other products in the mass of 

sterile and later non-woven and polymerized, 

generating a drawing in a localized area. In the 

first stage, it was analyzed as isolated resins, 

being submitted to curing samples in the open air 

and to the curing through the greenhouse, being 

one of cure-greenhouse with the best result. In 

the second stage a printing paste was formulated 

and applied on fabric, compared with the films 

formed alone, it was verified as the resins that 

they behave in relation to their transparency and 

uniformity.

PALAVRAS-CHAVE: Estamparia. Resinas. Filme Formado. Estufa. 

KEYWORDS:   Press Shop. Resins. Formed Film. Greenhouse. 
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1 INTRODUÇÃO 

No setor têxtil e vestuário os tecidos sofrem tratamentos químicos ou/e físicos para obter 

melhor valor agregado, uma maneira de valorizar o substrato é a aplicação de estampas, estas 

necessitam ter resistência a abrasão, uniformes e transparentes, para isto utilizou-se resinas acrílicas 

no processo e este é objeto de estudo. As resinas serão trabalhadas em diferentes processos e serão 

comparados os filmes formados de forma isolada, sob cura via estufa e cura livre, e os aplicados em 

um tecido, por meio de uma pasta a base de água. Relacionar os filmes isolados em temperatura 

ambiente e na estufa, analisar o melhor ligante sobre o tecido, de acordo com a uniformidade e 

transparência do filme. Com os resultados, a resina de melhor desempenho será a responsável por 

gerar um valor agregado melhor ao produto têxtil.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nos setores da indústria têxtil, o beneficiamento é a etapa que estuda os processos químicos e 

físicos para agregar valor ao produto, na primeira etapa do beneficiamento, o substrato têxtil passa 

por processos que visa prepara-lo para receber cor, no beneficiamento secundário. As formas de 

aplicação da cor podem ser por meio de tingimentos, onde os corantes reagem com as fibras e ocupam 

toda área do tecido, quando necessita aplicar cor em áreas localizadas, utiliza-se o método de 

estamparia. (MALUF et al., 2003, p.236) 

Durante a aplicação da cor no tecido, a estamparia utiliza de pastas a base de água para que a 

cor fique restrita em áreas desejadas, para tal, utiliza-se componentes químicos específicos para a 

elaboração. Ela é composta majoritariamente por água, emulsionante, que garante uma viscosidade 

adequada da pasta afins de aplicação, o emulsificante, é responsável pelo controle de pH, devido a 

pasta necessitar de um caráter básico para não ocorrer a pré-polimerização e por fim, o ligante, o 

objeto de estudo da pesquisa. (GIORDANO, 2002, p.19) 

Os ligantes são resinas poliméricas utilizadas na estamparia para fixar o pigmento no tecido, 

formando um filme sobre o desenho, consolidando a cor da estampa. Como os pigmentos não reagem 

com as fibras, a transparência e a uniformidade do filme formado interferem na qualidade do produto 

final. Para que o ligante forme um filme, é necessário que ele passe por polimerização, que ocorre 

com a absorção de calor na mudança do meio pastoso para sólido, entre os ligantes conhecidos, estão 

as resinas acrílicas, usadas nos experimentos. (RODRIGUES et al., 2006, p.182) 
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3 METODOLOGIA 

A primeira etapa da pesquisa foi a revisão bibliográfica sobre a utilização de ligantes na área 

de estamparia têxtil, no final do primeiro semestre de 2018.  O segundo estágio consistiu em 2 

experimentos nos laboratórios químicos têxteis do IFRN-Campus Caicó, no início do segundo 

semestre do ano de 2018, objetivando a obtenção dos filmes de estamparia, de forma isolada sob 

temperatura ambiente e na estufa, e aplicação da pasta de estampagem no tecido sem pigmento sendo 

utilizado efeito reserva. Posteriormente ocorreu a avaliação e comparação dos filmes obtidos, 

buscando uma avalição qualitativa. 

Primeiramente foi analisado os filmes formados sob temperatura ambiente, para isso utilizou-

se cinco vidros de relógio, beckeres e cinco ligantes de diferentes empresas como objeto de estudo. 

Distribui-se 20ml nos vidros de relógio de cada ligante e foram deixadas em repouso durante sete 

dias sob temperatura ambiente, para a secagem.  

Na segunda etapa dos experimentos, caracterizou-se os filmes polimerizados na estufa de 

forma isolada e aplicados em pasta de estamparia no tecido. Utilizou-se 5 unidades de becker e as 

amostras dos ligantes, juntamente com a estufa, dessecador com sílica em gel, pipeta, pêra, e balança 

analítica.  

A segunda etapa começou com a retirada da umidade dos beckers na estufa, por 15 minutos a 

105 ºC, e foi acondicionado no dessecador por 30 minuntos. Tarado o peso do becker, pesou-se 1 

grama de cada resina. As amostras foram para a estufa durante 3 horas a 105 °C e depois 

caracterizados seus atributos. 

Para o filme formado a partir da pasta de estampagem, foi utilizado um receita composta por 

150 g/kg de ligante, 40 g/kg de espessante, 10 g/kg de emulsionante e 800 g/kg de água, produzindo 

assim uma pasta para cada amostra de 50 g, durante a elaboração é verificado se a pasta apresenta a 

viscosidade e pH adequados. Esta pasta foi aplicada de forma manual sobre o tecido utilizando a 

técnica de silk screen e submetido a uma temperatura de 160 °C por 3 minutos na rama de secagem, 

onde sofreu a polimerização (figura 2). No final deste experimento ocorreu a comparação entre os 

filmes (figura 1) formados nas vidrarias e no tecido, analisando o filme com maior transparência e 

uniformidade. 
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Figura 1- Filme obtido ao ar livre, em estufa e via pasta de estampagem (Elaboração própria)

Figura 2- Resina Polimerizada (Elaboração própria)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os ligantes 1, 3, 4 e 5 são resinas de cura a estufa e o ligante 2 é um ligante de cura ao ar livre. 

O ligante 5 apresentou um melhor desempenho em todas as avaliações, isso mostra que ele possui 

uma ótima transparência e uniformidade, tanto aplicados em uma pasta via estampagem quanto de 

forma isolada, desse modo, o ligante 5 é o que mais agrega valor ao produto têxtil. 

Quando se caracteriza o mesmo ligante comparando os processos, o ligante 2 apresenta uma 

queda de desempenho quando é curado na estufa, tanto no tecido como de modo isolado, devido ser 

um ligante de cura livre, quando em contato direto com calor (estufa) modifica suas propriedades, 

enquanto os outros ligantes, ocorre uma melhora no desempenho na cura a estufa. 
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Tabela 1-Analise das Resinas após Cura. 

Amostra/Comparação Cura ao ar livre Cura via estufa Aplicados em pasta de 

estampagem / Cura em rama 

Melhores Ligante 5 Ligante 5 Ligante 5 e 4 

Medias Ligante 4 e 2 Ligante 4 e 2 Ligante 3 

Piores Ligante 1 Ligante 1 Ligante 2 e 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

Comparando os filmes isolados e os filmes nos tecidos, os filmes do tecido apresentam o 

melhor desempenho em todos os casos, pois no tecido é aplicado com uma pasta mãe, esta pasta 

garante que o ligante não sofra pré-polimerização, e os outros agentes de viscosidade e pH ajudam a 

melhoram o desempenho até a polimerização. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As resinas na estamparia são utilizadas com outros diversos componentes químicos e 

pigmentos, aplicada em um substrato têxtil. Foi comprovado que quando utilizado na pasta de 

estampagem apresentam melhor desempenho do que as resinas de maneira isolada, e que o ligante 5 

apresenta o melhor desempenho na pesquisa.  Com os resultados obtidos através desse projeto de 

pesquisa, pretende-se avaliar o comportamento dos filmes, juntamente com uma pasta mãe e 

pigmentos sobre o tecido, caracterizando as resinas que mais valorizam as cores da estampa. 
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ANÁLISE DOS MÉTODOS DE INSTALAÇÃO E BENEFÍCIOS DA 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE MICRO E MINIGERAÇÃO EÓLICA 

INTERLIGADOS À REDE 

SILVA, A. S.1; SOUZA, L. G. V. M.2 e BARBOSA, M. R. A.3 

1,2,3 IFRN – Campus João Câmara 

ÁREA TEMÁTICA: (Engenharias – Engenharia Elétrica). 

RESUMO 

Neste trabalho de pesquisa pretende-se 

abordar os aspectos relativos ao processo de 

implantação e utilização de um sistema de 

geração eólica de pequeno porte, diferenciando 

os tipos de sistemas existentes e trazendo uma 

visão do panorama atual no Brasil relativo à 

exploração dessa fonte de energia. Será 

explanada também a legislação pertinente a 

utilização desses sistemas, analisando as normas 

elaboradas pelos órgãos competentes. Uma vez 

definidos os métodos de geração e os 

regulamentos a serem seguidos; serão abordadas 

as técnicas de instalação e equipamentos 

necessários para a eficácia de cada método, 

juntamente com os benefícios de cada um. 

ABSTRACT 

This research aims to address the aspects related 

to the process of implementation and use of a 

small wind power generation system, 

differentiating the types of existing systems and 

bringing a view of the current panorama in Brazil 

regarding the exploitation of this energy source. 

It will also be explained the legislation pertinent 

to the use of these systems, analyzing the norms 

elaborated by the competent organs. Once the 

generation methods and the regulations to be 

followed have been defined; will be approached 

the installation techniques and equipment 

necessary for the effectiveness of each method, 

along with the benefits of each. 

PALAVRAS-CHAVE:  Eólica. Geração. Legislação. Instalação. 

KEYWORDS: Wind. Generation. Legislation. Installation. 

1127



IV SECITEX /XIV CONGIC 

1 INTRODUÇÃO 

O avanço da tecnologia nos últimos anos tem possibilitado uma exploração cada vez maior das 

fontes de energias renováveis. Esse tipo de fonte de geração de energia possibilita a substituição das 

fontes provenientes de combustíveis fosseis. Visto que causam menos impactos negativos ao meio 

ambiente. Em paralelo a isso, deve ser observada a escassez de combustíveis fosseis em determinadas 

localidades (GUARDABASSI, 2006). 

 Em virtude disso, fontes de energia como a eólica, outrora de difícil exploração e restrita apenas 

às grandes empresas que atuam nesta área, têm se tornado mais acessíveis para o consumidor. Esta 

acessibilidade tornou-se possível devido a popularização dos aerogeradores eólicos de pequeno porte, 

que são utilizados para uso como máquina piloto de um possível parque eólico, e para uso predial ou 

residencial. 

A transformação da energia dos ventos em energia elétrica ocorre através da 

utilização de equipamento eletromecânicos cujo seu componente principal é o aero 

gerador. Este equipamento é basicamente composto por uma torre de sustentação, 

um gerador elétrico e um conjunto de pás que são responsáveis pela captação do 

vento e acionamento do gerador elétrico. Além desses equipamentos principais há 

uma série de outros componentes elétricos e mecânicos que compõem o conjunto, 

mas esta composição é variável dependendo do tipo de aerogerador utilizado. 

(MAGALHÃES, 2009, p. 29). 

Atualmente, no Brasil encontram-se instalados 7.136 empreendimentos em operação, os quais 

se traduzem em 160.180.727 KW de potência instalada, de acordo com informações de 23 de 

setembro de 2018 do Banco de Informações de Geração (BIG). O Brasil se encontra em meio a um 

processo de constante expansão da capacidade de geração de energia eólica, que deve chegar à 17,66 

GW instalados até 2022, segundo dados de 02 de maio de 2018 da Associação Brasileira de Energia 

Eólica (ABEeólica). Entretanto, apesar de tais avanços e da recente popularização dos aerogeradores 

de pequeno porte, o setor de micro e minigeração eólica pode ser considerado como operando aquém 

de seu potencial, se for levada em consideração a enorme abundância do recurso energético necessário 

à sua utilização. Além disso, vale ressaltar o incentivo da ANEEL para com a geração distribuída. 

Através da Resolução Normativa nº 482/2012, a qual, dentre as suas prerrogativas, estabelece 

vantagens ao consumidor, relacionando o consumo de energia elétrica com a quantidade de energia 

injetada na rede. Essa relação, resulta ao consumidor o crédito de energia, revertido em forma 

potência.  
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Tendo isso em vista, esta produção tem por objetivo discutir os aspectos relativos a implantação 

e utilização de um sistema de geração de energia eólica de pequeno porte. O primeiro aspecto adotado 

como objeto de estudo foi a legislação vigente elaborada para regular os parâmetros exigidos nos 

processos de projeção e instalação desses sistemas, assim como o aproveitamento da energia gerada 

pelos mesmos. Em seguida, analisou-se algumas características dos principais equipamentos 

necessários para um correto funcionamento do sistema. Por último, buscou-se discutir os resultados 

obtidos na pesquisa, principalmente no que diz respeito a como as políticas públicas do setor afetam 

a procura dos consumidores pela aquisição dos sistemas eólicos de pequeno porte.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Local de instalação 

Sistemas eólicos de pequeno porte normalmente são instalados mais próximos do solo do que 

grandes aerogeradores, por isso, é importante que se avalie antecipadamente o terreno e a área em 

volta da estrutura onde o gerador será instalado, de modo a evitar obstáculos para o vento, como 

edifícios e árvores. Segundo Santos et al. (2006), a velocidade do vento aumenta drasticamente com 

a altura, esse fenômeno é descrito pelo termo “wind shear”, que descreve uma rápida variação de na 

direção e/ou na velocidade do vento ao longo de uma certa distância. A Figura 1 ilustra a variação do 

vento em função da altura em diferentes locais. 

Figura 1 – “Wind Shear”. 

Fonte: Santos et al. (2006) 

A partir da Figura 1 é possível perceber que o vento atinge velocidades elevadas mais 

facilmente em regiões que não possuem construções elevadas. Portanto, no caso de pessoas que vivem 

em regiões metropolitanas ou em qualquer outro lugar em que haja grandes obstáculos ao vento, é 
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necessário instalar o gerador eólico na maior altura possível. Uma outra possibilidade, para o caso de 

consumidores que possuam um imóvel em regiões com menos obstáculos ao vento, como subúrbios, 

zonas rurais ou litorâneas, é instalar o seu gerador nessas localidades, já que de acordo com a já 

mencionada Resolução Normativa 482/2012, no SCE, os créditos gerados em uma unidade 

consumidora podem ser compensados em outra unidade consumidora de mesma titularidade, desde 

que estejam registradas no mesmo CPF ou CNPJ. 

2.2 Equipamentos e ligação à rede 

A seguir serão apresentados os principais equipamentos que compõem um sistema de micro ou 

minigeração eólica, destacando suas respectivas categorias, e a função de cada equipamento no 

funcionamento do sistema. Esse sistema, mostrado na Figura 2, permitirá ao consumidor permutar 

energia com a concessionária. 

Figura 2 – Esquema de sistema eólico de pequeno porte ligado à rede. 

Fonte: Cruz (2015) 

2.2.1 Gerador 

O gerador é a principal parte de qualquer sistema de geração de energia. Os micros e 

minigeradores eólicos possuem um rotor composto por duas, três ou mais pás. Esses geradores são 

primeiramente classificados quanto a posição do eixo do rotor, que pode ser horizontal ou vertical. 

Segundo RODRIGUES (2011), os geradores de eixo horizontal geralmente possuem eficiência maior 

e são mais comuns no mercado, os que possuem eixo vertical são menos ruidosos e são mais 

facilmente fixados nas edificações.  

Dentre os geradores com rotores de eixo horizontal, os mais comuns são as turbinas de três pás, 

devido ao seu coeficiente de potência, velocidade de rotação, estética, entre outros fatores. O rotor 
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gira sob o efeito de forças de sustentação, permitindo uma potência bem maior que os que giram sob 

efeito de forças de arrasto.  

Para esse tipo de eixo existem duas categorias de turbina eólica, que são a Upwind e a 

Downwind. Nos geradores upwind, como mostrado na Figura 3, o vento sopra na parte frontal das 

pás, por isso pode ser chamado de categoria frontal, nessa categoria as pás são rígidas e o rotor se 

orienta pela direção do vento através de um dispositivo motor.  

Figura 3 – Gerador “Upwind”. 

Fonte: Rodrigues (2011). 

Ao contrário da Upwind, na categoria Downwind, como mostrado na Figura 4, o vento é soprado 

pela parte traseira da torre eólica, por isso também recebe o nome de categoria Retaguarda, possui 

rotor flexível e auto orientável. 

Figura 4 – Gerador “Downwind”. 

Fonte: Rodrigues (2011). 
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No caso dos geradores com rotores de eixo vertical, o dispositivo de orientação da turbina face 

ao vento não é necessário, como nos de eixo horizontal, entretanto os de eixo vertical são menos 

eficientes, de acordo com RODRIGUES (2011).  

Segundo RODRIGUES (2011), existem três tipos principais de rotores para os geradores de 

eixo vertical. O primeiro deles é o do tipo Savonius, ilustrado na Figura 5. Ele o mais simples dos 

três. É movido pela força de arrasto do ar, começa a gerar com pouco vento, é capaz de suportar 

melhor ventos turbulentos é aplicável em áreas urbanas e tem a vantagem de ser silencioso, porém 

possui potência de saída baixa e sua eficiência é maior com ventos fracos. 

Figura 5 – Gerador Savonius. 

Fonte: Rodrigues (2011). 

O próximo tipo é o Darrieus, mostrado na Figura 6, possui 2 ou 3 pás em sua turbina e é movido 

pela força de sustentação. Normalmente precisa de um sistema de aceleração inicial. É o tipo de rotor 

que geralmente é mais caro que os outros, aplicável em áreas urbanas e sua eficiência é melhor que o 

Savonius chegando a cerca de 40% em ventos fortes.  

Figura 6 – Gerador Darrieus. 

Fonte: Rodrigues (2011). 

1132



IV SECITEX /XIV CONGIC 

O tipo Darrieus tem outra variação que é considerado o terceiro tipo principal, o tipo H-

Darrieus, mostrado na Figura 7, é um rotor que possui pás verticais posicionadas em paralelo, é 

considerado mais eficiente que o Darrieus simples, também tem a vantagem de ser silencioso e seus 

modelos com motores sem núcleo precisam de sistema de aceleração inicial.  

Figura 7 – Gerador H-Darrieus. 

Fonte: Rodrigues (2011). 

2.2.2 Inversor 

O Inversor Grid Tie, mostrado na Figura 8, é um equipamento responsável por fazer a conversão 

CC/CA da energia gerada pelo aerogerador e conectá-lo à rede da concessionária. O inversor tem 

também a função de proteger o sistema, estabelecendo uma precisa sincronização entre as duas fontes 

de energia, que são o aerogerador e a rede pública. 

Figura 8 – Inversor. 

Fonte: HAYONIK (2018). 

2.2.3 Medidor bidirecional 

Assim como um medidor comum, este equipamento mede o consumo de energia 

elétrica em uma unidade consumidora. Além disso, como o próprio nome sugere, o medidor 

bidirecional, mostrado na Figura 9, é capaz de girar em duas direções, assim, ele registra 
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também a energia gerada pelo consumidor, viabilizando a compensação de energia. A 

instalação do medidor deve ser solicitada à concessionária. 

Figura 9 – Medidor bidirecional. 

Fonte: AMERICANAS (2018). 

3 METODOLOGIA 

Esse artigo foi produzido através de uma pesquisa de caráter exploratório. Assim, foram 

analisadas produções bibliográficas disponíveis em portais de periódicos relacionadas ao tema em 

questão, trazendo os principais conceitos e exemplos de pesquisas aplicadas no campo de geração de 

energia elétrica a partir de sistemas eólicos de pequeno porte. Outro aspecto analisado foi a legislação 

atual que regulamenta a utilização de sistemas de pequeno porte que têm por base qualquer fonte 

renovável de energia. Uma vez analisadas essas informações, discutiu-se como as mesmas impactam 

o atual aproveitamento do vento como fonte de energia em sistemas de pequeno porte, e o que pode

ser feito no futuro para uma melhor exploração dessa fonte. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção serão abordados os resultados obtidos através da pesquisa bibliográfica e análise 

das normas elaboradas pelas autoridades competentes, buscando pautar a discussão nas possibilidades 

que a legislação e os diferentes tipos de equipamentos oferecem para a exploração do vento como 

fonte de energia elétrica em unidades de pequeno porte. 

4.1 Legislação 

No ano de 2012, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) criou algumas regras que 

possibilitam a instalação de geração distribuída de pequeno porte, ou seja, um sistema de geração que 
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permita permutar energia com a concessionária, sendo classificada em duas categorias: Microgeração 

para potências de até 100kW e minigeração para potências de 100kW à 1MW. As normas que 

regulamentam essa modalidade de geração formam o Sistema de Compensação de Energia (SCE). 

Sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa 

injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração 

distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e 

posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma 

unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade da 

unidade consumidora onde os créditos foram gerados, desde que possua o mesmo 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao 

Ministério da Fazenda. (ANEEL, REN 482/2012, p. 2). 

Sendo assim, percebe-se que o SCE possibilita aos consumidores a oportunidade de instalar 

geradores de pequeno porte na sua unidade de consumo e permutar energia com a distribuidora local. 

Entretanto, é importante ressaltar que o SCE se enquadra apenas no caso de geradores que utilizem 

fontes de energia incentivada, ou seja, energia gerada a partir de fontes renováveis, como eólicas, 

hídricas, solares, biomassa, entre outras. 

De acordo com as normas do SCE, uma residência que possuir uma unidade geradora instalada 

produzirá energia, e o que não for consumido irá para o sistema da distribuidora, assim, essa “sobra” 

poderá ser usada como crédito para o consumo dos meses subsequentes. As medições são realizadas 

da seguinte maneira, o consumidor que desejar instalar um sistema de micro ou minigeração 

distribuída é inicialmente responsável por todos os custos de adaptação do sistema de medição para 

o implante do SCE, após essa adaptação, a distribuidora é quem será responsável pela manutenção e

custo adicionais, incluindo uma possível substituição.  

Em 2015 foram realizadas modificações nas normas do SCE, visando melhoria do mesmo, o 

que incluiu alterações nos valores de potência para microgeração, que deixou de ser para potências 

de até 100kW, passando a ser para potências de até 75KW. 

I - Microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com 

potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, 

conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, 

conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 

(ANEEL, REN 687-2015, p. 1). 
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O mesmo aconteceu com os valores de potência para minigeração, que antes eram para 

potências de 100kW à 1MW. Os novos valores incluem desde potências superiores a 75KW até 

potências menores ou iguais à 5MW, sendo 3MW no caso de fontes de energia hídricas. 

II - Minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência 

instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou menor 

ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, 

ou para as demais fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de 

distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. (ANEEL, REN 687-

2015, p. 1). 

         Outra modificação que ocorreu foi o surgimento da possibilidade de uma geração 

distribuída em condomínios, assim a energia gerada pode ser repartida entre os condôminos em 

porcentagens que os próprios consumidores podem definir. A ANEEL também criou a chamada 

Geração Compartilhada, que fornece a diversos interessados a possibilidade de se unirem em 

consórcio ou cooperativa instalando um sistema de micro ou minigeração e utilizando a energia que 

foi gerada para redução das faturas dos próprios consorciados ou cooperados.  

VII – geração compartilhada: caracterizada pela reunião de consumidores, 

dentro da mesma área de concessão ou permissão, por meio de consórcio ou 

cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica, que possua unidade 

consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local diferente das 

unidades consumidoras nas quais a energia excedente será compensada. (ANEEL, 

REN 687-2015, p. 1).  

Todas essas mudanças trouxeram enormes benefícios para todos os consumidores que utilizam 

sistemas de micro e minigeração, além um grande incentivo à utilização dos mesmos. Segundo dados 

da ANEEL desde a criação do SCE, em 2012, já foram instaladas mais de 1200 centrais geradoras 

sendo elas solares, eólicas, hibridas (solar/eólica), movidas a biogás, hídricas e de biomassa.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao fim desta produção, chegou-se a uma compreensão mais apurada acerca dos aspectos 

relativos ao processo de micro ou minigeração como um todo, não se limitando apenas aos casos em 

que a fonte de energia é a eólica, como era o objetivo inicial, sobretudo no que se refere ao aspecto 

legislativo. 

Além disso, foi possível perceber os vários benefícios comuns obtidos através da implantação 

desses sistemas de geração de pequeno porte de qualquer fonte renovável, especificamente no caso 

dos sistemas de micro ou minigeração eólica. Entre esses benefícios, é importante destacar o fato de 
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que o aumento progressivo no custo da eletricidade tem tornado cada vez mais economicamente 

viável o uso de sistemas de geração de pequeno porte, e de que a criação do SCE abriu a possibilidade 

de gerar energia suficiente para reduzir o valor da conta de luz para o custo de disponibilidade, isto 

é, o valor cobrado pela concessionária por cumprir com sua responsabilidade de oferecer a 

infraestrutura necessária para o fornecimento da energia elétrica. 
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O ENSINO DO DESENHO E SUA IMPORTÂNCIA PARA A MECÂNICA 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Mecânica 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância do ensino do Desenho para a mecânica. 

Desde o desenho técnico e suas práticas mais simples, até os desenhos que envolvem mais a 

tecnologia. Vem sendo mostrado cada vez mais como a interação entre essa área de conhecimento e 

a mecânica dá certo e é extremamente necessária. A pesquisa será de caráter qualitativo, pois a 

maioria das informações dadas aqui vieram de uma análise de materiais que já existiam, não exige 

ação prática, pois envolve teoria, já que não haverá coleta de dados ou pesquisa de campo, e sim o 

estudo e discussão baseado nas informações adquiridas por meio de pesquisa em diversas fontes 

(livros, artigos, etc). 

Palavras-chave: Desenho; Ensino; Mecânica; Pesquisa. 

1 INTRODUÇÃO 

Para a mecânica, a arte de representar um objeto, equipamento ou qualquer projeto ainda a 

ser desenvolvido e fazer sua leitura através de desenho é de extrema importância. O estudo da 

interpretação dessas representações tornou-se cada vez mais necessário ao mundo da mecânica e 

das ciências que exigem conhecimento das mais variadas formas de Desenho Industrial, uma vez 

que no desenho estão contidas todas as informações precisas e necessárias para a construção de uma 

peça (RIBEIRO, PERES, IZIDORO, 2013). 

O desenho é uma ferramenta indispensável nas áreas tecnológicas por ter uma linguagem 

gráfica representativa de formas e dimensões, da relação do objeto com o meio. O estudo da 

mecânica, mais precisamente no ensino de Desenho, dá uma formação fundamental para formar 

sólidos conhecimentos no Desenho Industrial, forma como é definido o desenho que colabora para 

o desenvolvimento da indústria. A exigência do mercado se dá por essa área de conhecimento ser

um veículo de comunicação de linguagem técnica com normas padronizadas (FONSECA,

TAVARES, ALMACINHA, 2003).
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A forma mais simples de representação começa pelo Desenho Técnico. Os modelos mais 

sofisticados e complexos de desenhos dependem do conhecimento primordial do Desenho Técnico, 

que é bidimensional, é uma forma de desenho projetivo cujo objetivo é a demonstração da forma e 

das medidas proporcionais dos objetos de acordo com a NBR 10647 (1989). 

A mecânica utiliza muito de serviços de Fabrico Assistidos por Computador – FAC, um 

exemplo é a criação do software CAD, esse tipo de indústria serviu para reforçar a importância do 

Desenho, pois exige um bom esclarecimento de técnicas de representação gráfica para que possam 

ser aproveitadas as potencialidades oferecidas pelo sistema CAD, um dos mais famosos modelos de 

software utilizados para desenvolver representações (FONSECA, TAVARES, ALMACINHA, 

2003). Os sistemas desenvolvidos por esse tipo de indústria (FAC) são resultantes do entrosamento 

da tecnologia na área de Desenho e enfatizam o papel e a importância da mesma para a Mecânica. 

Esses sistemas que integram a “arte” de projetar para contribuir com a indústria são 

ferramentas poderosas na estruturação e na comunicação de informações entre as fases de 

concepção, de produção e de controle de qualidade de um produto que passa do desenho, seja ele 

projetado à mão ou por plataforma digital, antes de ser interpretado e produzido para o plano real 

(ALMACINHA). 

Com o objetivo de mostrar o papel fundamental no desenvolvimento do Desenho para a 

Mecânica e aprofundar o conhecimento sobre as potencialidades da área, esse projeto permite saber 

porquê o Desenho merece ser reconhecido e valorizado, e que ele também exige competência e 

qualificação para ser projetado.  

É preciso ter algumas competências básicas para desenvolver projetos de boa qualidade 

como projetista na Engenharia Mecânica, segundo informações do autor José Antônio Almacinha: 

- Ter sólidos conhecimentos sobre os princípios gerais de representação, no âmbito da

Documentação técnica de produtos (TDP), devendo, em simultâneo, procurar-se promover o 

desenvolvimento das suas capacidades de visualização espacial e de comunicação técnica (Desenho 

Técnico) 

- Ter capacidade para associar as técnicas de representação gráfica com conceitos relativos à

normalização de Sistemas e componentes mecânicos de utilização geral e às Especificações 

geométricas de produtos, para a elaboração de desenhos de conjunto e de detalhe (ou de definição). 

Estes desenhos são peças fundamentais da documentação técnica que acompanha as diferentes fases 

do ciclo de vida dos produtos (Desenho de Construção Mecânica) 
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- Aprender a utilizar, de um modo consistente, sistema CAD 2D e 3D, através da

incorporação dos conceitos da TDP, da normalização de sistemas e componentes mecânicos e da 

linguagem GPS (Desenho e Fabrico Assistidos por Computador). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. História e evolução do Desenho 

Há cerca de 6 mil anos existem registros organizados de desenhos que contam a história dos 

povos antigos, seguida da evolução do desenho à partir desses povos, surgiram por necessidade as 

“linguagens escritas” constituídas pelo que historiadores consideram “símbolos abstratos”. Essa 

linguagem tinham funções e significados próprios entre os povos, e nem sempre outras pessoas 

eram capazes de compreender. Mais tarde, o desenho se encontra na função como linguagem de 

projeto (SCHNEIDER, 2004).  

O desenho deixa de ser primitivo, depois passa a receber influencia de outras áreas de 

conhecimento para cumprir a demanda da civilização, principalmente pelo fato de se tornarem mais 

complexos. Daí surge a ideia de dois papéis iniciais: método para desenvolver ideias; papel de 

materializar o objeto sob um plano antes da sua concepção física (SILVA, 2001). O desenho 

acompanhou a evolução da humanidade e foi se modificando de acordo com suas necessidades e 

especificações, com a valorização dos seus aspectos estéticos surgiu o Desenho Artístico; e ao 

aperfeiçoar a capacidade de representação através dele e a solução para problemas geométricos, 

originou-se o Desenho na sua forma de uso técnico.  

Segundo CABRAL (2015), a evolução das civilizações acompanhou novas formas e usos e o 

homem que já não era mais primitivo, começou a buscar normas técnicas, meios de produção e 

organização: 

Seu surgimento está diretamente ligado às necessidades que se originaram na 

relação do homem e sua tentativa de compreender e controlar o espaço a sua volta 

[...] Com o desenvolvimento da produção em massa a fabricação deixou de ser 

artesanal e passou a seguir um padrão, exigindo assim, que houvesse um pré-

projeto daquilo que iria ser produzido (...). (CABRAL, 2015). 
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2.2. Softwares para desenhar e projetar 

Com o desenvolvimento tecnológico, a criação e utilização de softwares, mais 

especificamente de sistemas CAD, vêm tornando o apoio computacional crucial na jornada dos 

desenhistas mecânicos ou que manuseiam qualquer outro tipo de desenho industrial. Uma das 

ferramentas mais atrativas dos softwares de desenho é a tridimensionalidade que é possível gerar e 

visualizar na tela o produto um pouco mais próximo do que seria caso se torne real, e para os 

profissionais, essa visão é indispensável, auxilia tanto quanto na formação de estudantes que 

precisam escolher ferramentas adequadas para seu produto.  

De acordo com pesquisas realizadas na última década sobre o tema, a visualização de modelos 

virtuais amplia a capacidade humana de raciocinar, se comunicar e interpretar visualmente (SILVA, 

2011). O espaço conquistado no mercado pelos profissionais de bom desempenho com o Desenho 

para a mecânica se deve ao aumento da tecnologia como um dos principais fatores, pois é preciso 

investir na originalidade e detalhamento na hora de projetar peças ou outros produtos e tornar os 

meios de produção mais eficazes (SILVA, 2011). 

Baseados na tecnologia CAD/CAM, a junção das duas formam um sistema completo com 

funções integradas, dessa forma, o produto é projetado na tela do computador e a informação é 

criada e transmitida para os sistemas de produção, como máquinas ou qualquer outro meio receptor; 

essa é a forma mais sucinta de entender como funciona a indústria adequada aos softwares, segundo 

o SEBRAE, que desenvolveu um texto sobre “Softwares para Criação”.

Alguns softwares apresentam valores tão elevados que se tornam inacessíveis para a grande 

maioria de estudantes e profissionais da área, sendo comercialmente acessíveis a grandes empresas 

ou universidades (ex.: Matlab, SolidWorks, SolidEdge, etc). O Matlab (MATrix LABoratory) é um 

software voltado para o cálculo numérico. O SolidEdge e SolidWorks são softwares usados para 

desenho e modelagem de peças e equipamentos. (SARAIVA, LIMA, 2011). 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa será de caráter qualitativo, pois a maioria das informações serão provenientes de 

referenciais teóricos existentes, não exige ação prática, pois envolve teoria, já que não haverá coleta 

de dados ou pesquisa de campo, e sim o estudo e discussão baseado nas informações levantadas por 

meio de pesquisa em diversas fontes (livros, artigos, etc). 
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Na primeira etapa será feita a busca por referenciais teóricos que tratem sobre o ensino do 

Desenho. Em seguida o levantamento das informações que puderam ser aproveitadas e importantes 

para nossa fundamentação, para que possa contribuir com o enriquecimento da linguagem científica 

sobre o tema do projeto.  

Na última etapa, serão elaborados o relatório e o artigo científico para divulgação dos 

resultados em evento científico. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Espera-se que o trabalho de pesquisa seja concluído com êxito, obtendo sucesso na avaliação 

e agregando mais conhecimentos a quem tiver acesso, e que futuramente ele possa ser exposto num 

evento científico pela sua qualidade e importância. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta da pesquisa teve como objetivo alcançado mostrar a importância do Desenho 

para a mecânica, observou-se no desenvolver deste trabalho o leque de informações sobre ensino-

aprendizagem de diversas vertentes do mesmo, que muitas vezes passam despercebidas pelos 

próprios estudantes, que não dão a devida importância ao aperfeiçoamento das técnicas, que podem 

ser por eles utilizadas. 

O andamento do projeto foi bem sucedido, esperamos poder explorar mais o ensino do 

Desenho. 
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ANÁLISE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA PRINCIPAL ESCOLA DO 

MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA  

CAVALCANTI, F. T. S1; SILVA, L. A. F2; SILVA, R. C. G3; BARBALHO, G. H. A4; AZEVEDO, V. F5; 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A maioria das escolas da rede pública de ensino 

conta com uma estrutura física deficiente, de 

forma que é comum os prédios apresentarem 

irregularidades na parte elétrica. Além disso, a 

falta de manutenção prejudica a vida útil das 

instalações e dos equipamentos. O intuito deste 

projeto é avaliar a instalação elétrica da Escola 

Municipal Juarez Rabelo, no município de 

Canguaretama/RN, identificar instabilidades no 

sistema elétrico e, baseando-se na NBR 5410 e 

NR 10, propor melhorias que garantam aos 

alunos e servidores um ambiente mais seguro. 

Para realizar a análise, houve o dimensionamento 

de um projeto elétrico ideal considerando as 

especificações da escola que, posteriormente, foi 

comparado com a instalação elétrica real. Outro 

ponto avaliado foi a existência de medidas de 

segurança. Os dados obtidos irão compor um 

relatório técnico apresentando possíveis 

correções para as negligências encontradas, que 

futuramente chegará ao conhecimento das 

autoridades responsáveis por realizar as 

mudanças necessárias. Como resultados, espera-

se que as metas propostas sejam cumpridas, 

considerando que a aplicação dos conteúdos 

vivenciados em sala de aula em âmbito prático na 

comunidade externa fortalece os vínculos da 

instituição com a sociedade, trazendo benefício 

mútuo aos envolvidos através da construção de 

um ambiente educacional mais seguro.

ABSTRAC 

Most schools in the public school system have a 

precarious physical structure, so it is common for 

buildings to have irregularities in the electrical 

part. In addition, the lack of maintenance impairs 

the life of the plant and equipment. The objective 

of this project is to evaluate the electrical 

installation of the Municipal School Juarez 

Rabelo, in the municipality of Canguaretama/ 

RN, to identify instabilities in the electrical 

system and, based on NBR 5410 and NR 10, 

propose improvements that guarantee a safe 

environment. To perform the analysis, an ideal 

electrical project was designed considering the 

specifications of the school that was later 

compared to the actual electrical installation. 

Another point evaluated was the existence of 

security measures. The data obtained will 

compose a technical report presenting possible 

corrections to the negligence found, that in the 

future will come to the knowledge of the 

authorities responsible for making the necessary 

changes. As results, it is expected that the 

proposed goals will be fulfilled, considering that 

the application of the contents lived in a 

classroom strengthens the institution's links with 

society, bringing mutual benefit to those 

PALAVRAS-CHAVE: Escolas. Eletricidade. Segurança. Normatização. 

1145



involved through the construction of a safer 

education environment.

1 INTRODUÇÃO 

Na Era da Modernidade, a eletricidade tornou-se um recurso imprescindível para a sociedade. 

Entretanto, é necessário considerar que a eletricidade apresenta riscos, quando utilizada de forma 

inadequada, podendo levar os envolvidos a condições fatais. 

Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade 

(ABRACOPEL), em 2017, a estimativa é de aproximadamente 627 mortes por choque elétrico no 

Brasil. Deste total, 287 foram registradas na região nordeste; seguida do sudeste que contabilizou 

125; do sul com 98; do centro-oeste com 65; por último está o norte com 52 mortes.  É notável que a 

região nordeste apresenta um número de óbitos elevado em comparação às demais regiões, fato que 

evidencia a importância deste trabalho. 

 O grau de risco da ocorrência de acidentes relacionados à energia elétrica aumenta 

significativamente em ambientes com grande fluxo de pessoas e que exigem uma maior demanda 

energética. As escolas brasileiras são suscetíveis a tais perigos, especialmente nos interiores dos 

estados, devido a lotação das salas de aula e as deficiências na estrutura física dos prédios. 

Apenas 4,5% das escolas públicas do país têm todos os itens de infraestrutura previstos em 

lei, no Plano Nacional de Educação (PNE), de acordo com levantamento feito pelo movimento 

Todos pela Educação (TOKARNIA, Agência Brasil, 2016). 

  Assim, a presente pesquisa tem como objetivo principal analisar o grau de risco de 

acidentes envolvendo energia elétrica na Escola Municipal Juarez Rabelo (E.M.J.R.), em 

Canguaretama/RN. O projeto visa beneficiar aproximadamente 973 alunos e 74 funcionários da 

E.M.J.R, através da análise da instalação elétrica e existência de medidas de controle e prevenção,

como: extintores de incêndio, alarme de incêndio e saída de emergência. 

Para o desenvolvimento do projeto foi dimensionada uma instalação elétrica ideal para o 

ambiente de estudo e os resultados encontrados foram comparados com a quantidade real, através de 

visitas in loco. Ao finalizar o projeto, as experiências serão convertidas em um relatório, onde serão 

descritos os problemas detectados juntamente com a apresentação de sugestões. O documento será 

enviado para as autoridades responsáveis na expectativa de que as medidas corretivas sejam 

executadas. 

KEYWORDS:  Schools. Electricity. Safety. Normalization. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A conceção de uma instalação elétrica necessita ter como base vários fatores: a segurança, a 

economia, a fiabilidade, a flexibilidade de exploração e de utilização.  O uso da energia elétrica 

pressupõe a garantia da segurança das pessoas e bens, conforto, qualidade do serviço e qualidade de 

execução (ISOLANI, 2008, apud RAMINHOS, 2012, p.7). 

Para projetar idealmente o sistema elétrico de um determinado ambiente, é necessário 

conhecer a finalidade tanto dos equipamentos quanto dos locais onde estes serão instalados. Assim, 

com a finalidade de garantir o dimensionamento correto das instalações, no Brasil, vigora a Norma 

Brasileira Regulamentadora (NBR) 5410.  

Esta norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas 

de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento 

adequado da instalação e a conservação dos bens. [...] aplica-se principalmente às 

instalações elétricas de edificações, qualquer que seja seu uso (residencial, 

comercial, público, industrial, de serviços, agropecuário, hortigranjeiro, etc.), 

incluindo as pré-fabricadas. (ABNT, 2004, p.1) 

Além disso, é necessário conhecer o grau de risco no qual o local em questão está inserido, 

a fim de determinar a necessidade de sistemas de combate a incêndio e de emergência, como a 

quantidade de extintores, sinalização e saídas de emergência. Para projetar adequadamente tais 

sistemas, o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte oferece instruções técnicas que devem ser 

obedecidas.  

A NBR 5410 e o Serviço de Atividades Técnicas (SAT) do Corpo de Bombeiros servem 

como base para o desenvolvimento do projeto em questão, promovendo a orientação acerca das 

melhores formas de formular um projeto elétrico seguro e de qualidade.  

3 METODOLOGIA 

Para a realização desse projeto, o procedimento inicial consistiu em revisar 

bibliograficamente regulamentações definidas pela NBR 5410, a fim de compreender melhor as 

especificações que determinam a condição ideal das instalações elétricas para ambientes escolares. A 

partir do conhecimento adquirido, um roteiro listando todos os critério a serem analisados foi 

formulado para padronizar a análise na E.M.J.R. do município de Canguaretama. A escola foi 

selecionada entre um total de 25 escolas públicas. A escolha baseou-se nos critérios da quantidade de 

alunos e proximidade com o IFRN. 

Em seguida, a Secretária de Educação e a Secretária de Obras da cidade foram contatadas 

para a obtenção de informações acerca da estrutura física da escola E.M.J.R. Posterior a isso, as visitas 
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à escola foram agendadas para que houvesse a realização das vistorias e o registro das falhas 

encontradas. 

Durante as visitas, critérios como a quantidade de lâmpadas, tomadas, alunos e servidores 

inseridos no ambiente foram contabilizados para a análise. Simultaneamente, iniciou-se o 

dimensionamento dos componentes elétricos básicos das salas de aula, a partir dos critérios 

determinados pela NBR 5410. São eles:  

Iluminação – Segundo a NBR 5410, os cálculos da potência mínima de iluminação devem 

ser realizados em função da área do local. Deve-se atribuir 100 VA de potência para os primeiros 6 

m², e adicionar mais 60 VA a cada 4 m² inteiros. Após este passo, o valor encontrado foi transformado 

de VA para Watts, e o valor obtido foi dividido por 40 W, potência das lâmpadas das salas de aula. 

Assim, foi encontrada a quantidade mínima de lâmpadas necessárias nas salas de aula.  

Tomadas de Uso Geral (TUG’s) – A norma orienta que cada dependência deve apresentar 

no mínimo 1 tomada. O dimensionamento é feito em função do perímetro do local adicionando 1 

tomada a cada 5m inteiros e, para cada fração de perímetro acrescida, somar mais 1 TUG.  

Tomadas de Uso Específico (TUE’s) – A regra estabelece que equipamentos fixos devem 

dispor de uma tomada individual, como é o caso dos aparelhos de ar-condicionado das salas. Além 

disso, os equipamentos que apresentam grande demanda energética devem ter circuitos separados, 

para que não haja uma sobrecarga no sistema elétrico e acidentes sejam evitados.  

Ademais, informações a respeito da ocorrência de acidentes vinculados a eletricidade, estado 

de conservação da instalação elétrica e a presença de dispositivos de proteção e emergência, como 

extintores e alarmes de incêndio, foram descritas no memorial descritivo da instalação escolar. 

Como resultado do projeto, haverá a elaboração de relatórios comparativos entre o estado 

real e o padrão ideal para a escola. Todos os documentos gerados durante o projeto serão repassados 

para a Secretaria de Educação e a Secretaria de Obras da cidade de Canguaretama. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante a inspeção realizada na Escola Municipal Juarez Rabelo (E.M.J.R), foi possível 

identificar uma grande quantidade de irregularidades na estrutura física do prédio que dificultam no 

desempenho dos equipamentos e desperdiçam energia elétrica. Entre as inconformidades observadas 

podemos destacar a presença de fios expostos ou mal isolados, ausência de lâmpadas, má divisão dos 

circuitos elétricos e sinalização incorreta do quadro de distribuição, aumentando exponencialmente o 

risco de acidentes.  
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Após a contabilização dos dados obtidos, foi possível perceber a disparidade entre o 

dimensionamento ideal do sistema elétrico e a situação real da instalação. Um caso alarmante se refere 

a quantidade TUG’s. De acordo com as regras previstas na NBR 5410, considerando as dimensões 

das salas de aula da escola, são necessárias no mínimo 6 tomadas em cada sala. Entretanto, nenhuma 

das 14 salas de aula atingiu esse valor. Ou seja, enquanto o bloco de salas deveria contar com o total 

de 84 TUG’s, este apresentou apenas 14. Vale ressaltar que algumas dependências não contam com 

a presença de tomadas. 

No decorrer da visita, a direção da escola informou que os sistemas preventivos e de 

emergência, são inexistentes no local. Além disso, foi relatada a ocorrência do superaquecimento dos 

circuitos, que provocou um pequeno incêndio no quadro de distribuição geral. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do projeto, foi perceptível a necessidade de reparos na instalação elétrica da 

E.M.J.R. Alguns deles podem ser executados facilmente, como: consertar portas e janelas quebradas

para que o aparelho de ar condicionado possa resfriar as salas de aula de maneira mais eficaz, 

substituir lâmpadas queimadas, isolar corretamente a fiação e adicionar tomadas de uso geral. No 

entanto, outros problemas exigem a atenção de profissionais capacitados como é o caso da má divisão 

dos circuitos e da falta de sistema de prevenção e combate a incêndios. 

A direção da escola mostrou-se aberta a diálogos e interessada na conclusão satisfatória do 

trabalho, para que as sugestões elaboradas sejam recebidas e postas em prática pelas autoridades 

responsáveis.   
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DE RESÍDUOS DE 

FIBRA DE VIDRO E RCD NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO 

CONCRETO 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Tendo em vista a crescente busca pela 

sustentabilidade e que o concreto é o segundo 

material mais consumido do mundo, a 

utilização de resíduos oriundos das atividades 

na indústria de construção civil, para obtenção 

de um traço de concreto com resistência 

satisfatória, torna-se alvo de estudos de 

diversos pesquisadores. A fibra de vidro é um 

dos resíduos prejudiciais ao meio ambiente, 

pois necessita de mais de quatro mil anos para 

sua decomposição. Com intuito de direcionar 

este material, houve a iniciativa de pesquisar 

a respeito de seu desempenho quando usado 

na produção concreto. Com isto, almeja-se 

aumentar a resistência do compósito, 

provocando melhora nas propriedades de 

tenacidade a flexão, resistência ao impacto e a 

fadiga. Assim como a fibra de vidro, quando 

usados de forma previamente estudada, os 

demais resíduos de construção e demolição 

(RCD), oferecem ao concreto comportamento 

mecânico semelhante aos agregados naturais. 

Para isto, a metodologia utilizada, requer a 

caracterização dos materiais no estado 

original, bem como a análise das propriedades 

de tração, compressão e absorção de água do 

produto final, isto para quatro traços distintos, 

além do traço de controle. Objetiva-se 

comprovar que a adição dessa matéria prima 

ao traço de concreto promove uma alternativa 

econômica e ecologicamente viável, 

satisfazendo suas solicitações a resistência 

mecânica. 

ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF FIBERGLASS AND RCD RESIDUES 

ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE. 

Given the increasing search for sustainability 

and that concrete is the second most 

consumed material in the world, the use of 

waste from the activities in the civil 

construction industry, to obtain a trace of 

concrete with satisfactory resistance, becomes 

the target of studies of several researchers.  

Fiberglass is one of the harmful waste to the 

environment, since it requires more than four 

thousand years for its decomposition. In order 

to direct this material, there was the initiative 

to research about its performance when used 

in concrete production. With this, it is desired 

to increase the strength of the composite, 

causing improvement in the properties of 

PALAVRAS-CHAVE: resíduo. construção civil. agregados. Sustentabilidade. 
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flexural toughness, impact strength and 

fatigue. Like fiber, when used in a previously 

studied way, the other residues of construction 

and demolition (RCD), offer the concrete 

mechanical behavior similar to natural 

aggregates. For this, the methodology used 

requires the characterization of the materials 

in the original state, as well as the analysis of 

the properties of traction, compression and 

water absorption of the final product, for four 

distinct traits, in addition to the control trait.  

The aim is to prove that the addition of this 

raw material to the concrete trait promotes an 

economical and ecologically viable 

alternative, satisfying its mechanical 

resistance requirements. 

1 INTRODUÇÃO 

Em razão de possuir uma posição de destaque na economia brasileira, a indústria da 

construção civil é responsável por impactos ambientais, sociais e econômicos consideráveis 

(KARPINSKI et al, 2009). Este impacto é o principal ponto negativo da construção civil. Por 

consequência da quantidade de matéria prima consumida, bem como o volume de resíduo 

gerado, se faz necessário ir em busca do desenvolvimento sustentável desta área. (MARINHO; 

SILVA. 2012). 

O setor da construção civil deve levar em consideração o impacto ambiental causado 

pelos resíduos de suas atividades, promovendo a reciclagem ou reuso desses substratos (Kuste, 

2007). Estima-se que o setor seja responsável por aproximadamente 40% dos resíduos gerados 

em toda economia, por 75% de todo o resíduo sólido, e por 20% a 50% do consumo dos recursos 

naturais totais extraídos no planeta (PIOVEZAN JÚNIOR; SILVA. 2007). 

Devido a estes fatores, e a carência de práticas relacionadas ao reaproveitamento dos 

detritos construtivos, o presente estudo visa analisar a eficácia da adição desses resíduos ao 

traço de concreto. A partir do conhecimento das características, condições e porcentagens para 

uso do material, espera-se com a adição do resíduo da fibra de vidro e o RCD, obter a redução 

da porosidade da peça. Assim como, atingir as necessidades funcionais e mecânicas, exigidas 

durante a sua utilização, sem gerar patologias. Neste contexto, os resultados esperados da 

inserção da fibra de vidro, assim como do RCD tendem proporcionar benefícios de ordem 

social, econômica e ambiental, de forma a respeitar as particularidades de cada aplicação.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O CONCRETO SUSTENTÁVEL 

KEYWORDS: residuese. construction.  aggregates.  sustainability 
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O impacto ambiental causado pela a indústria da construção civil tem sido objeto de 

estudos da comunidade acadêmica, isso se dá pelo grande volume de resíduos produzidos pelo 

setor. Segundo Mehta (2008) a absorção dos resíduos da construção civil na produção de 

concreto apresenta-se como uma solução bastante viável. Portanto, na eficácia reutilização de 

resíduos, o campo da construção civil assume um papel muito importante para a 

sustentabilidade do setor, na qual contribui para a redução da extração das matérias primas e 

conservação de um ambiente urbano e saudável (ÂNGULO E JONH, 2002). 

2.2 CONCRETO COM REFORÇO DE FIBRAS 

A principal contribuição das fibras nos compósitos a base de cimento portland, 

consiste no reforço da matriz cimentícia controlando a fissuração do compósito e alterando seu 

comportamento após a fissuração da matriz (LAMEIRAS, 2007). As fibras retardam o 

surgimento da primeira fissura e distribuem as tensões de forma a originar um maior número 

de fissuras menos visíveis (BENTUR E MENDES, 1990). A fibra de vidro se destaca por ser 

incombustível, flexível, possuir excelentes propriedades mecânicas, além de produção 

econômica devido ao fato dos materiais serem facilmente disponíveis (HANNANT, 1978). 

2.3 CONCRETO COM ADIÇÃO DE RCD 

Há registros da reutilização dos materiais da construção e seu estudo, desde a idade dos 

romanos, na utilização de alvenaria britada para a produção de concreto (SCHULZ, R. R.; 

HENDRICKS, 1992). Segundo Vieira (2004), os resultados alcançados em sua pesquisa foram 

bastantes satisfatórios no que diz respeito a análise da resistência mecânica e durabilidade, o 

programa experimental realizado foi uma comparação entre concretos com 50% e 100% de 

agregados graúdos e miúdos em cinco composições.  

3 METODOLOGIA 

Por esta, tratar de uma pesquisa qualitativa, este estudo busca compreender as 

propriedades dos componentes, tornando possível a reutilização dos resíduos, ajudando assim 

na sua destinação ao reuso. A coleta de dados fica resguardada pelas normas da ABNT e 

embasadas em outros artigos que darão sustentação a ideia, que é desenvolver diversos traços 

até chegar ao ideal para aplicação no âmbito da construção civil.  

 Para que seja comprovada a eficácia da adição dos resíduos ao compósito, se faz 

necessário a execução de alguns ensaios que afirmem o compósito final como funcional a suas 

solicitações. Inicialmente, deve ser feito a caracterização dos resíduos coletados em campo, 
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tomando conhecimento da sua origem e propriedades físicas e químicas. Logo, o estudo será 

desenvolvido de forma individual, utilizando diferentes frações para os traços.  

Na fabricação do concreto é adicionado os resíduos devidamente separados e pesados 

para manter o controle de dosagem e boa composição da peça. Para a execução dos ensaios em 

cada traço, se faz necessário a confecção de corpos de prova cilíndricos com 10cm diâmetro e 

20cm de altura, dimensões dentro do estabelecido pela NBR 5738/2015, utilizando da artificio 

da cura úmida, com tempo distinto para cada amostra, respeitando o mínimo exigido pela 

norma. 

A princípio será verificado a absorção de água da peça, para essa experiência é preciso 

a utilização de três corpos de provas de cada traço. Com o objeto de estudo, será feito o teste 

por imersão de acordo de acordo a NBR 9778/2005. Na verificação à resistência mecânica de 

cada traço, será analisado a tensão limite para o esforço de tração (NBR 7222/2010) e 

compressão (NBR 5739/2018) em cada corpo de prova. Estes são esforços axiais que tendem a 

provocar a deformação de forma a alongar ou encurtar a peça. Atingindo tensão resistente do 

material, ele irá romper, tornando possível identificar a carga limite por ele suportada.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao fim do processo de pesquisa que se encontra em andamento, e a conclusão do 

programa experimental já estabelecido, espera-se a comprovação de que o material escolhido 

para estudo, atenda as expectativas de resistência desejadas. Proporcionando melhorias não 

somente para as empresas que trabalham com esse tipo de material, como também ao meio 

ambiente, já que a construção civil é uma área que gera uma grande quantidade de resíduos que 

não possuem fins de reaproveitamento. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim como em diversas áreas de atuação, a busca por materiais alternativos é 

constante na indústria da construção civil. Por ser o material mais utilizado na área, além de ser 

o segundo mais consumido no mundo, o concreto foi escolhido como alvo de estudo do presente

artigo. Apesar da pesquisa ainda estar em desenvolvimento, em caso de sucesso nos ensaios, o 

emprego associado de resíduos de fibra de vidro e RCD no concreto, tornar-se-á uma solução 

viável para destinação destes resíduos.  
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

As resinas de uso em estamparia apresentam 

comportamentos distintos quando são 

submetidas ao processo de polimerização. A 

partir de uma receita padrão de estampagem foi 

elaborado uma pasta para cada tipo de resina e 

em seguida realizado a pigmentação em duas 

concentrações para aplicação em um substrato 

têxtil padrão para o experimento, em seguida as 

amostras foram polimerizadas em rama de 

secagem e levadas para realização das leituras no 

espectrofotômetro. Desse modo deve-se analisar 

as suas características para obter o melhor 

resultado onde esta pesquisa surgiu para 

aprimorar as caracterizações, com a avaliação e 

comparação das resinas (ligantes) polimerizadas 

após aplicação da cor. As leituras no 

espectrofotômetro foram realizadas nas estampas 

formadas no tecido, resultando dados 

quantitativos no comportamento da cor. Na 

estamparia, as resinas atuam como fixadores do 

pigmento no tecido, por isso elas devem 

apresentar o melhor comportamento possível em 

relação ao filme formado. As leituras serão 

realizadas visando o melhor comportamento 

possível após aplicação via estampagem no 

material têxtil.

ABSTRACT 

The resins used in tin have different behavior 

when subjected to the polymerization process. 

From a standard stamping recipe a mass was 

elaborated for each type of resin and then the 

pigmentation occurred twice for the application 

in standard substrate for experiment, then 

realization of the readings without 

spectrophotometer. In this way, its 

characteristics must be analyzed to obtain the 

best result and this research to improve as 

characterizations, with an evaluation and 

comparison of the resins (binders) polymerized 

after the application of the color. As the readings 

were not spectrophotomic were performed on the 

prints formed in the tissue, the quantitative data 

of the color behavior. In the stamping, the resins 

act as pigment fixatives in the fabric, as the resins 

act as fixatives of the formed film. As the 

readings became more important after the 

application via non-textile stamping. 

PALAVRAS-CHAVE:  Espectrofotômetro. Resinas. Pigmentação. Pasta Mãe. 

KEYWORDS:   Spectrophotometer. Resins. Pigmentation. Motherboard. 
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b1 INTRODUÇÃO 

Na indústria têxtil e de confecção de vestuário a cor é um fator que agrega valor ao substrato, 

existe formas de avaliar se a cor está adequada, recentemente começou a avaliar a cor de maneira 

quantitativa, por meio do espectrofotômetro, o que anteriormente era de modo qualitativo. Desse 

modo, dados quantitativos são pouco encontrados em meios acadêmicos e pequenas empresas.  

 O projeto consiste na elaboração de uma pasta de estamparia a base de água com uso de 

pigmento na cor amarela, que em seguida foram aplicados via silk screen no substrato, sendo adotado 

5 resinas de fabricantes distintos, visando uma análise quantitativa através da leitura em um 

espectrofotômetro e assim analisar qual das resinas apresenta a maior interferência na cor após 

cura/polimerização em função da formação do seu filme polimérico. O projeto visa disponibilizar 

informações e dados quantitativos para empresas e meio acadêmico em função da falta de informação 

sobre o comportamento desse tipo de resina quando aplicado via estamparia. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A estamparia é um beneficiamento têxtil que tem a função de dar vida ao tecido, imprimindo 

desenhos coloridos no substrato têxtil. De forma geral, a estamparia é o conjunto de processos que 

produzem desenhos em áreas localizadas ou em toda a extensão na superfície do tecido. (YAMANE 

2008, p.19). 

A estamparia utiliza de pigmentos e resinas para a aplicação da cor. Os pigmentos são 

materiais insolúveis em água que não reagem com a fibra e somente se depositam em sua superfície. 

Assim, precisam de um meio externo para se fixarem, para isso usa ligantes (resinas) que irão formar 

um filme e fazer essa fixação. A formação do filme é feita a partir da polimerização ou cura dessas 

resinas. (NEVES, 2000, p.44) 

Os pigmentos são responsáveis por gerar a cor nas estampas. A cor do substrato é a luz 

refletida por ele, que pode variar a intensidade, a luminosidade entre outros fatores, e o filme formado 

sobre o desenho interfere na reflexão da luz e na fixação da cor. (SALEM; MARCHI; MEDEIROS, 

2005, p.39-41) 

3 METODOLOGIA 

Primeira etapa consistiu em fazer uma pasta mãe de 100 g, então utilizou-se de ligante, 

espessante, emulsionante e água, nas respectivas concentrações 150 g/kg, 40g/kg, 10g/kg e 800 g/kg. 
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bDepois ocorreu a pigmentação, foi pesado uma amostra de 50 g de pasta mãe cada e foi colocado 0,32 

g de pigmento amarelo, e estabelecido como amostra 100%. 

Para diminuir a concentração de pigmento e gerar amostras com diferentes tonalidades de cor 

para gerar mais amostras para análise e conseguir mais dados por meio da avalição, foi feito um corte 

de concentração, utilizando 6,25 g da pasta pigmentada e 43,75 g de pasta mãe, gerando uma nova 

pasta com concentração de 12,5 %( 0,064 g) de pigmento amarelo.  

A estampagem foi manual atrás de telas e posteriormente as amostras seguiram para a 

polimerização ou cura na rama por 3 minutos a 160 ºC. Depois de terminado a polimerização, ocorreu 

a caracterização das amostras, levou-se em consideração a influência do ligante na formação da cor 

no tecido, de maneira quantitativa no espectrofotômetro, depois a comparação entre os resultados, 

visto que somente os ligantes eram variáveis na formação da pasta de estampar. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A avaliação das cores foi realizada no espectrofotômetro, figura 1, especializado em análises 

das cores e na comparação. Para começar a avaliação, estabelece uma amostra como a padrão, no 

caso a amostra 1, ela servirá como comparação e determinação dos valores de ∆E, uma variação geral, 

para as demais amostras.  

Figura 1- Espectrofotômetro de reflectância (Elaboração própria) 
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Figura 2- Leitura do Espectrofotômetro amostras 100% (Elaboração própria) 

O espectrofotômetro gera uma avaliação quantitativa das cores que analisa, entre os 

resultados, está a luminosidade, representado pelas figuras 2 e 3, entre as amostras com concentração 

100 %, a que possui maior luminosidade é a amostra 3 e a pior a amostra 2, mostrando que o ligante 

3 possui maior transparência e uniformidade. 

Nas amostras de 12,5 % o ligante que se saiu superior foi ligante 5 e o pior, novamente o 2, o 

fator para que a resina dois apresente o pior resultado é sua cura ao ar livre, enquanto os outros 

ligantes são de cura a estufa. 

O espectrofotômetro também disponibiliza um parâmetro denominado “∆E”, ele é a variação 

de todas as características da cor, sendo um resultado geral, ele leve em consideração a amostra 

padrão, percebe-se que a variação de cor nas amostras com a concentração 100% é muito pouco, 

porém quando se reduz a concentração a 12,5 %, as amostras apresentam uma variação muito 

significativa, demostrado na tabela 1.  

Figura 3- Leitura do Espectrofotômetro amostras 12,50% (Elaboração própria) 
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bGráfico 1-Comparativo entre amostras 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho apresenta muita informação a ser pesquisada no quesito tingimento do tipo 

superficial. Percebemos que quanto menor a quantidade de pigmento utilizado maior a influência da 

resina no que diz respeito a cor final do produto. Os resultados mostram que eventuais sugestões de 

melhoria para futuras pesquisas serão bem exploradas, como o estudo no espectrofotômetro de cores 

secundarias ou terciarias, que são misturas de cores formadas a partir de 2 ou mais pigmentos.  
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RESUMO 

O Brasil vem se destacando no desenvolvimento 

e uso de fontes renováveis de energia, sendo o 

segundo maior produtor de biodiesel do mundo. 

O biodiesel pode ser obtido a partir de diversas 

matérias-primas, como óleos vegetais e 

gorduras animais, com possibilidade da 

utilização de resíduos na sua produção. Diante 

do exposto, este trabalho avaliou o uso de 

resíduos gordurosos de frango em reações de 

transesterificação para produção de biodiesel.  

O trabalho apresenta também uma análise 

comparativa do consumo da utilização de diesel 

e biodiesel em Motor de desenvolvimento e uso 

de energia a diesel de modelo MDGT-

6500CLE, da marca Motomil 4T, partida 

elétrica, movido a combustível diesel. As 

análises foram realizadas por meio de ensaios 

práticos, fazendo uso de diesel fóssil e de 

amostras de biodiesel produzido a partir de 

resíduos gordurosos de frango, sendo utilizadas 

taxas de mistura de 5% (B5) e 10% (B10). 

Diante das análises realizadas, é possível 

concluir que as amostras estudadas 

apresentaram resultados compatíveis com 

aqueles obtidos para o diesel S500, 

considerando-se tempo total para consumir 1L 

de combustível, obtendo as amostras do tipo 

B10 os resultados mais próximos do diesel 

comercial.  

ABSTRACT 

Brazil has been highlighting the development 

and use of renewable energy sources, being the 

second largest producer of biodiesel in the 

world. Biodiesel can be obtained from several 

raw materials, such as vegetable oils and animal 

fats, with the possibility of using residues in 

their production. In view of the above, this work 

evaluated the use of fatty residues of chicken in 

transesterification reactions for biodiesel 

production. The paper also presents a 

comparative analysis of the consumption of 

diesel and biodiesel use in the development and 

use of the diesel engine of model MDGT-

6500CLE, of the brand Motomil 4T, electric 

start, driven by diesel fuel. The analyzes were 

carried out by means of practical tests, using 

fossil diesel and samples of biodiesel produced 

from fatty residues of chicken, using mixture 

rates of 5% (B5) and 10% (B10). Based on the 

analyzes, it is possible to conclude that the 

samples studied presented results compatible 

with those obtained for the S500 diesel, 

considering total time to consume 1L of fuel, 

obtaining the type B10 samples the closest 

results of commercial diesel. 

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel. Resíduo de frango. Gerador. 

KEYWORDS: Biodiesel. Chicken residue. Generator. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Balanço energético Nacional de 2016 (Bortoleto et al., 2017) afirma que cerca de 58% da 

produção energética primária do Brasil corresponde a energia proveniente de fontes não renováveis, 

como carvão mineral, petróleo e gás natural. Essas fontes causam inúmeros problemas ambientais, 

como a emissão de poluentes atmosféricos que degradam os recursos naturais e os ecossistemas. 

O setor de transportes é o principal consumidor dessas fontes de energia, tornando urgente 

buscar alternativas mais seguras e com menor degradação ao ambiente, que não coloquem em caos 

o desenvolvimento econômico e social. Nesse contexto merecem destaque os biocombustíveis,

como bioetanol e o biodiesel, que são provenientes de fontes renováveis e são capazes de fornecer

energia com menores efeitos poluentes. Em geral, o sebo bovino é a matéria-prima de origem

animal mais utilizado na produção de biodiesel, mas a gordura extraída de resíduos de frango tem

ganhado destaque no Brasil, devido a alta produção e o consumo desse tipo de proteína no país,

bem como pela grande exportação. Esses resíduos, geralmente destinados a descarte, têm grande

potencial para alavancar a produção de biodiesel no mercado nacional.

O processo de síntese do biodiesel é basicamente uma reação de transesterificação entre 

triglicerídeos do óleo pré-tratado e etanol, na presença de um catalisador (GARCIA, 2013). Essa 

reação é amplamente utilizada dentre os processos de refino de petróleo, por possuir baixa 

complexidade na reação e ainda o produto final apresentar características muito semelhantes ao 

diesel. A realização das análises comparativas foi feita através da utilização do motor gerador de 

marca Motomil, modelo MDGT-6500CLE, 4 tempos, partida elétrica e movido a combustível 

diesel. As amostras de biodiesel produzidas foram com taxas de 5% e 10%. 

Neste cenário, o intuito do trabalho é obter material a partir de reações de transesterificação 

e avaliar as características de consumo desse possível biodiesel, comparado ao diesel convencional, 

no gerador MDGT-6500CLE. Além de incentivar a produção de combustíveis alternativos de 

menor impacto ambiental e de origem vegetal. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Tendo vista as dificuldades de se utilizar o óleo vegetal diretamente no motor, devido sua 

alta viscosidade e também a sua baixa volatilidade, o biodiesel atua como uma fonte alternativa ao 

diesel fóssil. O biodiesel é constituído por alquil ésteres de ácidos graxos de cadeia longa derivados 

de óleos vegetais ou de gorduras animais (GARCIA, 2013). Segundo a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP), mais de 70% do biodiesel produzido no Brasil é a partir do óleo de soja. 

O processo de produção do biodiesel se dá através de reação de transesterificação, onde os 

triglicerídeos existentes no óleo transformam-se em moléculas menores de ésteres e ácidos graxos 

(FERRARI, 2005), conforme a seguinte representação:  
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Independentemente do método empregado, a medição de consumo de combustível é 

fundamental para que se conheça a eficiência com que o motor transforma a energia química do 

combustível em trabalho útil (PEREIRA, 2018). 

3 METODOLOGIA 

A obtenção do biodiesel se deu a partir da transesterificação por rota etílica do óleo obtido 

através do aquecimento da pele do frango, segundo rota reacional descrita por Santos & Pinto 

(2009). Esse óleo proveniente da gordura do frango foi misturado a 50 mL de (CH3CH2OH) 95% 

PA em presença de catalisador (NaOH). Foi feita a mistura de 50 mL de óleo filtrado de frango com 

50 mL de óleo de soja com a mistura de CH3CH2OH e NaOH em micropérolas. Finalizada essa 

primeira etapa, a mistura foi submetida à aquecimento e agitação até atingir uma temperatura inicial 

de 100 °C. Após isso reduziu-se a temperatura até 60°C e permaneceu em aquecimento por 1 hora. 

Em seguida, o óleo transesterificado foi transferido para um funil de decantação para a separação 

das fases e adicionou-se 10 mL de glicerina. O produto reacional foi colocado em repouso por 24 

horas e depois o óleo foi separado do glicerol. Após a separação das fases, foram realizadas 2 

lavagens de 50 mL de NaCl no biodiesel. Finalmente, para adsorver qualquer possível umidade 

resultante de reações anteriores, adicionou-se Sulfato de Sódio Anidro (Na2SO4) P.A. para a 

secagem do biodiesel, tendo uma duração de 24 horas em repouso. Após a secagem foi feita a 

filtração do biodiesel para retirada do (Na2SO4) e demais impurezas existentes. Foram realizadas 

medições de pH e densidade da amostra selecionada para teste em motor; os valores obtidos foram 

pH= 7 e d=0,80862g/mL, respectivamente. O possível biocombustível obtido mostrou-se altamente 

clarificado, o que indica um excelente grau de pureza, conforme mostra a Figura 1. 

Figura 1 –Biocombustível obtido a partir de resíduo gorduroso de frango 

Fonte: os autores. 

Para formulação das amostras B5 e B10, foram adicionadas 50 mL de biodiesel para 950 mL 

de diesel e 100 mL de biodiesel para 900 mL de diesel, respectivamente.  

A medição do consumo específico foi obtida através da determinação do volume consumido 

durante o ensaio no gerador e para o controle do tempo de consumo do biodiesel em análise foi 

utilizado um cronômetro. O referido motor funciona em gerador de energia a diesel MDGT-

6500CLE, marca Motomil 4T, partida elétrica, movido a combustível diesel. O diesel utilizado nos 
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ensaios foi adquirido em posto de combustível e os resíduos de frango foram obtidos em 

estabelecimento comercial local. A determinação da massa específica de cada biodiesel produzido 

se deu através da expressão matemática descrita na equação a seguir, onde ρ - massa específica do 

líquido, m – massa do líquido (g), e V – volume (cm
3)

. 

ρ = 
𝑚

𝑉
 (1)

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O consumo específico tem como objetivo mostrar o quão eficiente é o motor que está 

transformando o combustível em trabalho. Na Tabela 1, foram avaliados dois parâmetros: tempo 

médio consumo da amostra em motor e consumo médio dessas amostras. Pode-se constatar que o 

Diesel comercial S500 mostrou o melhor desempenho dentre as amostras estudadas, entretanto, a 

amostra do tipo B10 mostrou valor compatível para ser utilizada como biodiesel. Outrossim, as 

amostras descritas nesse estudo mostraram-se possíveis de utilizações posteriores no referido motor. 

Independentemente do método empregado, a medição de consumo de combustível é fundamental 

para que se conheça a eficiência com que o motor transforma a energia química do combustível em 

trabalho útil ( PEREIRA, 2018).   

Tabela 1 – Relação entre consumo médio de biodiesel e tempo de consumo dos biocombustíveis 

experimentais (B5 e B10) 

Diesel S500 B5 B10 

Consumo (mL) Tempo (s) Consumo (mL) Tempo (s) Consumo (mL) Tempo (s) 

10 00:43:25 10 00:41:50 10 00:44:14 

20 00:43:41 20 00:42:31 20 00:44:12 

30 00:44:25 30 00:42:81 30 00:43:44 

40 00:45:03 40 00:43:11 40 00:43:45 

50 00:44:12 50 00:43:24 50 00:43:38 

Tempo Total 03:39:18 Tempo Total 03:32:92 Tempo Total 03:37:16 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preocupação com a escassez dos recursos naturais e as previsões do esgotamento dos 

combustíveis fósseis, faz com que novas fontes de energia renovável sejam pesquisadas. Nesse 

sentido, a presente pesquisa partiu do objetivo de conhecer o processo de transesterificação via rota 

etílica de resíduos gordurosos de frango no Lapeg (Laboratório de Pesquisa em Petróleo & Gás) no 

IFRN/ Campus Natal Central, com o objetivo de viabilizar uma rota reacional para a produção de 

Biodiesel para que esta se torne uma alternativa energética viável e rentável. Em concordância com 

essa afirmação, pode-se considerar que todas as amostras analisadas possuem características para 

uso como biodiesel. 
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A busca é constante por energias que causam impactos ambientais menores, promovam a 

sustentabilidade e conservação do meio ambiente. Diante disso, é importante valorizar, cada vez 

mais, estudos que estimulam a produção e desenvolvimento de biocombustíveis, de origem tanto 

animal quanto vegetal. O presente trabalho teve como finalidade produzir biodiesel a partir de 

resíduos de frango in natura e avaliar o seu consumo em gerador de energia. Contudo, estão sendo 

realizadas novas análises comparativas das propriedades do mesmo óleo produzido e novas 

amostras para serem comparadas com ao diesel convencional. É válido continuar os estudos 

sabendo que há poucos trabalhos publicados relacionados à utilização de biodiesel em geradores de 

energia a diesel. Sabendo também que é necessário o estudo aprofundado dos efeitos que o 

biodiesel pode ocasionar em um motor gerador e ainda seguir os padrões ambientais que vem sido 

exigidos com mais intensidade nos últimos anos, com o intuito de preservar o meio ambiente e 

promover a sustentabilidade. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Sanitária 

RESUMO 

Um dos grandes problemas enfrentados na 

sociedade atual é a poluição de recursos hídricos 

e solos advento do despejo inadequado de 

efluentes. A poluição além de causar em alguns 

aspectos a diminuição da disponibilidade 

hídrica, causa problemas de saúde pública e a 

degradação ambiental. Alguns autores afirmam 

que um dos problemas que contribuem a esse 

resultado é a falta de um sistema eficiente de 

tratamento dos efluentes industrial ou 

doméstico. Nesse contexto, visando desenvolver 

uma tecnologia sustentável de baixo custo e 

fácil acesso a comunidade, visando atender a 

necessidade de tratar o efluente doméstico com 

a possibilidade de reuso agrícola, o presente 

trabalho projeta e estuda a eficiência de uma 

unidade compacta direcionada ao tratamento de 

esgoto residencial, tratando assim águas cinzas 

(efluentes que não se originam no sistema 

sanitário: águas de pia, lavanderias e etc.). O 

efluente que antes era lançado in natura direto 

ao solo agora está sendo tratado. A unidade 

compacta de tratamento mostra ter o potencial e 

eficiência de tratar o efluente gerado, assim, se 

espera que o tratado atenda alguns parâmetros 

de referência à classificação de águas para 

reuso, o sistema mostra-se sustentável e 

contribui para diminuição da poluição hídrica e 

de solos como também a incidência de 

problemas de saúde pública. Portanto a unidade 

é uma boa sugestão a necessidade de tratar 

esgoto doméstico, contribuindo assim para o 

desenvolvimento sustentável. 

ABSTRACT 

One of the major problems faced in today's 

society is the pollution of water resources and 

soils advent of the inadequate dumping of 

effluents. Pollution besides causing in some 

respects the decrease in water availability, 

causes public health problems and 

environmental degradation. Some authors say 

that one of the problems that contribute to this 

result is the lack of an efficient system of 

treatment of industrial or domestic effluents. In 

this context, aiming to develop a sustainable 

technology of low cost and easy access to the 

community, aiming to meet the need to treat 

domestic effluent with the possibility of 

agricultural reuse, the present work projects and 

studies the efficiency of a Compact unit directed 

to the treatment of residential sewage, thus 

treating grey waters (effluents that do not 

originate in the sanitary system: sink waters, 

laundries and etc.). The effluent that was 

previously launched in Natura directly to the 

soil is now being treated. The compact unit of 

treatment shows the potential and efficiency of 

treating the effluent generated, so if the treaty is 

expected to meet some parameters of reference 

to the classification of water for reuse, the 

system is shown to be sustainable and 

contributes to decrease of water and soil 

pollution as well as the incidence of public 

health problems. Therefore, the unit is a good 

suggestion the need to treat domestic sewage, 

thus contributing to sustainable development.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade. Social. Desenvolvimento. Reuso. 

KEYWORDS:  Sustainability. Social. Development. Reuse. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente um dos grandes problemas enfrentados na sociedade está atrelado à poluição de 

recursos hídricos e solos, tal poluição acarreta prejuízos como, por exemplo, a pouca 

disponibilidade hídrica, problemas de saúde pública, logo o corpo hídrico poluído pode servir de 

vetor de doenças e também causa a degradação ambiental. A literatura reporta que uma das 

principais causas dessa problemática advém da ausência de tratamento adequado de efluentes 

industriais ou domésticos. Esse problema advém de alguns fatores, no Brasil, 51,92% da população 

brasileira tem acesso à coleta de esgoto, 3,5 bilhões de habitantes despejam irregularmente o esgoto 

mesmo tendo sistema de coleta, mais de 100 Milhões de brasileiros não tem acesso a este serviço, 

cerca de 44,92% dos esgotos são tratados. Em relação à disponibilidade hídrica, 83,3% dos 

brasileiros são atendidos com o abastecimento de água tratada, porém, 35 Milhões de brasileiros 

não tem acesso a este serviço básico. 

Nesse contexto, diante da problemática é relevante que se criem alternativas para sanar ou 

atenuar tal impacto causado ao meio ambiente, impactos esses que se tornam problemas para o 

homem, tratar o efluente gerado no espaço residencial, ajuda a diminuir o índice de poluição, logo, 

se tem possibilidade de diminuir o impacto sofrido e ter propostas alternativas para o reuso do 

efluente tratado, assim, o trabalho atende a ideia ao desenvolver uma tecnologia de tratamento de 

esgoto residencial barata e de fácil operação tendo potencial de replicação na comunidade.   

Assim o objetivo do trabalho é o desenvolvimento e aplicação de uma unidade compacta de 

tratamento de esgoto doméstico em espaço residencial, sendo uma tecnologia de baixo custo e de 

fácil acesso a comunidade, o trabalho sugere uma forma de atender a necessidade de tratar o 

efluente doméstico e o destinando ao reuso agrícola diminuindo a incidência de problemas de saúde 

causados eventualmente pelo despejo inadequado do esgoto.  

O objetivo específico segue com a aplicação da unidade, que por termos qualitativos 

possibilita a análise da viabilidade do sistema, tendo assim base para discussão sobre a replicação 

do projeto objetivando atender a comunidade, analisando a eficiência do tratamento com uso de 

alguns métodos, monitorando a qualidade do esgoto tratado (águas cinza), e coletando informações 

dispostas nas análises com os parâmetros referenciais a fim de destina-lo ao reuso; por fim, discutir 

os resultados sobre a eficiência, potencial, ganhos ou perdas e a relevância da aplicação. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Adentrando ao conceito de esgoto a norma NBR 9648 (ABNT, 1986), no tópico 2.5 define 

esgoto doméstico como “despejo líquido resultante do uso da água para higiene e necessidades 

fisiológicas humanas”, logo pode se afirmar que seu volume resulta da quantidade de água 

consumida. O esgoto gerado segundo NUVOLARI (2011, p. 43), o esgoto líquido cuja composição 

não contém resíduos industriais é de aproximadamente: 99,97% de água; 0,04% de sólidos 

sedimentáveis; 0,02% de sólidos não sedimentáveis; e 0,07 de substâncias dissolvidas. No esgoto 

sanitário quando não há um sistema de separação complexo dos efluentes, sua composição é 

formada por águas negras e águas cinza. 

2.1 Águas Cinza 

As águas cinza são qualquer água usada no meio doméstico que não são geradas do meio 

sanitário, águas usadas em banhos, louça, pias e lavanderias. Esse tipo de efluente compõe de 80 a 

90% do esgoto total gerados em residência, e pela sua composição obtém um grande potencial de 

ser reutilizada para fins domésticos ou agrícolas diminuindo assim o uso de água potável.  
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2.2 Sistemas residenciais de tratamento de esgoto 

No âmbito atual há basicamente duas variantes compreendidas no sistema de esgotamento sanitário. 

As variantes se dividem em sistema individual (solução local individual contida em poucas residências), e 

sistema coletivo (solução com o afastamento/transporte do esgoto da área servida). 

Segundo SPERLING (2014), o Sistema Individual pressupõe a solução no local, sendo, portanto, 

usualmente adotados para atendimento unifamiliar, embora possam atender mais residências. No sistema 

individual é bem usual o uso de fossas que destinam o efluente a infiltração direta no solo, fossas sépticas 

com sumidouros onde ocorre a retenção de sólidos e infiltração pós-tratamento e privada higiênica que 

destina o efluente a infiltração direta no solo.  

O sistema coletivo é indicado para áreas com grande densidade populacional, é composto por 

sistemas que coletam o efluente e o destinam a um local de despejo ou tratamento do efluente, um exemplo é 

o sistema de saneamento.

2.2.1 Fossa séptica 

A fossa séptica é destinada à remoção do material sólido, sólidos em suspensão e 

sedimentáveis. Em sistemas convencionais de tratamento de esgoto doméstico a fossa séptica 

compreende o processo primário. Nessa etapa ocorre à remoção de parte dos sólidos em suspensão 

que compreendem a matéria orgânica, sua remoção implica na redução da carga de DBO. Segundo 

SPERLING (2014, p. 282), a eficiência de remoção de sólidos em suspensão situa-se em torno de 

60 a 70%, e a de DBO em torno de 25 a 35%. Deste modo, pelo processo físico já obtemos remoção 

de parte da matéria orgânica e DBO assim atenuando a carga do efluente para os processos 

seguintes.  

2.2.2 Filtros biológicos 

Os filtros biológicos têm como objetivo a remoção de matéria orgânica por meio da 

degradação ocorrida em processos metabólicos de bactérias e microrganismos em ambiente 

anaeróbico compreendendo assim o processo secundário. O sistema tem a capacidade de remover 

matéria orgânica dissolvida (DBO solúvel), cuja não é removido nos processos primários e a 

matéria orgânica em suspensão (DBO particulada), resto do material que não foi removido no 

processo primário. 

Segundo SPERLING (2014, p.286), a essência do tratamento secundário do esgoto 

doméstico é a inclusão de uma etapa biológica. Enquanto os tratamentos preliminares e primários 

obtêm mecanismos de ordem física, neste tipo de tratamento ocorrido no filtro a remoção da matéria 

orgânica é feita por reações bioquímicas realizadas por microrganismos.    

Figura 1 - Processo que ocorre no filtro biológico em meio anaeróbico. 

2.2.3 Reatores de aeração 

O reator de aeração tem o objetivo de remover odores e patógenos que sobrem do processo 

anterior, é compreendido como pós-tratamento no caso da unidade estudada. Os odores são 

formados por compostos de enxofre na forma de sulfetos (S¯ e S²), produtos que se formam em 

condições anaeróbias, na decomposição das proteínas. Entre os produtos gerados em 

decomposições anaeróbicas encontra-se o NH3, CO2, Aminas, Ácidos Orgânicos e o Gás Sulfídrico 

(H2S). Algumas bactérias anaeróbias produzem o H2S, podendo se originar a partir do sulfato 

existente normalmente nas águas ou na decomposição de proteínas sulfurosas. Portanto, o processo 
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que ocorre no reator de aeração possibilita a remoção de odor e produtos gerados pelos processos de 

consumo de proteínas desencadeados pela bactéria e microrganismos. 

3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do projeto, se fez pesquisas a teóricos e modelos de estação de 

tratamento de esgoto a fim montar/desenvolver a unidade compacta de tratamento de esgoto 

doméstico que pudesse ser avaliada qualitativamente, logo, se adotou o modelo que obtém o 

sistema muito convencional no tratamento de esgoto sanitário, a tecnologia é composta por estações 

onde ocorre o processo primário, secundário e o pós-tratamento. O sistema desenvolvido é 

composto por fossa detentora de sólidos, filtro biológico e por fim o reator de aeração que 

compreende o pós-tratamento. O material que escolhido para a montagem da unidade pode ser 

encontrado em lojas de materiais de construção, assim, observa-se um fácil acesso ao material. A 

fossa detentora de sólidos compõe-se de uma caixa d’água com volume de 150 litros, o filtro 

biológico é formado por ligações de canos PVC de 100 mm juntamente com o reator de aeração. O 

motivo que se fez obter este resultado esta compreendido no objetivo de desenvolver uma 

tecnologia de baixo custo e fácil acesso, o projeto teve o orçamento R$ 400,00 reais, por ser 

compacto pode ser dimensionado a residência alvo do projeto. A residência alvo da intervenção foi 

selecionada a partir de visitas a campo onde se observou condições sanitárias e necessidades locais, 

condições sociais e a acessão por parte da comunidade atendida.  

Figura 2 – a) Unidade compacta de tratamento de esgoto doméstico; b) Composição do 

sistema de tratamento.  

3.1 Parâmetros investigados de qualidade do efluente 

Adentrando a análise do sistema de tratamento, o trabalho tem como pontos analisar de 

forma qualitativa a viabilidade econômica e a eficiência do tratamento. Parâmetros como 

coliformes Termotolerantes, PH, Turbidez, Sólidos Totais (fixos e voláteis), Oxigênio 

Dissolvido (O.D.), DQO, DBO e Fósforo total servirão de referência à análise do efluente tratado, 

logo, comparando e alimentando a discussão da eficiência de tratamento e o potencial do sistema, e 

a possibilidade do efluente tratado ser destinado ao reuso agrícola atendendo a normas dispostas em 

portarias nacionais e internacionais a fim de comparação.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A unidade compacta de tratamento de esgoto residencial está em operação e observação 

inicial, não se realizou coletas pelo fato de uma pequena ocorrência de entupimento, para o 

problema se planejou técnicas para sanar o ocorrido. A unidade se encontra instalada em uma 

residência que se encontra em uma comunidade carente que apresenta fatores de vulnerabilidade 

social e econômica, residência localizada no município de São Paulo do Potengi, Rio Grande do 

Norte.  
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Espera-se obter um efluente tratado que obtenha características que prove o funcionamento 

efetivo do sistema de tratamento, resultando em um efluente que possa ser destinado ao reuso 

agrícola, mantendo uma forma de reduzir o consumo de água potável, realizando o manejo de 

recursos hídricos. Além do reuso, a atividade possibilita a renovação da segurança hídrica, o 

efluente antes jogado in natura no meio ambiente poluindo rios e degradando ecossistemas agora 

passa a ser tratado e tem possibilidade de ser reutilizado para atividades que a antes consumia água 

potável demandando um grande volume.  

Não só abrangendo a qualidade dos recursos hídricos, o projeto propõe a área da saúde 

pública, a falta de serviço de coleta de esgoto leva a determinadas camadas sociais a sofrerem com 

doenças, a maioria delas relacionadas à má qualidade do recurso, advento da poluição e o contato 

dos indivíduos com tal degradação. A unidade mostra ter potencial para atender as necessidades de 

se obter uma tecnologia barata e adaptada para o tratamento residencial de esgoto doméstico, o 

projeto se torna viável a atender a comunidade carente de recursos financeiros tornando-se viável 

sua replicação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A unidade compacta de tratamento de esgoto doméstico mostra-se obter um grande 

potencial, além de se ter a possibilidade de avaliar economicamente sua estrutura e sua eficiência de 

tratamento, sua simplicidade faz com que seja viável sua aplicação, atendendo um modelo 

sustentável de desenvolvimento, o projeto possibilita o poder de desenvolver uma tecnologia que 

atenda a comunidade carente com um baixo custo ao mesmo tempo em que, se encontra uma 

solução para o tratamento do esgoto residencial, associando-se a fatores de saúde pública. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O projeto propõe desenvolver um protótipo de 

suspensão eletromagnética e adequar essa 

tecnologia para as proporções e restrições de 

uma Bicicleta MTB, possibilitando o estudo da 

fabricação de um amortecedor de princípio 

eletromagnético e sem fluido ativo, que se 

refere à suficiência das forças magnéticas e o 

cálculo das dimensões tanto da barra, quanto da 

bobina, baseado nas equações desenvolvidas 

pelos estudos de Maxwell Gilbert, para atender 

as limitações de espaço e peso de uma bicicleta 

e definir quais materiais atenderiam as 

necessidades do projeto para a confecção do 

solenoide e da barra magnética, componentes 

primordiais para o sistema do amortecedor. 

Este estudo é sustentado na Lei de Lenz e no 

princípio de indução magnética de Faraday e 

auxiliado pelas pesquisas dos cientistas 

Elankovan e Ramesh, e as do norte-americano 

Haliday, que realizaram estudos referentes a 

áreas semelhantes. Depois de verificados os 

valores resultantes da pesquisa, se concluiu que 

seria viável a elaboração inicial de um protótipo 

de suspensão eletromagnética constituída por 

uma barra de imã permanente de Neodímio 52 e 

uma bobina com núcleo de Ferro transformador. 

O presente trabalho possui certa relevância para 

a área de estudo, dado que demonstra a 

possibilidade de aplicação do eletromagnetismo 

para outros âmbitos da indústria automotiva, 

como também auxiliará nas competições de 

ciclismo, as tornando mais elaboradas. 

ABSTRACT

The project proposes to develop a prototype of 

electromagnetic suspension and to adapt this 

technology to the proportions and restrictions of 

a Bike MTB, making possible the study of the 

manufacture of a shock absorber of 

electromagnetic principle and without active 

fluid, that refers to the sufficiency of the 

magnetic forces and the calculation of the 

dimensions of both bar and coil, based on the 

equations developed by Maxwell Gilbert's 

studies, to meet the limitations of space and 

weight of a bicycle and to define which 

materials would meet the needs of the design for 

the construction of solenoid and magnetic bar 

components for the damper system. This study 

is supported by Lenz's Law and Faraday's 

magnetic induction principle and aided by the 

researches of scientists Elankovan and Ramesh, 

and those of the American Haliday, who carried 

out studies related to similar areas. After 

verifying the values resulting from the research, 

it was concluded that the initial elaboration of 

an electromagnetic suspension prototype 

consisting of a Neodymium permanent magnet 

rod 52 and a transformer iron core coil would be 

feasible. The present work has some relevance 

for the study area, since it demonstrates the 

possibility of applying electromagnetism to 

other areas of the automotive industry, as well 

as assisting in cycling competitions, making 

them more elaborate. 

PALAVRAS-CHAVE: Eletromagnetismo, suspensão, projeto conceitual, bicicleta, MTB. 

KEYWORDS: Electromagnetism, suspension, conceptual design, bicycle, MTB 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa em sua grande parcela se baseia no estudo e projeção de protótipo de uma 

suspensão para aplicações em Bicicletas Mountain Bike (MTB), a partir dos princípios 

eletromagnéticos, a fim de possibilitar aumento da eficiência do efeito do amortecimento, bem 

como o acréscimo de conforto, estabilidade e confiabilidade ao condutor do veículo. 

Os sistemas hidráulicos de amortecimento são comumente usados em bicicletas. O 

amortecimento funciona da seguinte forma: um fluido hidráulico, caracterizado pela sua alta 

viscosidade, é alvo de uma força convergente do movimento de um pistão, amortecendo as 

vibrações da massa suspensa da bicicleta devido a oscilação no relevo.  Apesar da alta densidade de 

força, facilidade de controle e de design, disponibilidade e maturidade comercial, as suspensões 

hidráulicas (sistema passivo) são consideradas insuficientes pela necessidade de o fluido estar 

continuamente pressurizado. Devido ao aquecimento do fluido, a partir da sua utilização constante, 

a sua viscosidade é diminuída, prejudicando, consequentemente, a eficiência do sistema. Além 

disso, caso haja ruptura da carcaça, o vazamento do fluido hidráulico ocasiona poluição do meio, já 

que são substâncias tóxicas (GYSEN, 2008). Devido a esses problemas, os sistemas hidráulicos 

possuem limitações quanto ao seu uso.  

Como alternativa, o presente trabalho propõe a o desenvolvimento de um projeto conceitual 

de um modelo de suspensão que não dependa de um fluído de trabalho e que, por sua vez, possa 

atuar em elevadas oscilações de solo, com suporte a intensas solicitações tensoativas. Para tanto, 

pretende-se desenvolver um amortecedor eletromagnético, a partir das concepções teóricas 

propostas pelo Princípio de Indução Eletromagnética de Faraday e da Lei de Lenz, n que diz 

respeito a força de repulsão entre um imã permanente e um bobina com corrente elétrica adicional. 

O objetivo desse estudo pauta-se na escolha do material a compor o imã permanente e do 

dimensionamento da bobina, os quais integrarão o método de amortecimento aqui proposto. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo o princípio de Indução Eletromagnética de Faraday, o movimento relativo de um 

imã permanente nas intermediações de uma espira com características condutora provoca a indução 

de corrente elétrica. Nesse contexto, segundo Faraday, a variação de fluxo magnético promove a 

realização de um trabalho por unidade de carga elétrica, que gera a corrente induzida, denominado 

como força eletromotriz (HALLIDAY, 2012). 

Dessa forma, a referida corrente induzida, ao gerar um campo magnético induzido, trabalha 

a se opor à variação do fluxo magnético que a gerou, conforme os pressupostos teóricos enunciados 

pela Lei de Lenz (SERGIO, 2002). A partir disso, entre o imã permanente e a bobina 

(compreendida como um condutor sobre um núcleo ferromagnético, composto por um conjunto de 

espiras) é gerada uma força de repulsão eletromagnética. 

Assim, a força de repulsão provocada pela indução, de acordo com a lei de Faraday-lenz, 

pode ser potencializada a partir de um adicional de corrente elétrica. (ELANKOVAN et al, 2015). 

No presente trabalho, propõe-se o estudo dos componentes (imã permanente e bobina de 

núcleo ferromagnético) da construção de uma suspensão para Bicicletas a partir do sistema de 

repulsão eletromagnética descrito acima. Nesse sistema de amortecedor, a inserção de corrente 

elétrica adicional corrobora com a possibilidade de controle da rigidez do amortecimento e 

consequente favorecimento do conforto do condutor do veículo. (ELANKOVAN et al, 2015).  

Conforme os referenciais bibliográficos de estudo da área indicam, há a existência de três 

tipos de sistema de suspensão: passivo, ativo e semiativo (NICOMÉDIO, 2015). O sistema passivo, 
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apesar de ser de baixo custo, apresenta diversas limitações no que diz respeito a rigidez do 

amortecimento (considerada baixa), devido a impossibilidade de atuarem em altas frequências de 

oscilação de superfície de tráfego. Os sistemas ativos, por sua vez, diferente dos passivos, podem 

ser submetidos a solicitações tensoativas mais intensas, porém requerem o uso de uma grande 

quantidade de energia externa.  Nesse contexto, há a necessidade de um modelo que agrega 

características dos dois modelos anteriores: o sistema semiativo. Apresenta baixos custo e uso de 

energia externa e podem ser submetidos a altas oscilações de solo (NICOMÉDIO, 2015). O 

presente trabalho aborda o desenvolvimento teórico de um sistema de suspensão eletromagnético 

semiativo para Bicicletas MTB, a partir do princípio de Indução de Faraday-Lenz.  

3 METODOLOGIA 

Para fins metodológicos do presente estudo, foi desenvolvida uma coleta de dados e 

sistematização de referenciais bibliográficos já postos para o estudo sobre o Princípio de Indução 

Eletromagnética de Faraday-Lenz, bem como análise de artigos, a fim de se estudar os pressupostos 

teóricos sobre os sistemas de amortecedores para Bicicletas e automóveis em geral. Após a pesquisa 

bibliográfica citada, desenvolveu-se a segunda etapa da pesquisa, que se trata de investigações 

teórico-práticas para projetar o protótipo da suspensão, realizando a escolha do material do imã 

permanente e o dimensionando da bobina a ser utilizada. Em relação a escolha do material do imã 

permanente, levou-se em consideração a possível utilização de imãs de Neodímio, Ferrite e 

Samário-Cobalto, por se tratar de materiais com alto campo magnético. O imã de Alnico foi 

descartado da análise devido a sua facilidade de desmagnetização ao ser exposto a campo 

magnético gerado por eletroímã. (ANOCIBAR, 2007) 

O projeto conceitual foi direcionado considerando a necessidade de suportar 1000N de 

massa dinâmica suspensa pela bicicleta, haja vista a utilização de dois amortecedores (suporte de 

500N cada). Para tanto, a partir da equação da força de tração de Maxwell (I), pôde-se quantificar a 

força de repulsão exercida entre um imã permanente e um eletroímã, em situação de adição de 

corrente elétrica para fortificar o campo da bobina, aumentando a força de repulsão resultante 

(ELANKOVAN et al, 2015): 

𝐹 =
(𝐵𝐵+𝐵𝐼)

2𝐴

2𝜇
(I) 

Onde 𝐵𝐵 é o campo da bobina, 𝐵𝐼 é o campo do imã permanente, A é a área comum entre o 

solenoide e a barra magnética e 𝜇 é a permeabilidade do meio, que nesse caso corresponde ao 𝜇0. 

A partir dessa modelagem matemática, pode se calcular o campo induzido da bobina (II), 

dado por: 

𝐵𝐵 = 𝑁 ∙ 𝜇𝑟 ∙ 𝜇0 ∙ 𝐼 (II) 

Onde 𝑁 é a densidade linear da bobina, 𝐼 é a corrente elétrica adicionada no sistema e a 

permeabilidade magnética absoluta, dada pelo produto da permeabilidade do meio (vácuo), 𝜇0, e a 

permeabilidade relativa ao material do núcleo ferromagnético, 𝜇𝑟. O núcleo ferromagnético da 

bobina é importante, já que, quando exposto ao campo induzido da bobina, tem seus domínios 

magnéticos organizados, de modo a potencializar o campo resultante do solenoide (HALLIDAY, 

2012). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Levando em consideração as informações a respeito das dimensões e dos campos 

magnéticos dos materiais, que foram conseguidas através das indústrias fornecedoras, torna-se 
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possível realizar a fundamentação do estudo e se fazer uso das ferramentas de aprendizagem que 

temos em mãos, como a Equação de Força de Tração de Maxwell, e consequentemente ter 

conhecimento dos comportamentos dos materiais referentes à área de estudo deste trabalho. Assim, 

é viável determinar a força de repulsão dos materiais magnéticos que foram procurados, e enfim 

realizar a escolha de qual desempenhará melhor as necessidades inerentes ao protótipo. Dessa 

maneira, foram selecionados 3 ímãs diferentes: Samário Cobalto, Ferrite e Neodímio N52; e em 

seguida calculou-se a força gerada. 

Obtiveram-se os resultados abaixo (Tabela 1): 

Tabela 1 – Tabela com demonstração das forças de repulsão dos imãs permanentes. Fonte: Autoria Própria 

Os produtos destas equações implicarão diretamente no peso que a bicicleta suportará, não 

apenas devido à massa suspensa, mas oriundo também do contato com superfícies irregulares que 

causarão oscilações e variações de tensões. É importante lembrar que somente a força de repulsão 

gerada pelo campo induzido da bobina não será suficiente para suporte dos esforços, que a MTB 

será submetida, sendo assim necessário um adicional de corrente elétrica.  

Para gerar essa corrente auxiliar, foi escolhido um dínamo que produz 0,458 A, que atende 

às necessidades tanto dimensionais quanto elétricas. A bobina desempenha eficazmente o seu papel, 

no que se diz respeito a produção de um campo e uma força magnética, por conta disso são 

comumente utilizadas como indutor, sendo responsáveis por armazenar a energia em forma de 

campo. Levando-se em consideração a equação de Força de tração de Maxwell, que demonstra a 

repulsão entre o campo magnético do ímã e o do solenoide (ELANKOVAN, M. G., 2015), calcula-

se o campo necessário da bobina para gerar uma força de 500N, já que a suspensão é dupla gerando 

no total assim uma repulsão de 1000N. Por meio dessa informação torna-se exequível o cálculo do 

número de voltas necessárias a bobina e o núcleo ideal para esta.  

O material do núcleo ferromagnético influenciará na densidade da bobina e assim no seu 

tamanho. Dessa forma, estudou-se qual o melhor núcleo ferro-magnético para compor o protótipo. 

Mostra-se o resultado na tabela a seguir (Tabela 2):  

Tabela 2 –Tabela com valores acerca da quantidade de voltas da bobina. Fonte: Autoria Própria 
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No que se diz respeito às dimensões, são comuns a um sistema de amortecimento normal de 

uma bicicleta, 30cm de altura, fazendo com que se utilize na bobina um núcleo de Ferro 

Transformador, pois é o que melhor se adequa ao caso. Assim, os resultados apresentados revelam a 

total viabilidade da produção do protótipo e consequentemente a de sua aplicação, posteriormente 

sendo aplicado e testado. O protótipo apresentará imã permanente de Neodímio N52 e bobina de 

núcleo de ferro transformador com 372,52 voltas/m.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meios das conclusões alcançadas com o estudo, constata-se que é viável a produção de 

um sistema de suspensão sem fluido ativo e de princípio eletromagnético, que cumpra com as 

necessidades e que se adeque as dimensões de uma bicicleta no estilo Mountain Bike. Obteve-se 

também o projeto de uma suspensão livre dos principais defeitos presentes em bicicletas de 

princípio passivo hidráulico-pneumático, como a diminuição da viscosidade e da resistência 

mecânica do fluido transmissor de potência, devido ao aumento do calor proveniente do atrito dos 

componentes internos, assim como a questão dos vazamentos em consequência do aumento da 

pressão na carcaça. Tendo em vista a produção de futuros trabalhos, percebeu-se a necessidade da 

construção do protótipo desta suspensão, a fim de realizar testes experimentais de sua 

aplicabilidade, bem como também realizar ensaios de compressão e provas dinâmicas com o 

objetivo de estudar a variação da constante elástica do amortecedor (K) em detrimento da variação 

da corrente elétrica aplicada ao solenoide. 
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LA BELLE SALON: Projeto integrado para um salão de beleza em São Gonçalo 

do Amarante/RN 

FERREIRA, M. R.1; JACINTO, R. S.2 e ASEVEDO, L. F.3

1,2,3 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O artigo retrata de uma proposta projetual 

integrada para um salão de beleza para São 

Gonçalo do Amarante. A arquitetura foi 

desenvolvida com base na análise dos 

condicionantes projetais, estudo de referência e 

elaboração do projeto em ferramentas 2D e 3D. 

A construção civil determinou o padrão 

construtivo desde a fundação aos acabamentos. E 

foram realizados dimensionamentos para que as 

instalações elétricas que seguissem as normas 

técnicas. O resultado é um projeto de salão de 

beleza integrado funcional, confortável e 

contemporâneo.

ABSTRACT 

The article is an architectural proposal of a salon 

for São Gonçalo do Amarante / RN. The 

architecture was developed based on the analysis 

of the projection constraints, reference study and 

elaboration of the project in 2d and 3d. from 

foundation to finishes. And were made sizing so 

that electrical installations that followed the 

technical standards. The result is a functional, 

comfortable and contemporary integrated salon 

design.

1 INTRODUÇÃO 

O artigo traz o resultado de um trabalho de conclusão do curso técnico de nível médio em 

edificação que tem como objeto um projeto para o edifício de um salão de beleza e que integra as 

áreas de arquitetura, instalações elétricas e construção civil. A justificativa para escolha do tema foi 

impulsionada por um plano pessoal de uma das autoras. Além disto, no campus ainda não tinha sido 

estudado/elaborado nenhum projeto nesta temática. 

Para sua elaboração foi realizado levantamento topográfico, visitas técnicas e estudos 

preliminares. O projeto conta com 79.80m² de área construída, é implantado em um lote de 240m² e 

é composto pelos seguintes ambientes: esmaltaria, espaço de cabelos, recepção, sala de depilação, 

BWC social, copa, quarto de noivas, BWC suíte, garagem ampla e uma área de convivência. 

PALAVRAS-CHAVE: Salão de beleza. Projeto de arquitetura. Instalações elétricas. Especificações 

construtivas. 

KEYWORDS:  Beauty salon. Architectural design. Electrical installations. Constructive specifications.  
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O objetivo geral deste trabalho é propor um projeto para um salão de beleza para o município 

de São Gonçalo do Amarante que integra as áreas de arquitetura, instalações elétricas e construção 

civil. Os objetivos específicos são: a) desenvolver projeto arquitetônico do salão de beleza; b) elaborar 

o projeto elétrico; c) especificar os materiais e técnicas construtivas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A atividade de prática projetual na área de Arquitetura, Engenharia e Construção Civil (AEC) 

envolve a integração de conhecimentos e a colaboração entre profissionais em prol da 

compatibilização de projetos, que diminui custos e retrabalhos no processo de produção, uma vez que 

evita intervenções construtivas durante a execução de obras. Segundo Callegari (2007), a 

concentração de vários projetos integrados é uma metodologia que permite construir melhor e com 

menor custo. Segundo o referido autor, “a compatibilização compõe-se em uma atividade de gerenciar 

e integrar projetos afins, visando o perfeito ajuste entre os mesmos, conduzindo para a obtenção dos 

padrões de controle de qualidade de determinada obra” (CALLEGARI, 2007, p.34). 

A integração dos conteúdos é uma prática difundida e incentivada no IFRN através de seu 

Projeto Político-pedagógico. E esta mesma prática é adotada nos devidos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos, dentre os quais está inserido o curso técnico de nível médio em Edificações. Para tanto, é 

incentivado o desenvolvimento de projetos de conclusão de curso que integrem conteúdos vistos 

durante a formação acadêmica, e algumas dessas possibilidades dentro do curso em Edificações é 

utilizar-se da elaboração de projetos das áreas de Arquitetura, Engenharia e Construção Civil que se 

integrem tendo um único objeto em comum: a edificação. Neste artigo específico, a integração do 

projeto arquitetônico, de instalações elétricas e as especificações construtivas para a edificação de um 

salão de beleza: La Belle Salon. 

O projeto arquitetônico perpassa por diversas etapas desde sua concepção, na fase de estudo 

preliminar, até atingir o nível de projeto legal, quando já há completa definição do projeto e se 

preparam os produtos para legalização do projeto mediante órgãos urbanísticos e ambientais 

competentes. Este processo vai da elaboração do problema à solução projetual, estabelecendo uma 

decrescente no nível de incerteza, enquanto configura um crescente no nível de definição (SILVA, 

1991). 

Neste processo projetual, Laert Neves (1998) sugere como procedimento o uso de coleta e 

análise das informações básicas, no que classifica em: 1) aspectos conceituais do tema – conceito do 

tema, caracterização da clientela e das funções, o programa arquitetônico, as relações do programa, e 

o pré-dimensionamento do edifício -, e 2) aspectos físicos do terreno: forma e dimensões, topografia,

orientação quanto ao sol e ventos, acessos, relação com o entorno e legislação pertinente. Todos esses

quesitos são relacionados aos condicionantes projetuais. Analisadas essas informações, parte-se para

a etapa de adoção do partido arquitetônico utilizando-se de ideias básicas geradas nos planos

horizontais e verticais (2D) ou tridimensionais (3D).

Estas ideias vêm trazer caminhos para uma definição metodológica a ser adotada no 

desenvolvimento do processo projetual. 

3 METODOLOGIA 

O trabalho teve início com a definição do tema projetual: salão de beleza, que se enquadra 

como edificação de serviços. A partir daí, buscou-se realizar estudos de referências projetuais nesta 

mesma temática. 
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Na sequência, deu-se a escolha do terreno, sendo localizado no Loteamento Flores do Campo 

I, Guariju, município de São Gonçalo do Amarante, nas proximidades do Aeroporto Internacional, 

tendo melhor acesso pela BR 406. O lote mede 20x12, totalizando 240m², e é de esquina. Com base 

no terreno, pôde-se estabelecer os estudos de condicionantes projetuais de ordem física, ambiental e 

legal. Para isto, foi realizada visita técnica ao lote com levantamento topográfico e identificação da 

incidência solar e de ventos no terreno, e, quanto aos aspectos legais, foram estudados e aplicados o 

Plano Diretor e Código de Obras do município, e a NBR 9050:15 que trata da Acessibilidade em 

edifícios. 

Após análise dos condicionantes projetuais e dos estudos de referência, foi estabelecido o 

programa de necessidades e o projeto arquitetônico evoluiu. Foram feito vários esquemas como 

croquis, desenhos técnicos, pranchas técnicas, modelagem 3D e memorial descritivo. 

A partir do projeto arquitetônico, foram trabalhados os aspectos referentes às instalações 

elétricas e construção civil.  

Na etapa das instalações elétricas, com base na NBR5010, foi criada uma planta elétrica do 

salão de beleza. No desenvolvimento do roteiro foram comtemplados pontos de iluminação e suas 

potências, dimensionamento de tomadas de uso geral, descrição e pontos de uso específico, 

quantidade de circuitos, potências aparentes e ativas, e padrão de entrada.  

E quanto aos aspectos construtivos, foi feita a escolha dos materiais tais como, esquadrias, 

reservatório, cobertura, pecas sanitárias e os acabamento de piso, parede, teto e mobiliário.  

O esquema da metodologia do projeto integrado pode ser ilustrada na Figura 1 a seguir. 

Figura 1 – Esquema metodológico da elaboração do projeto integrado 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O programa de necessidade foi estudado e discutido tendo base em outros projetos de salões, 

ou seja, realizando os estudos de referências projetais. A partir destes estudos foi possível verificar 

por exemplo como seria uma melhor divisão de ambientes e uma boa circulação entre eles, e quais 

seriam os serviços executados em cada ambiente. O resultado para o salão de beleza consistiu em um 

projeto térreo, com área total construída de 79.80 m², e com todos os ambientes acessível. É composto 

por: Estacionamento; Recepção; Espaço de cabelos; Esmaltaria; BWC social; Sala de depilação; 

Espaço de noivas; BWC (suíte); Copa; e Área de convivência. 

O resultado gráfico do projeto arquitetônico foi composto por planta baixa, planta de locação 

e coberta, planta de situação, cortes e fachadas em 2D, e perspectivas em 3D com ambientes externos 

e interno, para melhor visualização e detalhamento. 

Projeto arquitetônico 

Construção civil 

Instalações elétricas 

• Estudo de referência

projetual

• Análise de condicionantes

projetuais

• Estudos preliminares

• Elaboração de pranchas

técnicas e Memorial

Descritivo

• Dimensionamento

• Distribuição dos circuitos

• Escolha dos materiais

• Acabamentos

• Especificações

técnicas
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Quanto ao projeto elétrico, este foi estabelecido a partir dos parâmetros da NBR5010. Foi 

criada uma planta elétrica de um salão de beleza, e no desenvolvimento do roteiro foram 

comtemplados pontos de iluminação e suas potências, dimensionamento de tomadas de uso geral, 

descrição e pontos de uso específico, quantidade de circuitos, potências aparentes e ativas, e padrão 

de entrada. A edificação contará com 14 luminárias, o ambiente projetado receba além da luz solar 

uma boa iluminação elétrica. 

Quanto aos aspectos construtivos, foi adotado o sistema construtivo composto por fundação 

em baldrame, estrutura de concreto armado constituída por vigas, pilares e laje, construída 

diretamente no solo dentro de uma pequena vala, com vedação de tijolos cerâmicos de 8 furos. 

A cobertura é composta por platibanda e laje impermeabilizada com manta asfáltica, com 

telhas de fibrocimento, tendo inclinação de 10%, com duas aguas direcionada ao centro da cobertura 

onde haverá uma calha para receber as águas pluviais. Também compõe a cobertura o rufo em 

concreto com largura de 20cm e 3cm de espessura. 

No requisito de acabamentos, foram utilizados tons claros e aconchegante para os ambientes 

internos, quanto a cor rosê, branco e a tinta acrílica fosco. E foram escolhidos tons mais escuros para 

área externa, como o revestimento com aspecto de madeira em toda a fachada. Quanto aos 

revestimentos não argamassados, serão aplicadas pastilhas cerâmicas, porcelanato e madeira. 

Alguns resultados do projeto podem ser apresentados nas plantas e perspectivas das figuras 2 

e 3 a seguir. 

a)   b)

Figura 2 – Plantas baixas do La Belle Salon: a) Projeto Arquitetônico; b) Projeto Elétrico 
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Figura 3 – Perspectivas do La Belle Salon 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde o princípio, a elaboração do TCC apresentado neste artigo tinha o intuito de projetar 

algo que ainda não tivesse sido elaborado no campus São Gonçalo do Amarante. O objetivo deste 

trabalho foi projetar uma edificação acessível de um salão de beleza, e através de várias pesquisas, 

levantamentos e estudos, foi chegar ao objeto esperado. O resultado se traduz num projeto integrado 

que interage os conhecimentos de Arquitetura, Instalações Elétricas e Construção Civil, propiciando 

uma simulação da prática profissional de um técnico em Edificações.  
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ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS HUMANAS. 

RESUMO 

O presente trabalho objetiva avaliar a 

importância do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência – PIBID para a formação 

e prática docente dos licenciandos e egressos do 

curso de Licenciatura em Geografia do IFRN- 

CNAT. O PIBID, elaborado pela Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento do Ensino 

Superior– CAPES, tem como objetivo fomentar 

a iniciação à docência e contribuir para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em 

nível superior, contribuindo com a melhoria de 

qualidade da educação básica pública brasileira. 

Nesse sentido, propõe-se, como objetivos da 

pesquisa entender a concepção e os objetivos do 

PIBID; investigar a percepção do licenciando em 

geografia sobre o programa; enaltecer a 

importância do investimento em políticas 

educacionais e dar visibilidade ao Programa de 

Iniciação à Docência. Para a efetivação da 

pesquisa, será realizada a revisão bibliográfica de 

textos, artigos e anais referentes ao ensino 

superior e ao PIBID, análises da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDB e do 

Decreto nº 7.219/2010 que cria o PIBID, bem 

como dos Relatórios do PIBID de Geografia 

IFRN-CNAT.  

 ABSTRACT 

The present study aims to evaluate the 

importance of the Institutional Program of 

Initiation Grants to Teaching - PIBID for the 

training and teaching practice of the graduates 

and graduates of the Degree in Geography of the 

IFRN-CNAT. The PIBID, developed by the 

Coordination Foundation for the Improvement of 

Higher Education - CAPES, aims to foster the 

initiation of teaching and contribute to the 

improvement of the training of teachers at a 

higher level, contributing to the improvement of 

the quality of Brazilian public basic education. In 

this sense, it is proposed, as objectives of the 

research, to understand the conception and the 

objectives of PIBID; investigate the licensee's 

perception of the program in geography; 

highlight the importance of investing in 

educational policies and give visibility to the  

Initiation to Teaching Program. To carry out the 

research, a bibliographical review of texts, 

articles and annals regarding higher education 

and PIBID, analyzes of the Law of Directives and 

Bases of National Education - LDB and of 

Decree No. 7,219 / 2010 that creates PIBID, will 

be carried out. and of the Reports of the PIBID of 

Geography IFRN-CNAT. In addition, forms will 

be applied with graduates and graduates 

participating in PIBID-Geography.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Superior. Iniciação à Docência. Formação Docente. Geografia. 

KEYWORDS: Higher education. Initiation to Teaching. Teacher Training. Geography. 
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INTRODUÇÃO 

As políticas públicas educacionais no Brasil vêm sendo ampliadas ao longo de muitas décadas com 

o objetivo de preparar o país para ser uma nação emancipada. A tendência em educação tem sido

pensar e discutir o papel da Educação na construção da cidadania como ferramenta imprescindível 

para a relação do sujeito com o mundo. Cabe à educação garantir a aprendizagem de saberes e 

habilidades necessárias para a vida em sociedade, favorecendo ao aluno capacidade para o 

desenvolvimento da autonomia, espírito investigativo, dando sentido e significado aos seus 

conhecimentos. Por meio da aprovação da Constituição Federal em 1988, o financiamento da educação 

pública passou a ser prioridade, determinando em lei que 25% do orçamento fossem gastos em 

educação, pelos municípios e pelos Estados.  

O investimento em programas educacionais no país deve sempre estar na pauta dos 

governantes, isto porque a educação é um direito todos e todas, tendo papel fundamental na formação 

cidadã.  Dessa forma sabendo o quão relevante é a educação para sociedade, é fundamental que o 

Estado invista com maior intensidade em políticas educacionais que fortaleça e estimulem a prática e 

formação docente no país, bem como a melhoria do ensino nas escolas da rede pública, para que assim 

a educação seja de fato um direito legado a todos. Diante desse contexto, o presente projeto de 

pesquisa objetiva discutir e apontar, por meio de reflexões analíticas, a importância do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) para a formação e prática docente dos 

licenciandos e egressos do curso de Licenciatura em Geografia, do Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte – Campus-Natal/Central. Dessa forma pretende-se buscar identificar qual a percepção que os 

licenciandos e egressos apresentam sobre a importância do processo de formação docente a partir das 

ações e atividades vivenciadas no referido programa.   

A temática diz respeito à necessidade de criar instrumentos de avaliação quantitativa e 

qualitativa acerca do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e sua relação 

na formação profissional dos licenciandos e egressos do curso de Licenciatura em Geografia do IFRN 

Campus Natal-Central.  

O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA 

Esta seção tem como finalidade apresentar os objetivos iniciais do programa e qual sua 

configuração atual. Conforme disposto no DECRETO Nº 7.219, DE 24 DE JUNHO DE 2010, 

institucionaliza e dá as diretrizes que orientam como os bolsistas desempenharão suas atividades e o  

PIBID funcionará, conforme versa o artigo 1 do decreto como conceito chave de propriedade para o 

programa, onde diz: 
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Dispõe sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e dá outras 

providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso 

IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.405, de 9 de janeiro 

de 1992, 

DECRETA: Art. 1º O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, 

executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES, tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade 

da educação básica pública brasileira. (BRASIL, 2010). 

Assim, o programa foi o suporte principal que unia as secretarias estaduais e municipais de 

educação e as universidades públicas e os institutos federais, onde futuros docentes, teriam contato 

não apenas com a sala de aula, mas com o chão da escola, conhecendo a realidade e desafios da 

educação públicas brasileira. O programa representa o momento de afirmação da carreira docente. 

O PIBID tinha como estratégia a de melhorar o ensino nas escolas públicas em que o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) estava abaixo da média nacional, de 4,4. O programa 

apresenta objetivos secundários que são fundamentais para realização e execução do programa nas 

escolas, esses objetivos segundo o edital MEC/CAPAS/FNDE 2007 são: 

I-Valorizar o magistério; II-Incentivar a formação de docentes em nível superior para a

educação básica; III-Promover a melhoria da qualidade da educação básica; IV-Incentivar a

articulação entre instituições superiores e as de formação básica; V- Elevar a qualidade da

formação de professores; VI-Estimular a integração da educação superior com a educação

básica; VII-Promover a elevação da qualidade do ensino nas escolas da rede públicas; VIII-

Fomentar metodologias e práticas docentes inovadoras que orientem para a superação de

problemas no processo ensino- aprendizagem; IX-Valoriza o espaço da escola pública como

campo de experiência na formação de professores; X-Proporcionar ao graduando a

participação em ações metodológicas inovadoras e articuladas com a realidade local da escola

(BRASIL, 2007).

Por meio destes objetivos, é possível notar que o PIBID procura aliar respostas a três 

necessidades brasileiras: primeiro, melhoria do aprendizado de alunos da educação básica, segundo 

aperfeiçoamento e terceira formação/capacitação docente. No primeiro edital do programa, em 2007, 

participaram apenas Instituições de ensino superior federais (IFES) onde seus projetos iniciais 

destinavam-se preferencialmente a área de extas com foco preferencial no ensino de nível médio.   

Vales ressaltar que para ser bolsista do programa era necessário o aluno ser preferencialmente 

oriundo de escola públicas, estando matriculado em qualquer período dos cursos de licenciaturas, o 

candidato a bolsa era avaliado através do seu rendimento no curso, como também pela carta de 

motivação. Desde então diversas ações, decretos e portarias foram sendo inseridas a legislação do 

programa. 

Essas ações foram importantes na democratização do programa, estendendo a participação de 

cursos, ampliando números de bolsas e inseridos as escolas municipais ao quadro de participação do 

PIBID, outra mudança significativa foi a inclusão de escolas com altos índices de rendimentos (IDEB), 
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onde antes apenas escolas abaixo da média podiam participar do programa, a inserção de participantes 

do PROUNI.  

O segundo edital lançado em 2009 amplia o número de IES públicas estaduais e por meio da 

portaria nº 1.243, aumenta os valores de bolsas dos participantes de programas de formação inicial e 

continuada de professores. É notório que no período que vai de 2007 criação do PIBID até 2009 

lançamento do segundo edital o programa se democratizou, agregando novas instituições e aumentado 

o número de bolsas.

Em abril de 2010 é lançado o edital nº18/2010, este por sua vez muda a redação de alguns 

trechos da portaria, ampliando as áreas de conhecimento atendidas pelo PIBID, como por exemplo 

licenciaturas que atendam projetos interdisciplinares e licenciatura em pedagogia com enfoque para 

alfabetização em classe, incluindo a EJA, assim como exposto no Decreto nº 7.219, de 24 de julho de 

2010, afirmando que “O PIBID atenderá à formação em nível superior de docentes para atuar nos 

níveis infantil, fundamental e médio da educação básica, bem como na educação de pessoas com 

deficiência, jovens e adultos, comunidades quilombolas, indígenas e educação no campo”.  

Desta forma o pibidiano com essa nova configuração pode atuar nos diversos níveis e 

modalidades da educação, o que representou uma maior experiencia da vivência escolar. Ainda no ano 

de 2010 é criado o PIBID diversidade, voltado para alunos da educação do campo e comunidades 

indígenas. Em 2011 e 2012 os editais nº 1/2011 CAPES e nº 11/2012 CAPES, assim como a portaria 

nº 96/2013 CAPES, objetivavam fazer chamadas públicas para aquelas instituições, que tinha o 

interesse em ampliar e cadastra novos projetos.  

Já em 2013 com o edital 61/2013 CAPES, ocorre uma ampliação numérica e geográfica do 

programa em especial a adesão as instituições do setor privado. Nunes (2014) ao avaliar o programa 

no ano de 2013 afirma que:  

em 2013 o programa, passa por uma ampla reformulação e uma forte expansão quantitativa 

pode ser percebida a partir da mais recente seleção do programa, convocada pelo Edital Capes 

nº 61/2013 (CAPES, 2013): em abril de 2014, 81.177 mil bolsas foram pagas por meio do 

Sistema de Acompanhamento de Concessões da  

Capes – SAC, das quais 65.928 mil são destinadas a licenciandos (CAPES, 2014). Em 2009, 

segundo ano de execução do programa, o número de bolsistas oriundos da primeira seleção – 

ocorrida em 2007 – era de 3.088 no total, conforme o Relatório de Gestão da Diretoria de 

Educação Básica Presencial – DEB (CAPES, 2012). Isto corresponde a um crescimento de 

aproximadamente 26 vezes no total geral de bolsistas em cinco anos. (NUNES,2014, p. 592) 

Percebe-se então o quão grande foi a expansão do programa desde 2007, porém é importante 

frisar que há um desfoque no programa já que no início o objetivo era específico para instituições 

públicas. Mesmo com a perspectiva de democratizar o programa percebe-se que na realidade ocorre 

uma fragmentação do programa para mais de uma esfera.  

No ano de 2016 é criada a portaria nº46 que altera o regulamento do PIBID, principalmente em 

seus objetivos, onde ocorreu a tentativa de fazer uma junção do programa com outros, desta forma 

ocorreram diversos protestos e ações do FORPIBID para barra esta portaria, visto que ela fere os 
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objetivos do pibid relacionados a formação inicial docente. Porém em junho de 2016, surge outra 

portaria que revoga a anterior, com vistas a não mais atender aos objetivos da formação inicial docente. 

A partir daí não foram estabelecidas novas normatização, até que no ano de 2017 o programa 

sofre com corte de bolsas e ameaças de cancelamento, onde foram realizadas inúmeras ações do 

FORPIBID (fórum nacional do PIBID) para barrar essas ameaças e cortes de verbas. Um exemplo 

desta situação é o próprio PIBID da licenciatura em geografia que desde o ano de 2014 não recebeu 

mais nenhum material para realização de atividades, o que no início do programa era bem diferente. 

Sendo assim de dezembro de 2017 até meados de janeiro de 2018 os bolsistas do programa viveram a 

expectativa se o PIBID seria cancelado ou não. Até que em fevereiro de 2018 ocorreu o que era de se 

espera o fim do programa que representou uma ameaça a formação inicial de professores no Brasil. 

A CAPES então afirma que o programa está suspenso para que seja reformulado um novo 

edital, visto que o programa apresentava defasagens. Então no ano de 2018 ressurge o PIBID, por meio 

de um novo edital (nº 7/2018 capes) uma das primeiras alterações foi em relação ao tempo de curso 

que o bolsista deverá ter para pleitear uma vaga no programa segundo o edital só poderá se inscrever 

estudantes que estiverem matriculados na primeira metade de curso, antes não havia esta restrição.  

Este fator deve-se ao novo programa do MEC, a Residência Pedagógica, que recebe estudantes 

matriculados a partir do 5º período de curso em paralelo a realização dos estágios docente. Em relação 

aos objetivos o novo edital afirma: 

I.incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; II. contribuir

para a valorização do magistério; III. elevar a qualidade da formação inicial de professores

nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação

básica; IV. inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação,

proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas,

tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e

interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-

aprendizagem; V. incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus

professores como co-formadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos

processos de formação inicial para o magistério; e VI. contribuir para a articulação entre teoria

e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos

cursos de licenciatura. (BRASIL,2018)

Percebe-se que a uma harmonia em relação aos objetivos de ambos os editas todos enfatizam 

o papel do programa no incentivo a formação docente, valorização do magistério e algo de grande

importância a melhoria da educação básica no país. Outro a fator de alteração foi a seleção dos bolsistas 

onde nessa nova fase do PIBID todos deverão ter cadastro na plataforma freire da capes e MEC. 

Mesmo assim não sabemos ao certo se o programa ira sobreviver visto que a própria CAPES afirmou 

que se em 2019 os investimentos da educação não forem reformulados as bolsas de programas com o 

PIBID serão suspensas, assim como também não se sabe-se se com o advento da residência pedagógica 

o programa ira sobreviver, visto que quando se fala em investimento para educação o próprio governo

afirma que são insuficientes, então não se pode afirmar ao certo se os dois programas vão permanecer 

apenas o futuro nos dirá.  
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METODOLOGIA 

Para que tais objetivos fossem alcançados o presente trabalho será fundamentado em pesquisa 

de cunho exploratório que busca uma aproximação ao problema, lapidação de ideias e estímulo ao 

surgimento de possíveis intuições. Será realizado levantamento bibliográfico em obras, artigos e anais 

relacionados à temática.  No que se refere aos instrumentos de pesquisa serão elaborados formulários 

com questões relacionadas às experiências a partir da participação no PIBID, mais precisamente, sobre 

os impactos e impressões das ações/atividades vivenciadas até então no Projeto em sua formação 

profissional, bem como possíveis dificuldades encontradas e perspectivas para a continuidade dele.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste tópico é destinado a construção e análise da importância do PIBID/IFRN para a formação 

docente dos ex-bolsistas, para tanto foi necessário se ater a um questionário pré-estruturado através da 

plataforma “google Doc’s” com a finalidade de facilitar a participação do entrevistado. Iniciamos 

procurando definir se o ex-bolsista é egresso ou licenciando conforme gráfico 01. 

Assim, temos como nível de formação dos entrevistados participantes da pesquisa um total de 

66,7% são licenciandos, e 33,3% são egressos do programa que já possuem graduação nas áreas 

educacionais oferecidas pelo o IFRN/CNAT. Com relação ao período de ingresso no programa, o que 

se observa que ocorreu entre o 3° ao 5° período das quatros licenciaturas do IFRN/CNAT, como pode 

ser observado no gráfico abaixo. 

Gráfico 01: Questionamento sobre Graduado ou Licenciando. 

    Fonte: Elaborado pelo os autores, setembro de 2018. 
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Etapa II: Questionário sobre o PIBID- GEOGRAFIA IFRN/CNAT 

Esta etapa é destinando a parte principal desta pesquisa, ela objetiva os questionamentos que 

analisam a efetivação dos bolsistas e egressos do programa sobre sua importância na formação 

profissional docente. Assim, busca-se através de questionamentos estruturados sobre a satisfação 

acerca do programa no processo formador em suas respectivas licenciaturas. Como primeiro 

questionamento desta etapa temos a indagação acerca da importância do PIBID para sua formação 

(ver gráfico 03), através de uma escala de 0 a 5, onde observa-se que 71,7% credita ao programa uma 

grande importância em seu processo docente. 

 Gráfico 03: A importância do PIBID na formação docente 

      Fonte: Elaborado pelo os autores, setembro de 2018. 

No gráfico seguinte, destinado a um questionamento de grande relevância e que por vezes é 

algo bastante polêmico ao ser indagado um bolsista ou egresso do programa, pois cada indivíduo deste 

que participa ou participou apresenta seus motivos, a maioria é por conta da experiência profissional 

(43,4%), pela a necessidade das horas/atividades complementares (15,2%) que é um dos grandes 

gargalos dos graduandos em conseguir e por fim pelo o fator financeiro que por vezes é a real1187
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necessidade dos bolsistas continuarem seus cursos superiores e que a bolsa de 400,00 reais é a única 

alternativa e renda destes participantes, com isto foi necessário uma outra indagação acerca do PIBID 

na permanência no curso de licenciatura, como pode ser observado no gráfico 05, no que é visto que 

70% credita ao programa essa permanência e que pode ser equiparado aos dados presente no gráfico 

04. 

Utilizando o questionamento anterior, foi indagado em seguida acerca do nível de satisfação 

com o programa PIBID (ver tabela 01), o que já era de se esperado que quase a metade iria creditar 

como ótimo (47,5%), porém foi o percentual ruim (14,1%) que deixou algo alarmante e que nos 

levantam diversas indagações, sendo necessário compreender as análises a seguir para temos uma 

conclusão formada sobre a importância do PIBID. 
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 Tabela 01: Grau de Satisfação com a Bolsa 

Grau de Satisfação % 

Ruim 14,1% 

Regular 8,1% 

Bom 30,3% 

Ótimo 47,5% 

  Fonte: Elaborado pelo os autores, setembro de 2018. 

Em continuação ao grau de satisfação, no questionamento seguindo foi utilizado com a 

finalidade de conhecer as estratégias pedagógicas utilizadas pelo o programa e respectivamente 

aplicado pelo os bolsistas como oficinas, palestras, aulas de campos, jogos didáticos e dentre outras 

ações.  Na tabela 02, pode ser visto que 59,6% dos entrevistados consideram as ações desenvolvidas  

em âmbito do programa como ótimo e, por conseguinte bom e regular. Mostrando assim que as ações 

são efetivas e importantes na visão dos entrevistados. 

    Tabela 02: Grau de satisfação sobre as estratégias pedagógicas 

Grau de Satisfação % 

Ruim 1% 

Regular 13,1% 

Bom 26,3% 

Ótimo 59,6¨% 

        Fonte: Elaborado pelo os autores, setembro de 2018. 

No gráfico 06, relacionado se o PIBID favorece na construção do profissional docente, onde é 

notório o quanto o programa apresenta como principal contribuição essa possibilidade de crescimento 

profissional, ou seja, 97% dos entrevistados credita ao programa essa possibilidade. 
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Houve um questionamento destinado a visão dos entrevistados acerca das ações promovidas 

pelo o programa nas escolas, visto que o desenvolvimento dessas estratégias é realizado dentro do 

espaço escolar e por ser realidades diferentes em cada um deste estabelecimento, assim indagando no 

gráfico 07, acerca se o ensino da escola houve melhoramento, observa-se que 89,9% acredita que 

houve um grande crescimento no processo de ensino e aprendizagem e principalmente no 

desenvolvimento do aluno. 

Os dois últimos questionamentos da pesquisa com bolsistas e egressos do programa, 

foi relacionado sobre a ampliação e uma indagação polemica acerca da possibilidade ou um possível 

cenário do programa não oferecesse o valor de 400,00 reais relacionado a bolsa. Assim, na tabela 03, 

93,9% elenca que o programa deve ser ampliado em relação ao número de bolsas, com isto agregando 

ainda mais bolsistas e o número de escolas beneficiadas. 

 Tabela 03: Se o PIBID não oferecesse bolsa remunerada, o programa: 

Gráfico 08: Ampliação das bolsas do PIBID. 

   Fonte: Elaborado pelo os autores, setembro de 2018. 

6% 

94% 

Sim 

Não 
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Questionamentos % 

Seria composto por alunos mais comprometidos e dedicados; 51,5% 

Seria extinto 20,2% 

Não funcionaria de forma satisfatória e não alcançaria êxitos no processo de 

ensino e aprendizagem 
24,2% 

Teria dificuldades em exercer, porque a maioria dos estudantes não tem 

renda para se manter 
1% 

Não teria muitos participantes 1% 

A bolsa ajuda na locomoção, sem ela provavelmente a chegada na escola vinculada ao 

programa não seria possível. O programa é de muitíssima 

importância para o futuro 

1% 

Acredito que funcionaria também 1% 

     Fonte: Elaborado pelo os autores, setembro de 2018. 

Como última indagação, foi destinado ao questionamento sobre um cenário do programa sem a 

bolsa, assim, foram elencados alguns questionamentos, como pode ser observado na tabela 03. 

Fica claro que mais da metade dos entrevistados acreditam no programa de uma forma muito 

além da bolsa e do valor oferecido, mas da possibilidade de crescimento profissional, do outro lado 

temos a questão de que muitos dos bolsistas e egressos têm nesse valor a possiblidade de continuar 

seus estudos na licenciatura, afetando assim no processo de ensino e aprendizagem do profissional e 

respectivamente na aplicação das ações no espaço escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, tendo em vista, que a intenção desta pesquisa foi compreender a importância do 

PIBID na formação acadêmica do licenciando, pode-se dizer que é fundamental que o discente 

vivencie a realidade escolar através de projetos de iniciação à docência, pois, a partir dele é possível 

fazer a aproximação teórica do campo empírico. Nesse contexto, fica evidente que o projeto 

propicia uma formação diferenciada por meio da prática compensando as lacunas ainda existentes na 

grade curricular do curso de licenciatura. Portanto, a formação acadêmica através do projeto PIBID 

dá-se de maneira desafiadora e instigante, pois, exige do discente empenho, dedicação e colaboração 

para a efetuação das atividades propostas. Diante do exposto nesta pesquisa com os principais atores 

do projeto, observa-se que o projeto proporcionou incentivos com relação à pesquisa e a formação 

docente crítica-reflexiva à medida que torna a aprendizagem significativa, baseando-se nos diversos 

contextos e conflitos, que permeiam o campo educativo. Assim, esta pesquisa mostra o quanto 

programas de cunho educacional no campo de formação continuada como a exemplo do PIBID, traz 

frutos positivos, pois o programa perpassa da “bolsa de 400,00” e das estratégias aplicadas nos espaços 

escolares, o PIBID traz consigo um caráter único que é a formação do indivíduo enquanto educador, 1191
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facilitador e o responsável pelo o processo de ensino e aprendizagem do discente. Por fim, o 

trabalho demostra que o programa tem muitos resultados positivos em seus diversos âmbitos de 

trabalho e processos de desenvolvimento, ele não deve acabar ou ser extinguido, deve ser mais ainda 

fomentado e ampliado o acesso as outras licenciaturas e respectivamente aos alunos dos cursos de 

educação do Brasil. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas 

RESUMO 

O trabalho apresenta reflexões sobre o estágio 
docente e uma análise acerca das concepções de 
regência dos estagiários do Curso de 
Licenciatura em Física do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte/IFRN-Campus João Câmara. 
Consideramos que Estágios Curriculares 
Docentes são componentes curriculares 
imprescindíveis à efetivação dos saberes para a 
docência e tem sido um espaço de construção de 
nexos, de significados e identidade para a 
prática do magistério. No IFRN, constituem a 
prática profissional destinada à formação do 
professor para a Educação Básica, 
particularmente em Física. Para tanto, a matriz 
curricular dos cursos de licenciatura destina 
400h de atividades com o intuito promover a 
compreensão da realidade escolar e de fortalecer 
a formação para a docência. Neste trabalho, 
seguimos os direcionamentos teóricos de 

Milanesi (2012), Nunes (2001), Pimenta & 
Lima (2005) e Rodrigues (2013), dentre outros, 
para as análises dos dados qualitativos e 
quantitativos, obtidos por meio de um 
questionário aplicado via Google Forms. Os 
sujeitos da pesquisa foram os estagiários 
matriculados nos Seminários de Estágio 
Docente III e IV, em fase de regência, do 
referido curso e campus. Os resultados 
demonstram a presença da concepção 
dicotômica teoria-prática na formação para a 
docência, tendo como lócus a escola. Tal fato 
distancia-se da pretendida compreensão da 
instituição escolar como campo de construção 
de conhecimentos. Além disso, os dados 
evidenciaram que os docentes em formação 
inicial buscam instituições mais acessíveis, bem 
como o contato com os profissionais 
orientadores de suas práticas, os quais já lhes 
são familiares. 

ABSTRACT 
This work presents reflections about the 
teaching internship and an analysis about the 
conceptions of the internship of the trainees of 
the Degree in Physics of the Federal Institute of 
Education, Science and Technology of Rio 
Grande do Norte / IFRN-Campus João Câmara. 
We consider that Teaching Curricular Stages are 
curricular components essential to the 
realization of knowledge for teaching and has 
been a space of construction of links, meanings 
and identity for the practice of teaching. In the 
IFRN, they constitute the professional practice 
destined to the formation of the teacher for the 
Basic Education, particularly in Physics. In 
order to do so, the curricular matrix of the 
undergraduate courses allocates 400h of 

activities in order to promote the understanding 
of the school reality and to strengthen the 
formation for teaching. In this work, we follow 
the theoretical directions of Milanesi (2012), 
Nunes (2001), Pimenta & Lima (2005) and 
Rodrigues (2013), among others, for the 
analysis of qualitative and quantitative data 
obtained through a questionnaire Google Forms. 
The subjects of the research were the trainees 
enrolled in the Seminars of Teaching Internship 
III and IV, in regency phase, of said course and 
campus. The results demonstrate the presence of 
the dichotomous conception theory-practice in 
the formation for the teaching, having as locus 
the school. This fact distances itself from the 
intended understanding of the school institution  

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Supervisionado. Prática Docente. Licenciatura em Física. 
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as a field of knowledge construction. In 
addition, the data showed that the teachers in 
initial training are looking for more accessible 
institutions, as well as the contact with the 

guiding professionals of their practices, which 
are already familiar to them. 

1   INTRODUÇÃO 

Os Estágios Curriculares Docentes Supervisionados são componentes curriculares 

imprescindíveis à efetivação dos saberes para a docência e tem sido um espaço de construção de 

nexos, de significados e identidade para a prática do magistério. No Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN constituem a formação do professor para a 

Educação Básica, particularmente em Física, sob uma matriz curricular que privilegia 400h de 

atividades, com o intuito promover a compreensão da realidade escolar e de fortalecer a formação 

para a docência na educação básica. O Estágio Docente, contudo, é muitas vezes relacionado pelos 

estudantes apenas como a parte prática dos cursos de licenciatura, podendo levar ao estagiário uma 

visão limitada no que se refere ao campo de conhecimento da própria prática. Logo, carece de 

reformulações para que se construa essa concepção. Por mais das vezes é no estágio que os 

licenciandos tem o primeiro contato com a sala de aula, o que ocasiona a ansiedade e o nervosismo 

e isso pode levar a experiências insatisfatórias, que não condizem com o objetivo do processo. 

No âmbito do IFRN, o Estágio Docente Supervisionado busca em sua essência proporcionar 

aos estudantes uma imersão no ambiente escolar, desde a reflexão acerca do processo de ensino e 

aprendizagem como também sobre relações e implicações pedagógico-administrativas (IFRN, 

2012). Esse fato subsidia o estagiário na investigação dos aspectos que compõem o seu campo de 

atuação para que seja possível a identificação de problemas os quais interfiram diretamente na sua 

evolução formativa e dispondo deste conhecimento formar professores com qualidade. As pesquisas 

demonstram uma expressiva preocupação com o caráter investigativo do aluno no Estágio Docente 

e na formação como um todo, como evidenciam os estudos de Pimenta & Lima (2005), Rodrigues 

(2013), Nunes (2001) Milanesi (2012), Silva & Miranda (2008), Libâneo (2012), entre outros, os 

quais trazem em suas discussões a preocupação sobre como se dão os processos formativos, bem 

como se existe esse caráter reflexivo ou se a dicotomia entre teoria e prática é reforçada, visando 

também investigar os fatores que corroboram para isso, pois o aluno pode não atribuir sentido ao 

que está sendo feito, tendo em vista que essa dicotomia só é superada ou ao menos minimizada, no 

momento em que as concepções das práticas se direcionam os aspectos de investigação e reflexão. 

KEYWORDS:  Supervised internship. Teaching Practice. Degree in Physics. 
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A exemplo dos demais cursos de formação inicial de professores do IFRN, o Estágio 

Docente Supervisionado no Curso de Licenciatura em Física tem duas etapas que antecedem os 

períodos da regência, a saber: as etapas do Estágio Docente I e II são o momento da ambientação do 

aluno com os processos de ensino e aprendizagem, a escola e suas estruturas administrativo-

pedagógicas. É nessa fase em que o estagiário tem a oportunidade de discutir referencias teóricos, 

socializar atividades e refletir a respeito do espaço escolar, ou seja, são realizadas análises e estudos 

teóricos. No que tange ao Estágio Docente III e IV, assinalamos que são as etapas em que ocorre a 

regência, o papel de professor em sala de aula é assumido pelo estagiário e com isso surge as 

diversas concepções sobre o papel do Estágio Docente na formação inicial do professor. 

Quanto à opção por essa fase de estágio (III e IV) para nossas reflexões e coleta de dados via 

questionário, vale mencionar que optamos em virtude das discrepâncias nas concepções 

identificadas nesse período do estágio, por isso elegemos essas duas etapas como nosso objeto de 

estudo. 

Para tanto, realizamos uma pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo, particularizando 

como sujeitos todos os estudantes estagiários matriculados nas disciplinas de Seminário de Estágio 

Docente III e IV, no período 2018.1 e 2018.2, totalizando 9 (nove) alunos. Os referidos 

responderam ao questionário, composto por 10 (dez) questões, aplicado via Google Forms, no mês 

de agosto de 2018. 

Os resultados demonstram que os estagiários tem uma visão diversificada com relação aos 

contributos do Estágio Docente Supervisionado para a sua formação. Desse modo, as análises quali-

quantitativas dos resultados evidenciam as principais concepções de Estágio Docente 

Supervisionado dos alunos do Curso de Licenciatura em Física do IFRN–Campus João Câmara. O 

intuito é contribuir com dados para a melhoria das políticas e práticas de formação inicial de 

professores na instituição. 

2   REFERENCIAL TEÓRICO 

A busca por reformulações na formação de professores tem sido o grande almejo das 

políticas públicas responsáveis por tal ação nos últimos anos, visto que nas últimas duas décadas a 

globalização e as novas tecnologias de informação e comunicação construíram uma sociedade que 

necessita de uma nova abordagem teórica e prática dos conteúdos escolares para atender a essas 

demandas sociais (FIORENTINI, 2008). Neste contexto, definiremos estágio de acordo com que a 

Lei n. 11.788/2008 que enuncia no seu artigo 1º: “Estágio é ato educativo escolar supervisionado, 
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desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando o ensino regular [...]”, e ressalta que o estágio visa ao 

entendimento de competências da atividade profissional e a contextualização escolar (BRASIL, 

2008b). 

Conhecendo a definição de Estágio, torna-se nítida a importância de sintetizar essa 

elucidação e atribuí-la ao Estágio Docente Supervisionado nos Cursos de Licenciatura, temos que: 

Entendemos que o estágio se constitui como um campo de conhecimento, o que 
significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua tradicional 
redução à atividade prática instrumental. Enquanto campo de conhecimento, o 
estágio se produz na interação dos cursos de formação com o campo social no qual 
se desenvolvem as práticas educativas. (PIMENTA & LIMA, p. 6, 2005) 

Essa concepção de estágio que se constitui como um campo reflexivo de conhecimento está 

em perfeito diálogo com a Organização Didática do IFRN (2012), no que tange às questões do 

Estágio Docente Supervisionado. Segundo Rodrigues (2013 apud FIORENTINI, 2008), essas 

visões indicam que para formar professores capazes de transformar a prática escolar, há a 

necessidade de uma formação inicial que propicie ao estudante uma base teórico-científica sólida 

relativa ao campo de atuação, baseada na investigação e reflexão. Todavia, vale salientar que nem 

sempre essa concepção é predominante entre os alunos e até mesmo entre os professores das 

instituições formadoras, devido a isso se faz necessário conhecer tais concepções com o intuito de 

orientar estudos capazes de instigar em todos os agentes que fazem parte do processo do Estágio 

Docente o ato de refletir sobre práticas e modelos. De acordo com Pimenta e Lima (p. 10, 2005): 

A perspectiva técnica no estágio gera um distanciamento da vida e do trabalho 
concreto que ocorre nas escolas, uma vez que as disciplinas que compõem os 
cursos de formação não estabelecem os nexos entre os conteúdos que desenvolvem 
e a realidade nas quais o ensino ocorre. [...] Esse mito está presente não apenas nos 
anseios dos alunos, mas também entre professores e, sobretudo, em políticas 
governamentais de formação, que acabam investindo verbas em intermináveis 
programas de formação (des)contínua de professores, partindo do pressuposto de 
que a falta de conhecimento de técnicas e métodos destes é a responsável exclusiva 
pelos resultados do ensino. 

As autoras discorrem sobre essa visão de estágio, reforçando a importância de conceber o 

estágio como teoria e prática e não dicotomizar esses termos, já que para elas a profissão docente se 

caracteriza como prática social, ou seja, é um meio que se utiliza da educação como possibilidade 

de intervenção da realidade social. 
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As disciplinas de Seminário de Estágio Docente III e IV no Curso de Licenciatura em Física 

destinam 100 horas de atividades em cada uma das etapas. Trata-se de um momento em que os 

estagiários imergem em situações de trabalho e experiências que fazem parte do universo da 

atuação docente. No que toca às atividades da etapa III, os estagiários realizam: análise e discussão 

de transposições didáticas; elaboram instrumentos de avaliação do curso; realizam observação das 

aulas do professor colaborador; elaboram conjuntamente com o professor colaborador aulas a serem 

ministradas. Na etapa IV, por seu turno, desenvolvem: planejamento de intervenção na escola, sob a 

orientação do professor colaborador; e escrevem o relatório final do Estágio Docente (IFRN, 2012). 

As primeiras etapas são reconhecidamente analíticas, todavia, assinala-se que cada atividade 

deve ser permeada por discussões críticas e reflexivas entre estagiários, professores colaboradores, 

orientadores e as instituições envolvidas, a fim de que se construam aprendizagens significativas em 

todos os processos, incentivando a desconstrução de uma imagem da realidade escolar muitas vezes 

sem sentido. Nesta perspectiva, Milanesi (2016, p.215) afirma: 

Devemos também incentivar os estagiários a ultrapassarem as cópias malfeitas e as 
críticas sem sentido da realidade escolar, para que busquem na ação-reflexão e na 
interação escola-universidade as possibilidades efetivas de intercâmbio com 
professores regentes, orientadores e alunos das escolas, numa atitude de 
participação e de interação efetivas. Evidentemente, o benefício seria para todos os 
envolvidos e, consequentemente, para a sociedade, que espera respostas positivas, 
tanto da universidade quanto da escola de Educação Básica, com ações educativas 
concretas. 

Segundo Nunes (2001, p. 37), refletir sobre a formação do professor envolve, assim, 

capacitá-lo, dentre outras coisas, para lidar com o conflito resultante do confronto entre os saberes 

diversificados dos diferentes grupos sociais que frequentam a escola e aquele saber sistematizado 

presente em um determinado momento histórico-social e que a escola se propõe a transmitir. 

Nesse sentido, conhecer a concepção do estagiário a respeito do Estágio Docente 

Supervisionado é de suma importância para que se faça essa ligação entre o que é proposto nos 

documentos legais e o que é vivenciado pelo estagiário e, desse modo, buscar soluções que 

efetivamente colaborem para a formação de qualidade do futuro profissional docente, 

especificamente o estagiário dos cursos de Licenciatura do IFRN. 
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3   METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem direcionamentos teóricos baseados nos estudos de Pimenta & Lima 

(2005), Rodrigues (2013), Milanesi (2012) e Nunes (2001), relacionando tais concepções de Estágio 

Docente Supervisionado com o que é proposto na Organização Didática do IFRN (2012), em 

específico nos artigos da seção III os quais tratam a respeito do Estágio Docente nos cursos de 

Licenciatura, junto ao Projeto Político-Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em Física – 

Modalidade Presencial (2012). 

Buscamos, ainda, analisar as concepções dos graduandos do Curso de Licenciatura em 

Física, do IFRN-Campus João Câmara, matriculados no Seminário de Estágio Docente III e IV, nos 

semestres letivos 2018.1 e 2018.2. Isto porque, nessa fase do referido curso os estudantes estão nas 

etapas de observação e regência no Ensino Fundamental e Médio. Buscava-se compreender em que 

direção os estagiários concebem e refletem a respeito das próprias práticas pedagógicas no âmbito 

do estágio. 

Nesta pesquisa, utilizamos como instrumento o Questionário a fim de obter resultados que 

nos dessem subsídios para a discussão e análise. No que diz respeito à aplicação, optou-se pelo uso 

da ferramenta proveniente do Google Forms, o que nos possibilitou acesso rápido e fácil aos dados 

necessários. 

O Quadro 1 apresenta o questionário que foi construído e aplicado. Na primeira coluna, 

identificamos as questões e, na segunda, as respectivas alternativas. A análise das respostas permite 

dimensionarmos o objeto da pesquisa. 

QUESTÃO ALTERNATIVA 

1. O que o levou a cursar Licenciatura
em Física?

Sempre quis ser professor; Oportunidade de emprego; Falta de 
outros cursos na minha região; Comecei a cursar sem intenção 
de terminar e acabei gostando; Gosto do conteúdo; Outro? 
Justifique. 

2. Antes de cursar o Estágio
Supervisionado teve alguma experiência
docente em sala de aula?

Sim, no Ensino Fundamental e Médio; Sim, apenas no Ensino 
Fundamental; Sim, apenas no Ensino Médio; Sim, cursos pré-
vestibulares (ENEM, etc), PIBID ou outro; Não, foi a minha 
primeira experiência. 

3. Qual o motivo que o fez escolher a
sua escola para regência?

Acessibilidade; A escola conceber Ensino Fundamental e 
Médio; Gostaria de conhecer a realidade daquela escola; A 
escola possui estrutura que me satisfaz; Tenho pessoas 
(profissionais ou parentes) próximas na escola. 

4. A escola na qual atuou ou atua como
regente ofereceu ou oferece subsídios

Sim; Não; Se não, porque? 
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necessários para a realização do Estágio 
Supervisionado com qualidade? 

5. Você considera importante o diálogo
para troca de experiências entre o
regente e o professor da escola em que
atua no Estágio Supervisionado?

Extremamente importante; Muito Importante; Importante; 
Pouco Importante; Sem Importância. 

6. Na sua concepção o quão importante
é a aproximação entre IES (no caso o
IFRN) e a escola para a melhoria da
qualidade do Estágio Supervisionado?

Extremamente importante; Muito Importante; Importante; 
Pouco Importante; Sem Importância. 

7. Em que direção o Estágio
Supervisionado contribui para a sua
formação?

Consigo aplicar o que aprendi na teoria; Serve para adquirir 
experiência em sala de aula e novos conhecimentos; Serve para 
a aplicação de metodologias e técnicas; Serve para conhecer a 
realidade escolar, tendo a visão do que realmente é ser 
professor; É o período de identificação ou não com a profissão; 
Não contribui para nada; Outro? Justifique. 

8. Como considera sua experiência com
o Estágio de Regência?

Ótima; Muito boa; Boa; Ruim; Péssima. 

9. Em sua opinião, qual o grau de
importância da participação do
Coordenador de Estágio?

Extremamente importante; Muito Importante; Importante; 
Pouco Importante; Sem Importância; Justifique sua resposta. 

10. Sugestões para melhoria da
disciplina.

Quadro 1 – Questionário aplicado aos estagiários via Google Forms 

Com a metodologia utilizada, os resultados adquiridos nos permitem entender e discutir qual 

é a concepção dos estudantes do Curso de Licenciatura em Física do IFRN – Campus João Câmara 

sobre o Estágio Docente Supervisionado, além de analisarmos em que a experiência do Estágio 

Docente contribui para a formação do profissional, na perspectiva dos estudantes. Saltam dos 

dados, ainda, a relação entre o estagiário e a escola campo de estágio, juntamente com o professor 

regente, motivo para a escolha da instituição. Em síntese, afirmamos que todos esses pontos são de 

extrema importância para saber se o processo formativo encontra-se em consonância com os 

documentos institucionais que regulam o Estágio Docente Supervisionado enquanto prática 

profissional no âmbito do IFRN, dentre outros aspectos que podem ser extraídos dos dados obtidos 

com o questionário. 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No que se refere ao levantamento dos dados via questionário, destacamos que, no IFRN – 

Campus João Câmara, temos 9 (nove) alunos matriculados no período de 2018.1 e 2018.2, nas 

disciplinas de Seminário Estágio Docente III e Estágio Docente IV, sendo 3 (três) na primeira e 6 
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(seis) na segunda etapa. Apresentamos os dados coletados por meio de infográficos. O Infográfico 1 

diz respeito às experiências ou não dos estagiários previamente aos estágios de regência na 

condição de professor em sala de aula. 

Dos 8 (oito) alunos que responderam ao questionário, 4 (quatro) deles afirmaram que foi o 

Estágio de Regência a primeira experiência na condição de professor. Ou seja, isto pode ocasionar e 

é comum os problemas de ansiedade, nervosismo e o momento que seria de reflexão, se torna nada 

mais do que apenas uma mera experiência. O diálogo, neste caso, com o professor orientador e o 

professor da escola que colabora com o estagiário é de suma importância para tentar sanar estes 

problemas e o total apoio da escola que o escolheu para o estágio e a instituição formadora se faz 

mais do que necessário. Vemos que 2 (dois) alunos, responderam que já tiveram experiências em 

programas de iniciação a docência (PIBID) e cursos pré-vestibulares, o que pode tornar a 

experiência em sala de aula menos sobrecarregada de tensão e outros 2 (dois) responderam que já 

tiveram experiência com o Ensino Médio. 

Infográfico 1 – Experiência como professor em sala de aula 

Infográfico 2 – Motivo para a escolha da escola campo de estágio. 
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O Infográfico 2 traz uma questão pertinente, 37,5% dos alunos, escolhem a escola que é 

mais acessível para eles, ou seja, escolas próximas à sua residência que não tenha um trajeto 

complicado de se chegar; enquanto os outros se dividiram em outros fatores, como a fato da escola 

ter pessoas próximas, o que evidencia o caráter de não se sentir completamente só, ter em quem 

confiar; outro estagiário respondeu que gostaria de conhecer a realidade da escola e apenas um 

respondeu que escolheu o local devido ter uma estrutura que satisfaz a condições pessoais. Embora 

só um tenha respondido sobre a questão da estrutura como fator primordial para a escolha, em outra 

questão apenas 1 (um) respondeu que a escola não ofereceu subsídios necessários para a realização 

do estágio, embora saibamos que a estrutura é apenas um dos subsídios e aspectos relacionados ao 

sucesso escolar. 

No que toca às concepções do estagiário sobre a contribuição do Estágio Supervisionado 

Docente à sua formação inicial, os dados demonstram suas concepções sobre as relações teoria e 

prática. 

O Infográfico 3 ele é o principal objetivo do nosso trabalho em diálogo com os estudos aqui 

citados, juntamente com o que propõe sobre o Estágio Supervisionado nos documentos legais do 

IFRN para ter a concepção dos processos que envolvem o estágio pelos alunos da Licenciatura em 

Física do Campus João Câmara. Ao analisar o gráfico é que se atribui diversificadas vias sobre a 

contribuição do estágio para a formação inicial. Sobre estes aspectos, temos que: 2 (dois) estagiários 

responderam que o estágio é o momento de aplicar o que se aprendeu na teoria. Constatamos que 

essa visão segundo Pimenta & Lima (2005) evidencia os problemas na formação dos professores já 

Infográfico 3 – Contribuição do Estágio Docente Supervisionado à formação inicial docente. 
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que se reduz os estágios a perspectiva da prática instrumental e criticista. O que também vai de 

encontro ao pensamento do estágio como o momento de aplicação de metodologias e técnicas. Ou 

seja, aproxima-se da dicotomia teoria-prática. 

Outro destaque no infográfico 3 é que outros 3 (três) estagiários responderam que o estágio 

serve para conhecer a realidade da escola, tendo a visão ampla do que é ser professor. Essa 

concepção de estágio leva ao estudante a reflexão de vários saberes escolares, o que é importante 

para a sua formação, mas é necessário entender que os saberes profissionais são construídos a longo 

prazo já que possuem caráter temporais, plurais e heterogêneos, é preciso então a busca contínua da 

formação continuada (TARDIF, 2000). 

Um ponto de destaque do gráfico é a resposta de 1 (um) que concebe o Estágio Docente 

como o período de identificação com a profissão. Ressaltamos que tal perspectiva totalmente aceita 

de concepção de experiência deve-se acontecer não só na hora do estágio, ou seja, na parte final, 

mas sim desde o momento que o licenciando começa seus estudos (CNE/CP 01/2002). Enquanto 

outro respondeu que o Estágio é o momento de aquisição de experiências. 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, o nosso objetivo foi promover de forma reflexiva a discussão das 

concepções de Estágio Docente Supervisionado que os estagiários da Licenciatura em Física do 

IFRN – Campus João Câmara tem a fim de entender e contribuir com estudos para a melhoria da 

qualidade da formação inicial de professores. Constatamos a partir das respostas que o estágio como 

um campo de construção de conhecimento não está devidamente claro em suas visões, ou seja, não 

se encontra alinhado com o que é proposto no âmbito do IFRN acerca desses estudos. 

Os Estágios Curriculares Docentes são de alta relevância no que tange à efetivação dos 

saberes para a docência. Esse espaço quando construído na perspectiva reflexiva, fornece ao aluno 

da licenciatura subsídios necessários para a prática do magistério. Essa característica deve estar 

presente em todo o processo de formação dos futuros profissionais para que as dicotomias sejam 

superadas, a fim de entender que prática e teoria são dimensões formativas que se complementam, 

auxiliando aqueles que entendem essa junção na formação tanto profissional, como de cidadão 

crítico e pensante. 

Por fim, consideramos que a pesquisa obteve sucesso no que se propôs, tendo em vista a 

necessidade de conhecer como é o relacionamento entre o aluno e as práticas de estágio nas quais 

são inseridos e forneceu dados necessários para as discussões e a dialogicidade com os referenciais 
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teóricos. Por fim, ressalta-se que tudo que envolve a prática do estágio é muito complexo e carece 

de estudos para poder chegar no ponto que consideramos o melhor para a formação de qualidade 

dos profissionais docentes. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

Este trabalho resulta de uma pesquisa de alunos 

do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – 

Campus Ipanguaçu, voltado a análise das 

consequências econômicas, sociais e culturais 

do avanço do agronegócio na Vale do Açu para 

pequenos e médios proprietários, camponeses e 

agricultores familiares que, impedidos por 

vários fatores de permanecer em suas terras, 

tiveram que se desfazer de suas propriedades, 

através da venda, sendo essas terras muitas 

vezes compradas por grandes empresas do 

agronegócio, tanto nacionais como 

multinacionais, especialmente nos municípios 

de Assu, Ipanguaçu e Itajá. O processo de 

concentração fundiária ocasionou amplas 

mudanças na realidade regional, de forma que 

as organizações econômicas e sociais das 

cidades analisadas foram totalmente 

modificadas pela entrada do agronegócio. 

Assim, o objetivo da pesquisa é produzir 

conhecimentos sobre a realidade a que 

camponeses, pequenos proprietários e 

agricultores familiares passaram a enfrentar e se 

submeter após se desfazer de suas terras, ante o 

avanço do agronegócio na região. Como 

metodologia adotamos uma abordagem 

qualitativa, utilizamos pesquisa bibliográfica, 

pesquisa de campo e entrevistas 

semiestruturadas, cuja análise nos permite 

observar e compreender as consequências do 

avanço do agronegócio na região para os atores 

sociais locais.

ABSTRACT 

This work is the result of a survey of students of 

the Federal Institute of Rio Grande do Norte - 

Campus Ipanguaçu, focused on the economic, 

social and cultural consequences of the 

agribusiness advance in the Açu Valley for 

small and medium owners, peasants and family 

farmers who, impeded by various factors of 

remaining on their land, had to dispose of their 

properties through the sale, and these lands are 

often bought by large agribusiness companies, 

both national and multinational, especially in 

the municipalities of Assu, Ipanguaçu and Itajá. 

The process of land concentration brought about 

wide changes in the regional reality, so that the 

economic and social organizations of the cities 

analyzed were totally modified by the entry of 

agribusiness. Thus, the objective of the research 

is to produce knowledge about the reality that 

peasants, smallholders and family farmers began 

to face and submit after disposing of their land, 

as agribusiness advances in the region. As a 

methodology we adopt a qualitative approach, 

we use bibliographical research, field research 

and semi-structured interviews, whose analysis 

allows us to observe and understand the 

consequences of the agribusiness advance in the 

region for local social actors. 

PALAVRAS-CHAVE: Agronegócio. Latifundio. Familiar. 

KEYWORDS:  Agribusiness, latifundia, family farming. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na segunda metade do século XX, intensas transformações no mundo ocidental em geral 

naturalmente se refletiram no Brasil, e acabaram por influenciar políticas governamentais de forte 

impacto para todo o país. Neste sentido, foram introduzidas modificações na economia nacional, 

voltadas para uma mais eficiente inserção do país na dinâmica econômica mundial, especialmente 

durante o Período Militar (1964-1985).   

Entre estas medidas, os Governos Militares incentivaram a implantação efetiva ou ampliação 

de um modelo de agricultura na região Nordeste conhecida como “Revolução Verde”. Segundo 

Albano (2005), esta Revolução Verde teve início na década de 1950, em um movimento que seguiu 

tendências internacionais estabelecidas como desdobramento da Segunda Guerra Mundial (1939-

1945), e se caracterizou pelo o uso de novas práticas agrícolas, responsável por profundas mudanças 

na produção agropecuária, com destaque para o processo de modernização da produção, através de 

uma intensa mecanização, ampla utilização de defensivos químicos e desenvolvimento de técnicas 

mais eficientes de produção.  

As transformações econômicas e produtivas deste período visavam fortalecer o modelo de 

produção capitalista, que disputava naquele momento a hegemonia do mundo com o modelo 

socialista. É importante salientar que essas práticas amplamente difundidas em geral se 

apresentavam como extremamente prejudiciais para o meio ambiente, não respeitando o equilíbrio 

ecológico e trazendo sérios prejuízos e danos, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde das 

pessoas, especialmente pela utilização de produtos químicos como adubos, defensivos e 

controladores de pragas.   

Diversas empresas ligadas à produção agrícola em larga escala, especialmente originárias e 

sediadas em países desenvolvidos, se tornaram grandes corporações e ampliaram suas áreas 

cultivadas em países subdesenvolvidos. Foram adotadas e incentivadas ainda, em escala global, a 

prática da monocultura, uso de novas tecnologias e de maquinário pesado, sem preocupação com a 

desestabilização dos sistemas do solo e da água.   

Em países subdesenvolvidos como o Brasil, o Estado assumiu a função de criar condições 

para favorecer a implantação e atrair empresas multinacionais ligadas ao agronegócio. Estas 

práticas foram incentivadas pelo Banco Mundial, que forneceu créditos e capitais abundantes ao  
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Estado Brasileiro, que os utilizou não só para financiar internamente a compra de tratores e 

outros bens de capital produzidos pelas empresas multinacionais, mas também para incentivar a 

produção e o beneficiamento de produtos primários ampliando a exportação de produtos como 

óleos vegetais, soja, carnes de aves e bovinos, sucos e frutas (MAZZALI, 2000).  

Foi exatamente neste contexto de “modernização”, implementado pelos governos militares 

(1964-1985), especialmente através do II Plano Nacional de Desenvolvimento – PND, na segunda 

metade da década de 1970, que foi iniciada a construção da Barragem Engenheiro Armando Ribeiro 

Gonçalves, que fazia parte do Projeto Baixo – Açu, inaugurada em 1983. Esta e outras políticas 

públicas do período foram direcionadas para viabilizar a implantação da chamada “Revolução 

Verde” na região Nordeste, ou seja, o processo de Modernização da Agricultura no Nordeste, 

especialmente no vale do Açu. (ALBANO, 2005).  

A inauguração da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves (1983) foi percussora de um novo 

modelo de produção na microrregião Açuense. A possibilidade de abundância de água fez com que 

muitas empresas viessem a se fixar no vale, tanto nacionais, como multinacionais. As terras que 

recebiam água da barragem, especialmente nas zonas rurais dos municípios de Assu, Itajá, São 

Rafael, Ipanguaçu e Carnaubais, passaram a ser valorizadas, não somente graças ao potencial de 

irrigação, mas também da fertilidade de sua terra de várzea e a sua localização, entre os polos de 

Natal e Fortaleza, favorecendo o comércio com as grandes cidades e a exportação. (ALBANO, 

2005).  

A partir desse momento, deu-se a difusão progressiva da agricultura moderna na subzona do 

Açu, concentrando-se, principalmente, nos municípios de Assu, Ipanguaçu e Carnaubais (SILVA, 

1997, p. 27). Entre as empresas nacionais e multinacionais instaladas na região na década de 1980, 

podemos citar FINOBRASA, Itapetinga Agroindustrial. Já na década de 1990, merece destaque a 

chegada da multinacional francesa Del Monte Fresh Produce.   

A implantação e as práticas agrícolas “inovadoras” destas empresas receberam total apoio 

dos governos federal, estadual e municipais, sob a justificativa da modernização, progresso e 

geração de empregos e renda para a região, bem como aumento na arrecadação de tributos. Todavia, 

estes incentivos não chegaram a pequenos e médios produtores e muito menos a camponeses e 

agricultores familiares locais.   

Logo, instaurou-se uma grande pressão sobre estes pequenos e médios produtores, 

agricultores e camponeses da região do Vale do Açu. Sem estímulos ou apoios públicos, 

desvalorizados, desrespeitados e esquecidos pelos governantes, além de incapazes de fazer frente a 
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alta competitividade das grandes empresas, muitos se viram obrigados a se desfazer de suas terras, 

muitas vezes por valores irrisórios, que não contemplavam as suas necessidades e não atingiam os 

reais valores que seriam justos para a negociação de terras na região. Este trabalho volta sua atenção 

exatamente para estas pessoas, e o destino que tomaram diante da realidade imposta.   

A partir do final da década de 1980, cresceram as produções de trabalhos relacionados a 

História Local e Regional, que nem sempre tiveram importância no mundo acadêmico. Isso foi 

possível graças a uma maior difusão das ideias da Nova História, concepção metodológica que 

surgida na França, em 1929.   

A Nova História, em suas diversas expressões, contribuiu para renovação e 

ampliação do conhecimento histórico e dos olhares da história, na medida em que 

foram diversificados os objetos, os problemas e as fontes. A História Regional 

constitui uma das possibilidades de investigação e de interpretação histórica. (...) 

Através da História Regional busca-se aflorar o específico, o próprio, o particular. 

(OLIVEIRA, 2003: p. 15).  

A partir disso, tornou-se viável analisar conceitos que eram vistos nas academias, inserindo 

assim à visão dos agentes elaboradores da história, tendo assim um foco para uma nova história 

problema, deixando de segundo plano as noções tradicionais da narrativa histórica. Sobre isso o 

historiador Peter Burke relata que nos últimos 30 anos, os historiadores passaram a focar em 

aspectos que anteriormente não se havia pensado, de certa forma havia um desinteresse do mesmo, 

isso nos permite ter uma concepção de mudança no estudo da história: “(...) O que era previamente 

considerado imutável é agora encarado como uma „construção cultural‟ sujeita a variações, tanto no 

tempo quanto no espaço”. (BURKE, 1992, p. 11).  

Desta forma a História Regional e Local se constitui em importante campo da histografia, de 

modo que ela aproxima o historiador do seu objeto de estudo, pois conforme Fernandes (1995), 

refletir sobre a realidade local, deixando a narrativa focar em realidades próximas, ao invés de focar 

em temas distantes e alheios à realidade permite uma melhor compreensão do meio em que estamos 

inseridos. Ainda segundo o autor, analisar historicamente fatos ocorridos no domínio local é de 

grande importância para entender a realidade em que se vive, e transitar o conhecimento é 

primordial para o desenvolvimento de um pensamento crítico local e histórico, e cabe ao historiador 

transcrever os acontecimentos passados para despertar o interesse e a propagação do saber para toda 

a população.     

Ao estimular o desenvolvimento de pesquisadores que iniciam as suas observações na região 

e municípios em que residem, a pesquisa abre a possibilidade de criar multiplicadores da História 
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local e regional, favorecendo análises históricas e sócio antropológicas sobre a realidade econômica, 

social, cultural e os espaços de convívio.  

Esta pesquisa nos abre ainda possibilidades de leituras e representações sobre a história de 

pessoas simples e comuns da região, que se viram obrigadas a abandonar suas terras diante de uma 

nova ordem que se estabelecia. Permite ainda que sejam promovidas visões diferentes das 

difundidas oficialmente, ou seja, que a chegada de grandes empreendimentos, obras e empresas de 

agronegócio não foi um tanto vantajoso para os pequenos proprietários rurais.   

A agricultura familiar em si e suas atividades, com evidência na forma de produção que 

convive com a seca, fazem parte do patrimônio cultural da região Nordeste. Na maioria dos casos a 

agricultura familiar não utiliza muitas tecnologias, que apesar de trazer benefícios na produção, 

degradam muitas vezes o meio ambiente. A atividade agrícola na nossa região, de forma geral, 

apresenta inúmeras dificuldades, o que pode ser um agravante que contribuiu para que os 

camponeses fossem expropriados, e de certa forma esse fato afeta o patrimônio cultural local. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para realização deste estudo consultamos as obras de autores que tratam da expropriação 

camponesa no Brasil, entre os quais destacamos Carvalho (2010), o qual disserta sobre a questão 

agraria no país, apresentando uma analise critica atual a respeito da concentração latifundiária e a 

desigualdade social no campo, dialogando assim com a nossa pesquisa.  Carvalho faz também uma 

analise histórica a respeito dessas problemáticas, tendo assim uma importância na construção desta 

pesquisa.  

Para compreender a situação agraria e o avanço dos latifúndios no vale do Açu, dentro do 

âmbito regional recorremos à obra de Albano (2008), o qual faz uma retomada histórica a respeito 

de acontecimentos que foram importantes para a atual situação da região com a chegada do 

agronegócio em conjunto com a globalização. Albano também discute a questão das politicas 

publicas, questionando o beneficiamento em primeiro plano às grandes empresas. Essa discursão é 

de suma importância para a compreensão sobre a chegada de multinacionais e a negligência com os 

pequenos produtores da região.    

Com o objetivo de ampliar conhecimento e referências aos estudos de História Local e 

Regional recorreu-se a Neves (2002) e Fernandes (1995), tais autores estendem as ideias a cerca da 

História não como algo longe, mas como algo que circula dentro da nossa realidade. Neves (2002) 

explora essa questão dentro do ensino fundamental, sendo compreendida a importância desta 
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analise critica por jovens. Fernandes (1995) também discute essa importância de se trabalhar a 

Historia no âmbito local e regional.  

História faz parte de sua vida e, tudo que os mesmos produzem é história e deve ser 

levado em consideração, permitindo dessa forma um novo olhar acerca do saber 

histórico em sala de aula, rompendo assim com a velha concepção positivista de 

fazer história, consequentemente se aproximando de uma História plural e 

dinâmica, por certo associada ao que se propõe a denominada “Nova História”. 

(FERNANDES, 1995: p.2)  

Já na formulação da Metodologia de pesquisa, em relação ao uso entrevista semiestruturada 

tivemos como recurso a obra de Trivinõs (1987), que traz essa forma de pesquisa como uma 

construção de hipóteses e respostas.  Com referencia à pesquisa qualitativa utilizada nesta pesquisa, 

adotamos o autor  Minayo (1992) o qual a respeito desse método utilizado profere que  “ Ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações [...]”. 

3 METODOLOGIA 

O início desta pesquisa se deu pelo levantamento de referências bibliográficas com foco no 

tema do avanço agrário no Brasil, agricultura familiar e, em especial na microrregião do Vale do 

Açu e dos camponeses que aqui residem. Recolhemos ainda referências ricas em informações sobre 

a História Local e Regional, e o que colaborou para que o avanço do agronegócio tenha sido intenso 

na localidade, como também o que isso trouxe de benefícios e malefícios.   

Em seguida, buscamos a identificação, através de pesquisa de campo na região, de pequenos 

e médios produtores, agricultores familiares e camponeses que se desfizeram de suas terras, ante o 

avanço do agronegócio na região. Afim de compreender a nova realidade em que se inseriram, 

adotamos o método de entrevista semiestruturada realizada por áudio como uma das fontes de 

pesquisa para elaboração dos relatados que usamos como subsídios para o nosso trabalho.  

Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela que parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 

novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa. 
(TRIVIÑOS, 1984: p. 146). 

Selecionamos, entre os diálogos dos entrevistados, os relatos de duas pessoas: “Seu Quió” e 

“Seu Severino”. O primeiro é ex-agricultor, que possuía um pequeno sítio na zona rural de 
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Ipanguaçu, e ex-funcionário das empresas do agronegócio; o segundo é o atual presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultores(as) Familiares do Município de Ipanguaçu/RN, 

de família de camponeses que possuíam terras na região, e também já foi funcionário de empresas 

agrícolas que atuam no Vale do Açu. Ambos vivenciaram parte do período de ingresso do 

agronegócio, ou seja, das mudanças sociais e econômicas que aconteceram na região do Vale do 

Açu. Tais entrevistas foram efetuadas no período entre 13 e 19 de dezembro de 2017.  

As atividades de campo, conforme Laplantine (2004) e Minayo (1992), são cruciais para a 

realização da nossa pesquisa, pois segundo Herskovits (1963) tratar com o povo que vai se estudar, 

escutar as conversas, visitar as habitações, observar os rituais, entender os comportamentos do dia-

dia, interrogar sobre as tradições locais, são questões necessárias para atingir uma visão em 

conjunto, e um conhecimento dos modos de vida de maneira direta. A pesquisa é caracterizada 

ainda por uma inclusão à realidade dos camponeses, afim de buscar uma melhor compreensão e 

construção histórica dos fatores que os levaram a vender suas terras, e assim a desistir de 

permanecer com suas práticas tradicionais e analisar para onde foram e de que forma passaram a 

viver.  

O nosso objeto de pesquisa se reverte fundamentalmente do elemento humano, orientando-o 

a uma abordagem qualitativa para a interpretação dos dados em nossa pesquisa, pois é um estudo da 

"vida diária" (BRAGA, 1988). Assim, elaboramos uma análise qualitativa (MINAYO, 1992) do 

material produzindo, buscando estabelecer categorias de análise que nos permitam registrar e 

analisar a situação dessas pessoas após deixarem suas terras, suas condições e perspectivas de 

sobrevivência.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a chegada de grandes empresas ligadas ao agronegócio na microrregião do Vale do 

Açu, pequenos e médios produtores, agricultores familiares e camponeses passaram a sofrer com a 

pressão das empresas, especialmente as multinacionais, já que suas práticas produtivas não lhes 

permitiam competir com o agronegócio. Segundo Shiva (2003), a produção dos agricultores 

tradicionais baseia-se no sistema de rotação de culturas, na diversidade de cereais e legumes. Já as 

empresas ligadas ao agronegócio que chegaram à região, seguindo o modelo da Revolução Verde, 

praticavam a monocultura, utilizando controle de pragas, insumos e fertilizantes químicos e 

sementes alteradas geneticamente, todos considerados altamente prejudiciais para o solo.  
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Constatamos, portanto que a construção da barragem de Açu e a posterior vinda de 

empresas agrícolas para o município trouxeram alterações substanciais  para o 

mercado de terras da região, intensificando em muito a concentração fundiária, 

com a vinda das empresas agrícolas, e alterando a produção agrícola do município, 

com a emergência da fruticultura irrigada mais particularmente a da manga e da 

banana, e com a queda da produção dos produtos tradicionais que eram bastantes 

cultivados como a batata-doce. (ALBANO, 2008: p. 136). 

Neste sentido, a francesa Del Monte Fresh Produce, pode ser considerada uma das mais 

evasivas, especialmente em questões culturais, econômicas, sociais e ambientais, pois desde a sua 

chegada, adotou um modelo produtivo totalmente diverso do tradicionalmente adotado na região 

pelos agricultores e produtores locais. Além disto, adotou formas de produção extremamente 

agressivas para a região e para o ambiente e que, segundo o presidente do sindicato causou a morte 

de muitos peixes com o uso excessivo de agrotóxicos, demonstrando descuido e descompromisso 

com a região, deixando claro a inexistência de laços afetivos com a terra, que possuía importância 

estritamente econômica, e só lhe serviria enquanto lhe desse lucro.   

O latifúndio voltado para o agronegócio e sua produção em larga escala ganhou, portanto, a 

atenção e o apoio dos poderes públicos. Já pequenos e médios produtores, agricultores familiares e 

camponeses foram deixados de lado, reforçando uma marca da questão agrária nacional, a qual é 

formada por uma desigualdade, tanto na obtenção de terra como no trabalho, onde até a água estava 

sendo restrita para as grandes empresas.  

A pressão das grandes empresas, a falta de apoio e a incapacidade de concorrer com o 

agronegócio, obrigaram a grande maioria de pequenos e médios produtores, agricultores familiares 

e camponeses a se desfazer de suas terras, que foram incorporadas aos latifúndios. De acordo com 

“Seu Severino, a chegada das empresas só trouxe desgraça, porém encontramos algumas opiniões 

divergentes quanto a esse aspecto, como no caso de “Seu Quió”, que afirmou que a chegada 

principalmente da Del Monte foi muito vantajosa para a população no setor de empregos e 

comércio. “Seu Severino” completou dizendo que os trabalhadores eram vistos como mão de obra 

barata e até mesmo eram maltratados, citando como exemplo situações como de uso da tração 

humana para puxar carroças.   

Diante da falta de igualdade entre pequenos e grandes produtores, a expropriação da vida no 

campo é uma imposição para muitos. Vale ainda salientar, que as condições favoráveis por esses 

fatores não se caracterizam por acontecimentos instantâneos ou imediatos, e sim por uma 

construção histórica do país e marcado pelo conservadorismo social e político conforme afirma 

Carvalho (2010).   
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A expropriação, aqui considerada como um desdobramento das situações postas, que levam 

pequenos e médios produtores, agricultores familiares e camponeses a se desfazer de suas terras. Na 

entrevista com o “Seu Severino”, ele afirmou que metade das terras que atualmente são da 

Finobrasa pertencia a um homem chamado “Zé de Luizinho” e a outra parte a “Chico Feli”, o qual 

vendeu suas terras influenciado por familiares. Ainda de acordo com o entrevistado, os pequenos 

agricultores ficavam encantados com o dinheiro oferecido, acreditando que “nunca iriam ficar 

pobres, então dividiam o dinheiro com seus filhos. Hoje, os mesmo filhos e netos dos ex-

proprietários trabalham para as empresas”. O presidente do sindicato afirmou também que hoje em 

dia, o “Chico Feli” mora em uma casa de “taipa”: “Chico Feli era bem-sucedido com terra fértil que 

plantava de janeiro a dezembro e tinha um rio passando na beirada dela, aí deixou de ser um 

fazendeiro grande pra ser um trabaiador rural quase mendigando”.   

Identificamos um elemento contraditório nas falas do presidente do sindicato e do 

exagricultor acerca da geração de empregos por parte da chegada das grandes empresas de 

agronegócio na região. Segundo o primeiro, a promessa de empregos por parte das empresas se 

constituiu em uma dependência forçada das populações locais, que se restringem apenas a estas 

empresas como alternativa de trabalho, observando que muitas das vagas foram ou são ocupadas 

por pessoas “vindas de fora”. Já „Seu Quió‟ afirma que as ofertas de emprego aumentaram e a 

chegada do agronegócio se constituiu em benefício para a região.   

Diante do exposto, o estudo destas histórias torna-se importante para entender esse processo 

e suas consequências para estes pequenos e médios produtores, agricultores familiares e 

camponeses a partir de diferentes pontos de vista. Entendemos ser importante para a construção de 

uma história local a compreensão dos destinos das pessoas que se viram obrigados a se desfazer de 

parte ou todas as suas propriedades. Com esta análise voltada para acontecimentos recentes, 

podemos colaborar para a construção de uma melhor compreensão da realidade local e dar forma a 

um acervo histórico da região do Vale do Açu, tendo assim a História cumprido a missão de colocar 

como protagonista e dar voz a grupos sociais tradicionalmente marginalizados.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo deste trabalho foi produzir uma pesquisa social e histórica, que 

possibilite abrir espaços de compreensão dos impactos que grandes empresas do agronegócio 

tiveram sobre os camponeses da região do Vale do Açu.  
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Os conhecimentos acumulados e as descobertas resultantes do trabalho têm permitido aos 

pesquisadores a construção de uma História Local a partir das visões de segmentos sociais 

tradicionalmente marginalizados pelas políticas públicas voltadas prioritariamente aos interesses 

capitalistas, que muitas vezes na busca exclusiva do lucro, provocam impactos nocivos ao meio 

ambiente e às famílias que residem nas regiões que se instalam, como no caso do Vale do Açu.  

Assim, podemos analisar e demonstrar os efeitos da chegada do agronegócio na região do 

Vale do Açu, identificando as mudanças na configuração social, ambiental, cultural econômica do 

local, possibilitando a compreensão de que não só camponeses e proprietários rurais, mas também 

de como a população de um modo geral foi afetada, trazendo, com isso, alterações nas 

características tradicionais do vale.   

As análises dessas mudanças se constituem em produções historiográficas que valorizam a 

História local, permitindo estímulos ao conhecimento e o pensamento crítico nos jovens, 

conscientizando-os de aspectos históricos, sociais, culturais e econômicos de sua realidade.   

Outro importante resultado é o uso da pesquisa para se constituir um acervo da História local 

e regional. Com conhecimento a respeito dos processos citados a cima ampliamos as possibilidades 

de conhecimento histórico e a disseminação de conhecimento sobre grupos sociais normalmente 

desprovidos de apoios e políticas públicas reservados a segmentos sociais privilegiados, tanto de 

origem nacional como estrangeiros. 
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UMA ANÁLISE ACERCA DA PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS 

DISCENTES DO IFRN-CAMPUS PAU DOS FERROS 

QUEIROZ, V. L. de1; MOURA DE ABREU, M. R.2 e ABREU NETO, J. C. de3

1 IFRN – Campus Pau dos Ferros; 2 IFRN – Campus Avançado Lajes; ³UFC – Departamento de Geologia 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

A conscientização ambiental perpassa todas as 

áreas multidisciplinares na busca de que as 

gerações presentes e futuras tenham equilíbrio 

ambiental mediante ações sustentáveis. Esta 

pesquisa teve como objetivo analisar a percepção 

ambiental dos discentes do IFRN - Campus de 

Pau dos Ferros, sobre o meio ambiente e suas 

práticas sustentáveis em conjunto com a 

sociedade. O estudo se deu através de pesquisas 

bibliográficas, debates, prática de campo e 

entrevistas. Comprovou-se de início que os 

discentes possuíam informações básicas sobre o 

meio ambiente. Após as atividades realizadas, 

estes apresentaram aprofundamento do assunto, 

inclusive para buscar alternativas de preservação 

do meio ambiente no cotidiano, difundindo assim 

a ideia de sustentabilidade junto à sociedade. 

ABSTRACT 

Environmental awareness permeates all 

multidisciplinary areas in search of opportunities 

and resources. This research had the objective of 

analyzing the environmental awareness of the 

students of the IFRN - Campus de Pau dos 

Ferros, about the environment and its sustainable 

practices in conjunction with society. The study 

was conducted through bibliographical research, 

debates, field practice and interviews. It was first 

verified that the students had the information 

about the environment. After the activities 

carried out, the successes of the subject, 

including to seek alternatives to preserve the non-

daily environment, as well as an idea of 

sustainability with society.

PALAVRAS-CHAVE: Conscientização. Educação Ambiental. Ensino Médio. Meio Ambiente. 

Percepção. 

KEYWORDS:  Awareness. Environmental education. High school. Environment. Perception. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância da conscientização ambiental percorre todas as áreas multidisciplinares na 

busca de que as gerações presentes e futuras tenham equilíbrio ambiental mediante ações sustentáveis 

realizadas no seu dia a dia. 

Hodiernamente, a busca pela conscientização ambiental vem gerando cada vez mais debates 

e discussões em cima das questões ambientais em relação ao modo de vida cotidiano, visto que os 

hábitos da sociedade atual estão embasados no consumismo excessivo pautado na ilusória 

necessidade do “ter” antes do “ser” e no uso e ocupação imprópria do espaço, exemplificado com o 

crescimento urbano sem planejamento, o que vem causando inúmeros impactos no meio ambiente. 

A educação ambiental tem a função de superar estes problemas gerados por atitudes 

inadequadas através da conscientização. E a escola é considerada um dos melhores locais para abordar 

temáticas a respeito da preservação do meio ambiente, pois faz com que o aluno, num processo de 

sensibilização e conscientização, atuando criticamente na sociedade, consequentemente exerça sua 

cidadania ambiental (KLOSSOWSKI; MENDES, 2016). 

Dessa forma, Fernandes et al., (2004) expõe que devemos considerar que os estudos sobre a 

percepção ambiental são de extrema importância, pois têm como um dos principais objetivos pré-

diagnosticar as necessidades de conhecimento de um determinado segmento de estudo e a partir deste, 

criar um programa de educação ambiental voltado para as deficiências identificadas. 

Diante do exposto existe a preocupação em saber se os discentes realmente estão construindo 

esta conscientização acerca da importância de se viver em um ambiente equilibrado depender dos 

seres humanos. Ao mesmo tempo em que podemos averiguar se eles estão aptos a repassar esse 

conhecimento junto a sua comunidade local. 

Essa consciência crítica pode ser analisada através da percepção ambiental do próprio 

indivíduo.  E, a percepção nada mais é do que a ação de perceber, conhecer, sentir e integrar o que 

foi aprendido junto aos atores sociais (familiares, amigos, colegas, professores, dentre outros), como 

a educação, a cultura, a identidade com o lugar e as relações sociais e ambientais. Assim a percepção 

de cada indivíduo vai depender das interações que ele tem com o mundo que o cerca, bem como da 

forma a qual seus sentidos foram estimulados ao longo de sua existência (CARVALHO e SOUZA, 

2012). 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar a percepção dos discentes das turmas do 1º e 

4º Ano do Ensino Médio Técnico do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, do Campus de Pau 
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dos Ferros, das disciplinas de Gestão Ambiental e Gestão Ambiental do Semiárido, sobre sua 

consciência crítica a respeito das questões ambientais voltada para práticas sustentáveis em conjunto 

com a comunidade em geral.  

Pode-se destacar desde já a importância do campus IFRN junto à comunidade do Alto Oeste 

Potiguar, pois este vem ampliando cada vez mais o conhecimento junto aos discentes, tornando-se 

instrumento de qualificação não apenas profissional, assim como no desenvolvimento pessoal destes 

que ali passam a estudar. Percebe-se tal fato quando é identificado que existem 25 municípios e 

distritos municipais inseridos no apoio ao discente a estudar no IFRN - Campus Pau dos Ferros 

(Figura 1). 

Figura 1 - Localização do Alto Oeste Potiguar, com destaque para os municípios de origem dos 

discentes e Pau dos Ferros como centro da microrregião se tornando polo educacional. Fonte: 

Próprio autor, 2018. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Educação ambiental (EA) tornou-se lei sob o N° 9.795/99, em 27 de abril de 1999. O 

Capítulo I, art. 2° diz que: “A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não formal” (BRASIL, 1998). 

De acordo com Narcizo (2009), entre as diversas formas presumíveis de se abordar a temática 

da Educação Ambiental, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) afirmam ser a 

interdisciplinaridade essencial ao desenvolvimento de temas ligados ao Meio Ambiente, sendo 

necessário desfragmentar os conteúdos e reunir as informações dentro de um mesmo contexto, nas 

várias disciplinas.  

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) define a EA como um processo de 

formação e informação orientada para o desenvolvimento da consciência crítica sobre as questões 
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ambientais, e de atividades que levem à participação das comunidades na preservação do equilíbrio 

ambiental (ALMEIDA, et al. 2012). 

Essa consciência crítica pode ser analisada através da percepção ambiental do indivíduo.  E, 

a percepção é nada mais do que a ação de perceber, conhecer, sentir e integrar o que foi aprendido 

junto aos atores sociais (familiares, amigos, colegas, professores, dentre outros), como a educação, a 

cultura, a identidade com o lugar e as relações sociais e ambientais. Assim a percepção de cada 

indivíduo vai depender das interações que ele tem com o mundo que o cerca, bem como da forma 

como seus sentidos foram estimulados ao longo de sua existência (CARVALHO e SOUZA, 2012). 

Macedo (2000) expõe que é por meio da percepção ambiental que podemos atribuir valores e 

importâncias diferenciadas ao meio ambiente. A percepção influencia a formação intelectual e o 

comportamento humano. Os hábitos pessoais refletem as propriedades de valor de um indivíduo, e o 

tratamento com a consideração para com o ambiente requer ênfase nos valores ambientais.  

Dessa forma, fica evidente a importância de se conscientizar os cidadãos para que possam agir 

de maneira responsável e mantenham o ambiente saudável no presente, para que no futuramente 

saibam exigir e respeitar os direitos próprios e os de toda a sua sociedade, o que modificará suas 

relações com o ambiente tanto interiormente, como pessoa, quanto como ser coletivo. (REIS et al., 

2012). 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa visa analisar a percepção dos discentes do IFRN - campus Pau dos Ferros sobre 

as questões ambientais. A mesma, foi dividida em três etapas: análise bibliográfica, práticas em sala 

de aula e integração dos resultados. Vale ressaltar que a pesquisa foi realizada entre os anos de 2014 

e 2017 junto as turmas dos cursos de Alimentos (4º Anos) e Apicultura (1º Anos) quantificando um 

total de 180 discentes, no período das disciplinas de Gestão ambiental do semiárido (anual) e Gestão 

ambiental (semestral). 

No início de cada disciplina, os discentes responderam um questionário (Figura 2) de dez 

questões, sendo sete questões subjetivas e três questões de múltiplas escolhas, com seus 

conhecimentos adquiridos até então sobre a temática meio ambiente.  
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Figura 2 - Questionário aplicado com os discentes do campus IFRN-Pau dos Ferros. 

Fonte: Próprio autor, 2015. 

Carvalho (2006) afirma que o trabalho educacional é componente das medidas 

socioambientais, necessárias e de caráter emergencial, pois sabe-se que a maior parte dos 

desequilíbrios ecológicos está relacionada a condutas humanas inadequadas impulsionadas por apelos 

consumistas – frutos da sociedade capitalista – que geram desperdício, e ao uso descontrolado dos 

bens da natureza, a saber, os solos, as águas e as florestas. 

Diante disso, na primeira etapa os discentes passaram a fazer a leitura do referencial 

bibliográfico das disciplinas, através de artigos científicos e reportagens que trouxessem reflexões e 

questionamentos acerca das causas ambientais e a busca por soluções e/ou práticas cotidianas. 

Na segunda etapa realizaram-se entrevistas com moradores dos municípios de origem dos 

discentes, sobre os conceitos de Educação ambiental, assim como práticas de atitudes sustentáveis 

junto à sociedade. Após esta atividade estes apresentaram seus resultados através de slides, vídeos e 

relatórios de campo em sala. 

Na terceira etapa houve a integração dos resultados e a quantificação destes através de discussões que 

passaram a ser expostas em eventos e congressos com temáticas de educação ambiental, por meio de 

gráficos, textos, vídeos e registros fotográficos, a fim de apresentar o a análise realizada junto aos 

discentes e a comunidade quanto a conscientização ambiental. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Verificou-se que antes do conteúdo ser abordado junto aos discentes, estes demonstraram 

possuir informações fundamentais sobre o meio ambiente e atitudes sustentáveis, assim como formas 

de preservação deste. Entretanto, não existia o sentimento de empoderamento e cuidado com o meio 

ambiente, como o pertencimento dos mesmos junto a este. 
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Através da análise dos textos debatidos em sala de aula, das práticas de campo em suas cidades 

de origem e das entrevistas com moradores, evidenciou-se que os discentes se aprofundaram na 

temática, ao ponto de se sentirem aptos a buscar alternativas de preservação do meio ambiente no seu 

dia a dia, a fim de repassar as informações junto com a comunidade em geral. 

Dentre os resultados obtidos com o questionário, conferiu-se que dos 180 discentes, 120 

afirmaram ser parte integrante do Meio Ambiente (MA), enquanto 60 alunos responderam que não 

faziam parte do MA (Gráfico 1), considerando este integrando apenas os elementos da Natureza. 

Verificou-se que em sua maioria os alunos transmitiram o quanto consideram que suas atitudes podem 

influenciar nos problemas ambientais, mostrando que, de fato, a sociedade global é pouco engajada 

na busca da preservação do MA, tendo apenas 19% das respostas positivas e 27% afirmando que não 

(Gráfico 2).  

Gráficos 1 e 2 - Resultados obtidos através dos questionários aplicados com os discentes, 

identificando a postura com relação ao meio ambiente e a preservação do mesmo, respectivamente. 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

O veículo de comunicação mais utilizado para adquirir informação sobre o assunto foram a 

internet com 33%, a escola com 26% e a televisão com 25% (Gráfico 3). Isso comprova o quanto que 

as tecnologias e a própria escola influenciam no conhecimento do aluno acerca de todas as temáticas, 

não só sobre o MA. Questionou-se quanto aos problemas existentes nos seus municípios de origem 

e, dentre as respostas destacaram-se a poluição das águas e do ar, o lixo e o desmatamento (Gráfico 

4). 
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Gráficos 3 e 4 - Resultados obtidos através dos questionários aplicados com os discentes, 

apresentando os veículos de informação dos discentes e os problemas encontrados em seus 

municípios, respectivamente. Fonte: Próprio autor, 2018. 

Nos debates em sala, os discentes identificaram a necessidade de buscar formas de se preservar 

o MA e pô-las em prática no dia a dia. Diante disso, estes responderam que, as formas de colaborar

com a preservação do meio ambiente seria atentar ao manuseio correto do lixo com 33%, plantando 

árvores com 14%, reduzindo as queimadas com 17% e não poluindo os rios com 18% (Gráfico 5). 

Também responderam que o principal responsável pelos problemas ambientais é o homem e em 

segundo plano as indústrias (Gráfico 6). Verifica-se dessa maneira que, apesar de se sentir integrante 

ao MA, eles também se consideram culpados quando o assunto é a degradação dos recursos naturais. 

Gráficos 5 e 6 - Resultados obtidos através dos questionários aplicados com os discentes e as 

formas de se preservar o meio ambiente, tornando-se responsável pela degradação dele. Fonte: 

Próprio autor, 2018. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando unificamos a pesquisa científica junto as atividades de sala de aula, propondo ao 

discente ser corresponsável pelos resultados obtidos, analisados e debatidos na mesma, este se coloca 

como integrante de uma prática gestora, pois, através dos seus estudos, adquire a concepção do quanto 

é fundamental obter informações sobre determinado assunto, para transmiti-lo no futuro. Ressalta-se 

também que o mesmo aprende, quando se trata de Meio Ambiente, que é através do conhecimento 

transmitido à toda a sociedade que podemos mudar a situação de negligência, ou seja, aprende-se que, 

cuidar do meio ambiente é, antes de tudo, cuidar do lugar em que se vive, seja sua casa ou sua cidade, 

pois tudo está integrado. Dessa maneira, cuida-se de nós seres humanos e do nosso planeta ao mesmo 

tempo. 

A Educação Ambiental deve ser um processo onde o aluno participa ativamente dos conceitos 

e práticas da relação ensino/aprendizagem, na busca de gerar subsídios e ações para a solução dos 

problemas ambientais, tornando seu aprendizado crítico e baseado na consciência ecológica. 

Percebeu-se assim, a importância de se trabalhar a educação ambiental no ensino médio, para 

difundir cada vez mais a ideia de conscientização ambiental através de diálogo, práticas com a 

sociedade e pesquisas científicas, como alternativa de preservação da própria espécie humana e do 

planeta Terra. 
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A GESTÃO ESCOLAR EM ESCOLAS DO SERIDÓ POTIGUAR NA 

PERSPECTIVA DO GESTOR  

Dantas, F de S., Andréa, A. da, Daniela, C. T. 

IFRN – Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas – Educação 

RESUMO 

O artigo tem como objeto de estudo a gestão 

escolar e como objetivo discutir a gestão escolar 

em escolas públicas estaduais do Seridó 

potiguar, tratando especificamente do trabalho 

do gestor escolar e da concepção de gestão 

escolar. Como procedimentos de pesquisa, 

foram adotados a revisão de literatura, a 

pesquisa documental e a realização de 

entrevistas com três gestores de três escolas 

estaduais de ensino médio nas cidades de 

Currais Novos, Lagoa Nova e Jardim do Seridó. 

Os resultados indicam que as atividades 

desenvolvidas pelos sujeitos entrevistados no 

exercício da função de gestor escolar vão muito 

além das previstas na legislação específica, 

ocasionando intensificação do trabalho.   

Evidenciam também que para os entrevistados a 

gestão democrática se relaciona com o trabalho 

coletivo e a participação na tomada de decisão. 

Para os discentes do Curso de Licenciatura em 

Química, a experiência foi positiva e proveitosa 

no sentido de aproximar o futuro docente do 

cotidiano da gestão escolar.  

ABSTRACT 

The purpose of this article is to study school 

management and aim to discuss school 

management in state public schools of 

Seridópotiguar, dealing specifically with the 

work of the school manager and the conception 

of school management. As research procedures, 

literature review, documentary research and 

interviews with three managers from three high 

schools in the cities of CurraisNovos, Lagoa 

Nova and Jardim do Seridó were adopted. The 

results indicate that the activities developed by 

the subjects interviewed in the exercise of the 

managerial function of school go much beyond 

those provided in the specific legislation, 

causing intensification of work. They also show 

that for those interviewed democratic 

management is related to collective work and 

participation in decision making. For the 

students of the Degree in Chemistry, the 

experience was positive and beneficial in the 

sense of bringing the future teacher closer to the 

everyday school management. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão escolar. Gestão democrática. Gestão gerencial. Gestor escolar. 

KEYWORDS: School management. Democratic management. Management management. School 

manager. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa “As concepções de gestão escolar nas 

escolas públicas de municípios do Seridó”, desenvolvida no Campus Currais Novos, no período de 

maio de 2017 a janeiro de 2018. A pesquisa teve como objetivo analisar qual ou quais as 

concepções de gestão escolar fundamentam a prática dos gestores escolares das escolas públicas de 

municípios do Seridó. Possibilitou aos alunos bolsistas a compreensão de que a gestão escolar é 

uma construção histórica permeada por contradições e conflitos de interesses e resultante de 

transformações econômicas, políticas e sociais. Assim, essa gestão tem assumido diferentes 

contornos, tendo ora um padrão patrimonialista, ora burocrático, ora esteja mais relacionado aos 

interesses do mercado, ora da sociedade. 

Este artigo tem como objetivo discutir a gestão escolar em escolas públicas estaduais do 

Seridó potiguar, tratando especificamente do trabalho do gestor escolar e da concepção de gestão 

que orienta o trabalho destes sujeitos entrevistados.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As políticas educacionais vêm sofrendo transformações significativas face ao processo de 

reestruturação produtiva do capitalismo global e, dentre as principais mudanças, destacam-se 

aquelas relacionadas ao campo da gestão educacional. As reformas vivenciadas a partir da década 

de 1990 fundamentaram-se na reforma do Estado, tendo por base suas diretrizes gerenciais, o que 

ocasionou mudanças na gestão e na organização da educação sob a justificativa de alcançar o 

sucesso e a modernização do sistema escolar, tornando as unidades escolares mais eficientes, 

eficazes e produtivas.  

Partia-se do princípio, estabelecido por agências internacionais, de que era necessário 

transformar a gestão das escolas para adequá-las às demandas oriundas, principalmente, do setor 

econômico. Destarte, esse modelo de gestão escolar, cujo foco está no resultado final do processo, 

“[...] busca estabelecer uma cultura organizacional firmada nos princípios de gestão estratégica e do 

controle de qualidade orientada para a racionalização, a eficiência e a eficácia.” (CASTRO, 2007, p. 

132). 

A gestão gerencial, portanto, contrapõe-se a uma perspectiva democrática de gestão, cujos 

princípios fundamentam-se na distribuição de poder dentro da comunidade escolar, na participação 

desta no processo de tomada de decisões, na autonomia e na descentralização das escolas e dos 

sistemas de ensino.  

No contexto brasileiro, a gestão democrática tem sido defendida por educadores e por 

movimentos sociais que historicamente têm lutado por uma educação pública, gratuita e de 

qualidade, socialmente referenciada para todos e todas. Ademais, e em razão dessas lutas, está 

estabelecida na legislação como um princípio da educação. É mandamento constitucional, conforme 

explícito no Artigo 206: “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] VI - 

gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (BRASIL, 2008a). Também consta na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996), no Plano Nacional de Educação – 

PNE – em vigência (PNE 2014-2024, Lei nº 13.005/2014), assim como no anterior (PNE 2001-

2010, Lei nº 10.172/2001). No entanto, é preciso ressaltar que esse é um princípio apenas para o 

ensino público – excetuando-se a rede privada, portanto – e que, mesmo para as escolas públicas, a 
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blegislação nacional tem sido omissa quanto o esclarecimento do que vem a ser a gestão democrática

e o que caracteriza tal modelo. Dessa forma, cabem aos sistemas de ensino municipais e estaduais 

estabelecerem suas normas de gestão democrática, o que deve ocorrer em conformidade com os 

Artigos 14 e 15 da LDB ao tratar: da participação dos profissionais da educação na elaboração do 

projeto pedagógico da escola; da participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares 

ou equivalentes; de progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira às 

unidades escolares públicas de educação básica.  

No estado do Rio Grande do Norte, a Lei Complementar que trata da gestão democrática, 

em seu Art. 9º. estabelece que a gestão democrática será efetivada por intermédio dos seguintes 

mecanismos de participação, a serem regulamentados pelo Poder Executivo: I – Comissão Estadual 

Central de Gestão Democrática; II – Assembleia Geral Escolar; III – Conselho Escolar; IV – 

Conselho de Classe; V – Grêmio Estudantil (RIO GRANDE DO NORTE, 2016). Nota-se que a 

legislação estabelece mecanismos de democracia representativa (conselhos) aliados a mecanismos 

de democracia direta (assembleia), entretanto, tais mecanismos devem ser regulamentados pelo 

poder executivo, o que pode indicar concentração de poder.  

Ainda que mecanismos de gestão democrática estejam sendo implementados a nível federal, 

estadual e municipal, seguindo uma tendência internacional, a gestão educacional democrática e 

participativa no Brasil tem sido subsumida pela gestão gerencial, em conformidade com as reformas 

educacionais. Assim, é possível afirmar que a confluência de ambos os modelos tem causado um 

hibridismo na gestão das escolas e dos sistemas educacionais, conforme detalha Castro (2016, p. 

11): 

Esses modelos de gestão convivem hoje no cotidiano das escolas brasileiras e são, 

cada vez mais, reforçados pelas políticas adotadas pelo Ministério da Educação que 

de um lado, aprovam, nos marcos legais, uma gestão democrática, baseada em 

princípios de maior autonomia, maior participação dos profissionais da educação 

nas decisões da escola, implantação dos Conselhos Escolares, da elaboração do 

Projeto Político-Pedagógico e da instalação do processo de eleição para os 

diretores escolares; e de outro lado, adota e financia programas de natureza 

gerenciais onde prevalece a lógica da competição da eficiência e da produtividade.  

A confluência de distintos modelos de gestão tem impactado a dinâmica de funcionamento 

das escolas públicas, gerando mudanças no trabalho de todos aqueles que fazem a comunidade 

escolar, com ênfase no trabalho do gestor escolar. Nesse contexto, além de mudanças no perfil do 

diretor, é observável uma intensificação do trabalho por parte desses profissionais, considerados os 

principais responsáveis pela unidade escolar. Segundo Paro (2010a, p. 766), “[...] é o diretor que, de 

acordo com a lei, responde, em última instância, pelo bom funcionamento da escola – onde se deve 

produzir um dos direitos sociais mais importantes para a cidadania”. Entretanto, com a 

incorporação, pela escola, de novas funções administrativas, a função do diretor escolar passou por 

significativas mudanças, sem que lhes fossem dadas as condições adequadas para o exercício de sua 

função, o que tem contribuído para sobrecarga de seu trabalho (OLIVEIRA, 2002). Assim, no 

contexto da descentralização educacional, de reformas neoliberais, mas também de gestão 

democrática da educação, que preconizam a participação ampla dos diversos segmentos que 

compõe a comunidade escolar, “[...] o diretor tem de trabalhar dobrado, pois encontra grande 

dificuldade em delegar responsabilidades, dar ordens, distribuir tarefas” (OLIVEIRA, 2002, p. 139). 

Na continuidade do texto, busca-se evidenciar se há esse hibridismo da gestão escolar nas 

escolas públicas estaduais do Seridó potiguar e como os gestores entrevistados lidam com tal 

confluência. 
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b3 METODOLOGIA 

O trabalho assume como referencial teórico-metodológico o materialismo histórico-dialético 

e, nesse sentido, compreende-se que discutir a gestão escolar e o trabalho do diretor requer 

considerar essas categorias no plano da historicidade e dascontradições, como parte de uma 

totalidade maior, constituída por uma relação inseparávelentre o estrutural e o conjuntural. 

A pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa, a qual preocupa-se “[...] com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação 

da dinâmica das relações sociais (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 32). Quanto aos objetivos, a 

pesquisa pôde ser classificada como explicativa, já que, segundo Gil (2002, p. 123) a pesquisa 

explicativa “É aquela que, além de registrar e analisar os fenômenos estudados, busca identificar 

suas causas [...] através da interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos”.  

Como procedimentos técnicos de pesquisa, foram utilizadosa revisão da literatura, a análise 

documental e a realização de entrevistas semiestruturadas com três diretores escolares de escolas de 

ensino médio darede estadual de ensino, das cidades de Acari, Currais Novos e Jardim do Seridó, 

no estado do Rio Grande do Norte, sendo dois homens e uma mulher que exercem a função de 

diretor ou vice-diretor. A entrevistas foram realizadas individualmente no mês setembro de 2017. A 

ênfase nas escolas de ensino médio se justifica pelas recentes mudanças nesse nível da educação 

básica devido a reforma do ensino médio em curso no Brasil e, especificamente no caso do Rio 

Grande do Norte, ao significativo número de parcerias firmadas entre a Secretaria Estadual da 

Educação e da Cultura do estado e empresas do setor privado para o desenvolvimento de projetos e 

programas nas escolas da rede, o que pode induzir as escolas a atuarem mais numa perspectiva 

gerencialista de educação e, por conseguinte, de gestão escolar.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 O TRABALHO DO GESTOR ESCOLAR: ENTRE O PRESCRITO E O DITO 

As modificações empreendidas na gestão e na organização da escola tem resultado numa 

reestruturação do trabalho pedagógico. Isto porque, ao mesmo tempo em que os novos modelos de 

gestão preconizam uma gestão escolar descentralizada, com certo nível de autonomia e a ampliação 

da participação da comunidade escolar nas suas decisões, ocorre uma sobrecarga de trabalho para as 

unidades escolares e para aqueles que dela fazem parte. O excesso de atividades atinge, 

particularmente, aqueles que atuam na gestão, dado que frente à gestão escolar pautada por 

princípios gerenciais, os diretores são considerados os responsáveis pelos resultados alcançados 

pela escola e pelos alunos.  

Assim, em uma conjuntura na qual cada vez mais as escolas vêm assumindo novos papeis e 

funções, há uma intensificação do trabalho do gestor, como assegura pesquisa realizada por Oliveira 

(2002). Diante da sobrecarga de trabalho, alguns gestores se limitam à dimensão administrativa das 

situações do cotidiano escolar, a “apagar os incêndios” produzidos pela urgência das demandas, não 

considerando, em sua totalidade, a dimensão pedagógica. 

É curioso observar que à medida em que as dimensões políticas do perfil do diretor 

passaram a ser valorizadas, em detrimento de um comportamento mais técnico e 

burocrático, ampliaram-se suas obrigações administrativas, o que na prática 

resultou em um cerceamento de muitas de suas atividades políticas (OLIVEIRA, 

2002, p. 141). 
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Dessa forma, a autora pondera a situação do gestor escolar, o qual mais uma vez se vê diante 

da valorização da dimensão política de sua prática, mas tem seu trabalho centralizado nas atividades 

administrativas.  

Nesse sentido, investigamos o que prescreve a legislação estadual acerca das atribuições do 

diretor escolar para relacionar com aquelas atribuições e atividades apresentadas pelos 

entrevistados. A Lei Complementar nº 585, de 30 de dezembro de 2016, a qual dispõe sobre a 

gestão democrática e participativa da rede pública estadual de ensino do RN, apresenta em seu 

Artigo 35 uma lista de atribuições tanto do diretor quanto do vice-diretor escolar, num total de 

dezenove. Estas, perpassam pelas dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras, com uma 

predominância nas duas últimas. Referem-se, por exemplo, ao cumprimento dos princípios da 

gestão democrática, ao cumprimento das horas-aula e dos dias letivos estabelecidos, ao 

acompanhamento, controle e avaliação das atividades da unidade escolar, a coordenação da 

elaboração do Projeto Político-Pedagógico, assegurando sua periódica atualização, a coordenação 

da elaboração e execução dos planos de aplicação dos recursos financeiros, entre outros aspectos.  

Aos entrevistados, questionamos quais eram as principais atividades desenvolvidas por eles, 

nas escolas, relacionadas ao exercício de sua função. Os resultados obtidos indicam que estas não só 

contemplam as atribuições previstas na legislação como também as ultrapassam, como pode ser 

observado nos seguintes depoimentos: 

A parte administrativa é toda comigo [...], mas na verdade quando você está na 

gestão você acaba sendo de tudo um pouco, você acaba sendo pedagoga, psicóloga, 

psicanalista, porque a gente tem muitos problemas sociais com nossos alunos e as 

vezes a gente até interfere junto às famílias. São tantas atribuições que a gente não 

tem nem como enumerar. Eu varro, eu cozinho eu distribuo o almoço. Todos os dias 

eu tenho que estar presente ajudando a servir o almoço. Você faz de tudo na escola, 

o seu carro serve de hospital, serve para ir buscar merenda (ENTREVISTADA 01,

2017).

Hoje na vice direção, especificamente uma função que é só minha é a parte de 

recursos humanos, eu trabalho com alocação de professores, de funcionários, essa 

parte de recursos humanos principalmente com relação ao sistema SIGEduc. Fora 

isso eu trabalho ajudando a diretora no que precisa e ajudando o pessoal do 

pedagógico e pretendo contribuir também com a parte do financeiro quando eu 

aprender porque é uma parte que eu nunca mexi, mas quero aprender e assim que 

tiver um tempo quero fazer um intensivo com a nossa coordenadora para eu aprender 

a contribuir de alguma forma com isso. E na questão do cotidiano do colégio em si, 

do funcionamento, a gente sempre vai dando uma contribuição nos vários setores 

que funcionam (ENTREVISTADO 02, 2017). 

Além das atividades na gestão da escola, o entrevistado 02 informou que ministra aulas de 

história (sua área de formação e de concurso na rede estadual de ensino) e de filosofia em outra 

escola estadual no município, devido à falta de professores. Nas falas dos sujeitos de pesquisa, 

portanto, foram citadas atividades relacionadas à prestação de contas dos programas federais e 

estaduais, ao controle da frequência dos servidores, à administração e utilização dos recursos 

financeiros da unidade escolar e à integração da unidade escolar com a comunidade. Mas também 

foram relatadas atividades tais como: ministrar aulas, varrer a escola, cozinhar e servir o almoço, 

atividades que não se relacionam com a função.  
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bAs falas evidenciam a situação conflitante em que se encontra o diretor escolar frente ao

excesso de atividades. Reiteram o afirmado por Oliveira; Vieira; Augusto (2014, p. 540) de que: 

“[...] o diretor desempenha funções de vários outros profissionais dentro da escola, envolvendo-se 

em todos os setores de atividades”. Ao ser uma referência para a comunidade no tocante à resolução 

dos problemas do cotidiano escolar, estes se veem compelidos a arregaçar as mangas e executar 

tarefas que muitas vezes estão fora de suas competências, já que caso eles não encontrem uma 

alternativa para o problema, poderão ser criticados e avaliados negativamente pela comunidade que 

o elegeu para o cargo e que espera uma solução para os problemas.

Também questionamos aos entrevistados sua carga horária de trabalho, considerando que o 

Artigo 36 da Lei Complementar nº 585, afirma que: “O Diretor deverá cumprir 2 (dois) turnos de 

trabalho na unidade escolar, sendo obrigatório o cumprimento de escala semanal que possibilite sua 

presença em todos os turnos de funcionamento” (RIO GRANDE DO NORTE, 2016, p. 15). Os 

entrevistados foram unânimes ao afirmarem que ultrapassam essa carga horária. Foi comum ouvir 

relatos sobre atividades desenvolvidas na escola no terceiro turno e durante os fins de semana.  

Na realidade analisada, para cumprir com suas funções e, às vezes, demandas impostas, os 

gestores trabalham muito além da carga horária prevista e no limite da exaustão física e emocional, 

na tentativa de responder aos anseios da comunidade escolar que o elegeu, dos órgãos oficiais e da 

sociedade em geral, que também responsabiliza a escola pela educação de crianças, jovens e 

adultos. 

Assim, o gestor se encontra em uma situação conflituosa porque precisa responder a 

múltiplas demandas, algumas inclusive antagônicas, sem, no entanto, dispor de condições 

adequadas ao trabalho escolar, inclusive aquelas relacionadas ao tempo disponível. Quando não é 

possível atendê-las, vêm à tona os sentimentos de culpa e de frustração resultantes da auto 

intensificação e da auto responsabilização da função de gestor escolar. 

Observamos, portanto, que nesse contexto de excesso de demandas corre-se o risco de tentar 

minimizar os problemas, deixando à parte o projeto que orienta as ações da escola. A este respeito, 

Vasconcellos (2007) afirma que é um perigo se prender ao funcionamento da escola quando se 

deixa de lado o seu sentido mais amplo, o seu projeto. Ainda para o autor: “É claro que a escola tem 

de funcionar, mas sua existência só tem sentido se ocorrer dentro de determinadas diretrizes, de 

uma intencionalidade” (VASCONCELLOS, 2007, p. 61). 

Acreditamos que a sobrecarga de trabalho de gestor e sua tentativa de manter a escola 

funcionando diante de tantos problemas tais como falta de professores, estrutura física precária, 

falta de material e recursos humanos, pode levá-lo a atuar com grande destaque para questões 

operacionais, o que pode gerar o risco de secundarizar elementos fundamentais ao processo de 

gestão da escola, como a materialização do Projeto Político-pedagógico e a participação coletiva na 

gestão escolar. 

Convém destacar que essa atuação de gestor escolar enquanto gerente, no molde das 

empresas privadas e fundamentada nas reformas neoliberais, está relacionada com um contexto 

histórico de reordenamento do capitalismo mundial e nacional, não se tratando, portanto, de “[...] 

uma decisão meramente política, tomada por dirigentes insensatos. Ao contrário, é resultado de um 

processo histórico de caráter estrutural que visa responder às necessidades do atual estágio de 

desenvolvimento do capitalismo” (MINTO, 2010, p. 199).  

Consideramos que as ações tidas como burocráticas, a exemplo da compra da merenda 

escolar, estão permeadas por uma intencionalidade pedagógica, uma dimensão política. No entanto, 

a sobrecarga de demandas administrativas tais como o gerenciamento de programas e recursos, 

gerenciamento de diversas contas bancárias, compra de merenda e supervisão de servidores e 

funcionários terceirizados, por exemplo, induz o gestor a se envolver quase que exclusivamente 
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bnestas atividades, o que dificulta o envolvimento dos gestores no processo pedagógico como um

todo, na dimensão política da educação e na formação humana com vistas à superação das 

desigualdades sociais. Conforme Argumenta Paro, envolvido com os inúmeros problemas da escola 

e com as malhas burocráticas das determinações formais emanadas dos órgãos superiores, “[...] o 

diretor se vê grandemente tolhido em sua função de educador, já que pouco tempo lhe resta para 

dedicar-se às atividades mais diretamente ligadas aos problemas pedagógicos no interior de sua 

escola” (PARO, 2010b, p. 201). 

Ao atuar supervalorizando o trabalho técnico em detrimento do político-pedagógico, sem 

tempo hábil para reflexão em relação à sua pratica e ao contexto no qual a educação escolar está 

vinculada, o diretor pode contribuir para a reprodução do modelo de sociedade que está posto, no 

qual imperam os interesses das classes dominantes.  

4.2 A GESTÃO ESCOLAR NA PERCEPÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

Em nossa pesquisa questionamos aos entrevistados qual ou quais as funções da gestão 

escolar numa perspectiva democrática e todos os entrevistados destacaram de alguma forma que 

esta se relaciona com o trabalho coletivo, a mediação de ideias e a participação de todos os 

segmentos. Um deles ainda acrescenta que:  

A dificuldade maior que encontro é tentar mobilizar as pessoas, a gente tenta 

implementar uma política na escola de sempre mobilizar todos os segmentos da 

escola a participarem da gestão, porque eles ainda tem aquela visão antiga de que 

tudo está centrado na figura do diretor e hoje sabemos que a educação é um 

processo que não depende apenas de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas, de 

um todo, para que possamos alcançar o objetivo de todos (ENTREVISTADO 02, 

2017). 

Observa-se que os gestores relacionam a gestão democrática ao trabalho da comunidade 

escolar como um todo e não vinculam a GD apenas a questões administrativas, predominantemente 

técnicas. Nesse sentido, a resposta dos entrevistados se relaciona com a afirmação de Cabral Neto e 

Castro (2011 p. 754), para os quais: 

A gestão democrática tem como eixo fundante a busca pela efetivação da educação 

como direito social, assim como a universalização do acesso com permanência e 

qualidade socialmente referenciada. É uma prática político-pedagógica que procura 

estabelecer mecanismos institucionais capazes de promover a participação 

qualificada dos agentes educacionais e demais setores interessados na ação 

educativa, o que requer um engajamento coletivo na formulação das diretrizes 

escolares, no planejamento das ações, assim como na sua execução e avaliação. 

Além disso, a gestão democrática pode ser caracterizada como um espaço de 

descentralização do poder, de participação e de autonomia das instituições. 

A descentralização, no âmbito escolar pode ser entendida como um processo de 

descentralização do poder, ou seja, a função do gestor não é mais o de ordenar e fiscalizar, mas de 
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binserir-se na comunidade escolar e possibilitar a divisão das atividades descentralizando o poder no

ambiente escolar através de órgãos representativos. Nesse sentido,“[...] a descentralização surge 

como mecanismo importante para a contribuição dos diversos segmentos que formam a unidade 

educativa, sendo o gestor escolar o responsável pela prática desses órgãos no contexto da escola 

pública” (SILVA, SILVA e SANTOS, 2016, p.541). 

Outro fator necessário à efetivação da gestão democrática é a participação de todos os 

indivíduos na tomada de decisão do processo administrativo e no planejamento pedagógico escolar. 

Essa participação pode ser efetivada através do PPP (Projeto Político Pedagógico) que deve ser 

elaborado de forma que envolva a participação de todos os envolvidos direta e indiretamente com o 

processo educativo e através da implementação de órgãos colegiados.  

Para os entrevistados, a participação da comunidade está relacionada a aspectos como 

execução de tarefas, elaboração de alternativas para manutenção da escola, participação em eventos 

e também na tomada de decisões e no diálogo com a gestão. Podemos constatar que os 

entrevistados vinculam a participação não só a tomada de decisões, mas também a questões 

instrumentais que não contribuem efetivamente para a democratização da gestão. Nesse sentido, é 

preciso ampliar essa compreensão pois somente através de uma participação efetiva de todos os 

segmentos da comunidade escolar poderemos avançar nas discussões e promover ações necessárias 

à democratização do ambiente escolar. É necessário buscar consolidar uma participação que, 

conforme Luck (2011, p. 29), caracterize-se “[...] por uma força de atuação consciente pela qual os 

membros de uma unidade social reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na 

determinação da dinâmica dessa unidade, de sua cultura e de seus resultados”. 

Outro mecanismo que contribui para a consolidação da gestão democrática no âmbito 

escolar é a autonomia. Essa autonomia pode ser entendida como uma medida descentralizadora que 

sugere um poder compartilhado e uma participação na tomada de decisões na escola, sendo, assim, 

uma responsabilidade individual e coletiva. O objetivo da autonomia é a busca pela qualidade com 

equidade e o fortalecimento da escola através de práticas antiautoritárias e centralizadas.  

A autonomia é parcialmente exercida nas escolas. De acordo com o entrevistado um: “[...] a 

gestão busca, corre atrás, dá a responsabilidade de cada um desenvolver seu trabalho mas nem 

sempre há o retorno. Algumas vezes a gente acaba fazendo só” (ENTREVISTADO 01, 2017). Já o 

entrevistado dois afirma que em relação a autonomia da escola, eles até que “Conseguem gerir bem 

os recursos que são destinados à escola, mas ainda é muito precário, muitas vezes ficam de mãos 

atadas por não ter recursos (ENTREVISTADO 02, 2017). Por fim, o entrevistado três destaca que: 

“A autonomia é parcial porque no papel a escola exerce autonomia, mas na prática não existe essa 

autonomia” (ENTREVISTADO 03, 2017). Nesse sentido, é preciso destacar que a autonomia da 

escola sempre será relativa pois ela faz parte de um sistema de ensino com normas e legislações a 

seguir. E mesmo a autonomia relativa pode ficar comprometida pela falta de recursos em 

suficiência e pela falta de participação de determinados membros da comunidade escolar. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho buscou-se discutir a gestão escolar brasileira na atualidade, tendo como 

referência três escolas públicas estaduais do Seridó potiguar, tratando especificamente do trabalho 

do gestor escolar e da concepção de gestão que orienta o trabalho destes sujeitos entrevistados.   

Esta discussão está situada, todavia, no contexto sociopolítico e econômico vivido pelo 

Brasil ao curso das últimasdécadas, no qual as políticas sociais e a economia sofrem os efeitos da 

ideologia neoliberal. As políticas educacionais, notadamente em âmbito da gestão escolar e do 
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btrabalho dos docentes, incluindo-se os gestores, acompanham esta tendência e sofrem

transformações profundas. 

Nesse sentido, a gestão democrática, ainda em processo de construção e consolidação, vem 

sendo subsumida por uma perspectiva antagônica – a gestão gerencial, o que traz para a escola e 

para o gestor escolar, o aumento de atividades, especialmente as de cunho administrativo. As 

funções desenvolvidas por esse profissional ultrapassam a prevista na legislação especifica, gerando 

assim uma sobrecarga de atividades e a intensificação do trabalho.  

Quanto à concepção de gestão escolar, a importância da participação de toda a comunidade 

escolar no processo de tomada de decisões é um ponto em comum no discurso dos entrevistados, no 

entanto estes afirmaram depararem-se com alguns obstáculos tais como a limitação da participação 

em aspectos instrumentais e técnico do funcionamento da escola, os quais não se relacionam 

diretamente com a democratização da gestão. 

Conclui-se que discutir a gestão democrática implica discutir questões que estão além dos 

muros escolares. Implica outras mudanças de ordem estrutural, para além de mudanças na 

legislaçãoespecífica, que estejam relacionadas ao exercício pleno da cidadania, incluindo ações de 

formação política para a participação nos processos de tomadas de decisões não só da escola mas 

também da sociedade. Implica, igualmente, em mudanças que busquem aampliação dos direitos 

sociais que possam dar suporte a um projeto de educação que vise, para todos os sujeitos, sem 

distinções de classe social, aapropriação da cultura historicamente produzida, tendo em vista sua 

inserção participativa na sociedade.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas - Geografia. 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo discutir 

sobre um método de ensino reflexivo e 

interdisciplinar no ensino e a aprendizagem da 

geografia escolar. Tomamos como referência 

pesquisas desenvolvidas durante o fim do 

semestre letivo 2018.1 como obtenção de nota 

final para a disciplina de Metodologia do Ensino 

da Geografia I, matéria lecionada no curso de 

licenciatura em Geografia no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte. Tal investigação está apoiada na 

pesquisa bibliográfica e em sites eletrônicos, 

como também, um estudo de caso por meio de 

uma aula de campo. O artigo encontra-se assim 

organizado: no primeiro momento fazemos uma 

discussão sobre o ensino da geografia reflexivo. 

Em seguida, discutimos sobre a utilização da aula 

de campo como método de ensino escolar. Além 

disso, abordamos os papeis do professor e aluno 

e as etapas para a utilização da aula de campo. 

Também relatamos uma experiência prática na 

comunidade quilombola de Capoeiras dos 

Negros, localizada no município de Macaíba, Rio 

Grande do Norte.  Por fim, respondemos as 

questões: Como o fazer docente pode 

transforma-se em uma prática onde a reflexão 

dos assuntos estudados seja uma constante entre 

professores e alunos?  De que maneira a 

geografia escolar pode realizar-se como uma 

prática de ensino que promova a interação social? 

E qual metodologia de ensino melhor pode ser 

trabalhada em sala visando a 

interdisciplinaridade dos conteúdos geográficos? 

Assim, a aula de campo no ensino da geografia é 

importante atividade. Influencia no 

desenvolvimento do aluno como cidadão 

consciente.  

ABSTRACT 

The main objective of the present article is 

discuss a method of reflective and 

interdisciplinary teaching in the teaching and 

learning of geography´s school. Our reference is 

based in developed researches made during the 

end of the academic semester as a final, 2018.1, 

grade for the discipline of Methodology of 

Geography, subject taught in the Geography´s 

course at the Federal Institute of Education, 

Science and Technology of Rio Grande do Norte. 

Our research is supported by bibliographic 

research and electronic websites, as well as a case 

study through a field class. The article is 

organized in this way: in the first moment we 

discuss about reflective geography teaching. 

After, we discuss the use of the field class as a 

PALAVRAS-CHAVE: Aula de Campo. Ensino. Geografia. Método. 
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method of teaching school. In addition, we 

discuss the teacher and student roles and the steps 

for using the field class. We also report a 

practical experience in the quilombola 

community of Capoeiras dos Negros, located in 

Macaíba´s municipality of Rio Grande do Norte. 

Finally, we answer the questions: How can 

teaching become a practice where the reflection 

of the subjects studied is a constant between 

teachers and students? In what way can 

geography school be carried out as a teaching 

practice that promotes social interaction? And 

what better methodology of teaching can be 

worked in the room with the interdisciplinarity 

objective in the geographic contents? Thus, the 

field lesson in teaching geography is important 

activity. Promove the student development as a 

conscious citizen. 

1 INTRODUÇÃO 

Considerando o contexto no qual estamos inseridos percebemos que a educação sistematizada, 

mais do que nunca, cumpre importante papel de socialização. Segundo Pérez Gómez (1998, p. 13) “a 

espécie humana [...] elabora instrumentos, artefatos, costumes, normas, códigos de comunicação e 

convivência como mecanismo [...] para sobrevivência dos grupos e da espécie.” A escola tornou-se, 

ao longo de sua institucionalização, um dos lugares mais importantes para o desenvolvimento desses 

mecanismos.  

Nesse sentido, o presente artigo propõe uma discussão sobre o ensino da geografia a partir da 

utilização de um método de ensino reflexivo e interdisciplinar. Mas para que isso aconteça são 

necessários que os processos de ensino e aprendizagem sejam permeados pelo debate entre professor 

e aluno e que os conteúdos trabalhados sejam elementos condutores de ações conscientes e 

transformadoras, ou seja, a prática de uma pedagogia que estimule a reflexão contínua. 

Diante do exposto e da nossa atuação como alunas do 5º período do curso de Licenciatura em 

Geografia e que estagiamos em escolas do ensino público, levantamos os seguintes questionamentos: 

• Como o fazer docente pode transforma-se em uma prática onde a reflexão dos assuntos

estudados seja uma constante entre professores e alunos?

• De que maneira a geografia escolar pode realizar-se como uma prática de ensino que

promova a interação social?

• E qual metodologia de ensino melhor pode ser trabalhada em sala visando a

interdisciplinaridade dos conteúdos geográficos?

Como procedimento teórico-metodológico, adotamos a pesquisa bibliográfica, pesquisas em 

sites eletrônicos e o estudo de caso por meio de aula de campo. “A pesquisa bibliográfica é um 

apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem 

capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados com o tema” (MARCONI; LAKATOS, et 

al., 2003). E com relação ao estudo de caso, utilizada como metodologia, segundo Gil (2008, p.58), 

consiste em “explorar situações da vida real; descrever a situação do contexto em que está sendo feita 

determinada investigação; e explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 

muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos experimentais.” 

Para apresentação da discussão acima proposta nosso artigo encontra-se assim organizado: no 

primeiro momento discutimos sobre o ensino da geografia reflexivo. Posteriormente, discutimos 

KEYWORDS: Field Class. Teaching. Geography. Method. 
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sobre a utilização da aula de campo como metodologia para o ensino escolar. Além disso, abordamos 

os papeis do professor e aluno, como também, as etapas para a utilização da aula de campo. Também 

relatamos uma experiência vivenciada na prática na comunidade quilombola de Capoeiras dos 

Negros, localizada no município de Macaíba, Rio Grande do Norte. Por fim, concluímos respondendo 

as questões acima propostas e ratificando que a aula de campo no ensino da geografia é importante, 

como uma atividade incentivadora para o estudo da disciplina de geografia, como proposta de poder 

influenciar no desenvolvimento do aluno como cidadão consciente e consciente e que contribui para 

a interdisciplinaridade dos conteúdos geográficos como uma melhor compreensão dos conceitos 

geográficos. 

2 UM ENSINO DE GEOGRAFIA REFLEXIVO 

A geografia é uma disciplina que aborda diversos temas sociais, faz parte da área de 

conhecimento que contempla as Ciências Humanas e que tem como objeto de estudo o homem em 

suas relações com o espaço geográfico. Segundo Penteado (2010), a geografia compreende tanto as 

características do espaço natural em que o homem habita como as formas de ocupação e uso desse 

espaço. Então, de acordo com a autora, a geografia como Ciência Humana é necessária para o 

ajustamento, ou, processo de ação, reação e transformação do meio social a que pertence o educando. 

Ainda, conforme Penteado (2010), a geografia é responsável na preparação de um cidadão 

crítico, pois contribui para que ele possa perceber a sociedade em que vive, possa perceber a si mesmo 

como agente social e possa perceber e entender o sentido dos processos responsáveis por influenciar 

e orientar a sociedade. Dessa forma, em sala de aula, a geografia precisa ser utilizada como estudo da 

vida do homem em sociedade. 

 O ensino da geografia também será dinâmico e transformador quando o professor de 

geografia integrar conhecimentos de diversas áreas. Como é uma disciplina de caráter interdisciplinar, 

ela proporciona um vasto conjunto de elementos significativos da cultura. Logo, permite ao aluno 

obter “uma visão menos fragmentada da realidade, [para] compreender como o espaço é produzido 

pela sociedade e nele atuar de modo consciente e crítico.” (CAMPOS, 2010, p.9). 

Nessa mesma perspectiva, a pedagogia crítica considera que a atividade humana se baseia na 

interação social. Assim, contribui para que ocorra em sala de aula a reflexão e análise do assunto 

estudado tanto por parte do professor como do aluno. Essa pedagogia, de acordo com Veiga (1994), 

estimula a interação social por meio da dialética, prática que procura ver o homem como síntese de 

múltiplas determinações.  

Outro aspecto importante é que a educação, segundo Brandão (1981), deve ser realizada como 

um serviço coletivo prestado a cada indivíduo e que o cidadão possa dela desenvolver-se obtendo o 

que precisa. Chaves (2017), por sua vez, assegura que assim como a democracia é um valor básico e 

valioso, exercido pelas pessoas, a educação também deve ser encarada como tal, pois é a preparação 

para o exercício da mesma. Dessa forma, segundo Saviani (2003), a educação como um processo 

vital na formação do ser humano precisa integrar todos os indivíduos, reforçando os laços sociais.  

No entanto, para que a educação possibilite a formação de alunos críticos e participativos é necessário 

que haja no ensino debate entre professor e aluno, ou seja, a prática de uma pedagogia que estimule 

a reflexão contínua para que os conteúdos trabalhados sejam compreendidos de forma significativa. 

3 A AULA DE CAMPO PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA ESCOLAR 

O processo de ensino aprendizagem é um processo que envolve a participação tanto do 

docente quanto dos discentes. Isso possibilita a construção do conhecimento e o desenvolvimento do 

1237



IV SECITEX /XIV CONGIC 

raciocínio intelectual. Para tanto é necessário à utilização de metodologias de ensino eficazes como 

o caso da aula de campo.

Segundo Oliveira e Assis (2009, p. 192). 

“A aula em campo é uma atividade extra sala/extra escola que envolve, 

concomitantemente, conteúdos escolares, científicos (ou não) e sociais com a 

mobilidade espacial; realidade social e seu complexo amalgamado material e 

imaterial de tradições/novidades. É um movimento que tende elucidar sensações de 

estranheza, identidade, feiura, beleza, sentimento e até rebeldia do que é observado, 

entrevistado, fotografado e percorrido.” 

Dessa forma, o movimento realizado por professores e alunos durante a aula de campo “deve 

dançar no ritmo da relação de saberes problematizados na escola (livros didáticos, trabalho de campo, 

experiências etc.) e agora, movimentados na realidade 'viva' [...]” (OLIVEIRA; ASSIS, 2009, p. 199). 

De acordo com Lima e Assis (2005, p. 112), “o trabalho de campo se configura como um 

recurso para o aluno compreender o lugar e o mundo, articulando a teoria à prática, através da 

observação e da análise do espaço vivido e concebido”. Este contato com a realidade contribui muito 

no processo de ensino - aprendizagem na disciplina de geografia, pois esta estratégia permite trabalhar 

conceitos chave da Geografia: espaço, território, paisagem e lugar como categorias imprescindíveis 

para a explicação e a compreensão da ciência geográfica, ajudando o educando a observação da 

natureza dos lugares e do mundo.   

A aula de campo não configura uma viagem de passeios. Constitui-se numa prática de 

fundamental importação para a compreensão e leitura do espaço geográfico, principalmente porque 

possibilita o estreitamento entre teoria e prática. Para o professor em formação de geografia é muito 

importante as práticas de campo, pois apresentam infinitas possibilidades de pesquisa e investigação 

e que segundo Hissa e Oliveira (2004), essas práticas na Geografia fortalece o desenvolvimento da 

pesquisa, porque a observação e a descrição são elementos essenciais para o aperfeiçoamento dessa 

ciência. Como também é na ciência geográfica que aspectos físicos e humanos se tornam objetos de 

estudo. 

Além disso, de acordo com Passini (2007), a aula de campo pode ser realizada em qualquer 

lugar, desde que mantenha como método seu caráter ativo e interativo. Não há um espaço específico. 

É a sala de aula, o pátio da escola, o refeitório, o corredor, a rua do colégio, a casa do aluno, o bairro, 

a cidade, o município, o parque florestal, o fundo de vale, entre outros. Para o autor não há empecilhos 

para uma aula de campo, a própria escola ou entorno dela pode sim desenvolver e realizar esta prática. 

A Geografia é uma ciência interdisciplinar que em outras áreas científicas busca elementos 

para melhor entender e explicar os fenômenos por ela estudados. É indispensável uma prática de 

ensino de geografia interdisciplinar como a aula de campo. Com relação a interdisciplinaridade, 

Heloísa Lück (1994), define: 

“[...] o processo que envolve a integração e engajamento de educadores, num 

trabalho conjunto, de interação de disciplinas do currículo escolar entre si e com a 

realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando a formação 

integral dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante 

uma visão global do mundo e serem capazes de enfrentar os problemas complexos, 

amplos e globais da realidade atual.” (LUCK, 1994, p. 64). 
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Desse modo, as aulas de campo podem ser utilizadas em todas as disciplinas. Porém, segundo 

Figueiredo (2011), a Geografia Escolar é a disciplina mais capacitada para o desenvolvimento de tal 

prática, pois tem como objeto de estudo, a própria sociedade e sua relação com o meio. 

“Contudo, levar os alunos a campo para essa (re) significação da dimensão 

social do espaço poderia ser feito por qualquer disciplina escolar e em qualquer série. 

Porém, trata-se dessa dimensão social produzida e reproduzida no espaço geográfico 

e então, a Geografia Escolar é a disciplina que deve possuir competência construída 

para realizar esta atividade já que o mesmo é o seu objeto de estudo. (FIGUEIREDO, 

2011, p. 17).” 

4 O PAPEL DO PROFESSOR E DO ALUNO NA AULA DE CAMPO E ETAPAS 

FUNDAMENTAIS PARA A SUA REALIZAÇÃO 

O papel do professor na aula de campo é fundamental, pois conforme Oliveira e Correia 

(2013), o professor além de planejar toda a atividades, será um mediador entre os conhecimentos 

existentes nos ambientes visitados e o estudante. Essa condução possibilita ao aluno uma observação 

própria ao investigador. Os alunos atiçam e desenvolvem os sentidos para conhecerem o objeto 

estudado e constroem um arcabouço que lhes permitam a descrição, a análise e a crítica. Elementos, 

que segundo as escritoras, essenciais ao estudo da geografia.  

Com respeito ao aluno, ele tem que ser o autor do seu próprio conhecimento e a partir dos 

conteúdos lecionados em sala de aula, deverá organizar as informações de acordo com a importância 

e a assimilação que fez de forma presencial. Isso será possível se ele despertar o interesse em relação 

ao meio estudado.  

Logo, o professor ao utilizar a aula de campo como metodologia, contribuirá para colocar o 

aluno como próprio autor de seu conhecimento, pois esse recurso pedagógico é muito proveitoso se 

utilizado com esse objetivo. 

Agora, referindo-se as etapas da aula de campo, primeiro, deve começar com a etapa do 

planejamento. Nela, iremos definir o que pretendemos obter ou alcançar com a aplicação dessa 

metodologia. Planejar bem evita que a aula seja um passeio. Segundo Falcão e Pereira (2005), é na 

etapa da preparação, pré-campo, que os objetivos traçados poderão ser realmente alcançados durante 

a saída da escola. Os passos do planejamento são iniciados a partir de um plano de aula de campo que 

irá orientar a aula. Essa etapa é muito importante pois traz valor e objetivo ao que queremos fazer 

com a aula de campo. 

A visita in loco vem em seguida sendo fundamental para a organização e o plano de aula, o 

que inclui, desenvolvimento do roteiro, horários e lugares para refeições e descanso, contratação de 

um guia para orientação em relação ao roteiro escolhido, entre outros. De acordo com Barros (2010), 

A visita prévia a localidade para a realização da aula de campo, isso é indispensável na sua 

organização, tendo em vista que evita frustrações e fuga dos objetivos pretendidos. 

Terceiro, definidos percurso, duração, locais a serem visitados, temas abordados, e a 

preparação da saída (que também deve estabelecer normas de conduta – respeito ao outro, às 

diferenças, aos posicionamentos e ao modo de falar), é importante serem esclarecidos, explicados a 

escolha das vestimentas, a segurança, a proteção dos alunos, o comportamento em relação ao lixo 

produzido pelo grupo, o trato com pessoas que prestarão serviços para o grupo. Portanto, tudo deve 

ser informado e estabelecido.  

Quarto, a entrevista. Nessa etapa, haverá a presença do pesquisador qualitativo no estudo de 

um fenômeno social, ou seja, os questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 
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interessam à pesquisas serão desenvolvidas por meio de perguntas aos entrevistados. Nesse momento, 

as informações obtidas deverão ser registradas para uma posterior análise do pesquisador. 

Quinto, a observação. Durante a etapa da observação, o pesquisador não irá “olha”, mas 

prestar atenção aos detalhes, características do elemento a ser investigado. Ao mesmo tempo, a 

utilização dessa técnica inclui anotações, registros. Pois as anotações de campo são todos os processos 

de coletas e análises das informações. Contudo, as observações não são buscas ocasionais, mas uma 

atividade a ser posta a serviço de um objeto de estudo, de uma questão ou de uma hipótese claramente 

definidas. Fundamentada. 

Ainda sobre as observações, ZANELLI (2002), afirma que um pesquisador envolvido com a 

investigação está diretamente atento aos detalhes na etapa da observação. Desse modo, ele apenas irá 

compreender o ambiente estudado e relacionar-se caso esteja prestando atenção ao seu objeto de 

estudo. 

5 UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR 

A experiência interdisciplinar ocorreu no mês de abril do ano de 2018. No dia 11 os estudantes 

do 5º período do curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte junto com as professoras das disciplinas de Geografia Política e 

Geografia Agrária foram visitar a comunidade quilombola Capoeiras dos Negros que está localiza a 

45 km do município de Macaíba RN e 60 km de distância de Natal, seu acesso se dá pela BR 101. A 

área total da comunidade é de 884,993 ha, dividida para 325 habitantes (Miller, 2017). A figura a 

seguir retrata a localização da comunidade e a representação espacial dentro do município de 

Macaíba. 

Figura 1: Localização da comunidade. 

No ano de 2004, a Comunidade de Capoeiras iniciou a luta para serem reconhecidos como 

uma comunidade remanescente de quilombos do Rio Grande do Norte. Essa busca pelo 

reconhecimento foi feita pela comunidade junto a Associação Quilombola dos Moradores de 

Capoeiras (AQMC). Não houve a participação do Estado. O reconhecimento como comunidade 

autodeclarada quilombola se deu em 2007 e a emissão do título se deu em 2013 (Lima, 2015). As 

famílias locais desempenham atividade de subsistência, ou seja, sobrevivem do cultivo, consumo e 

venda da mandioca, como do consumo e venda do Caju que na alta Estação, meses de dezembro a 

fevereiro, ainda proporciona a venda das castanhas do caju. Além disso, segundo Miller (2017), há 
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outras fontes de renda como a produção de tijolos e as aposentadorias e pensões. A Comunidade de 

Capoeiras possui uma Escola Municipal chamada Santa Luzia, imagem 2, que atende os alunos do 

primeiro ao quinto ano. Nosso objeto de visita durante esse dia. 

Imagem 1: Frente da escola. 

Ao chegarmos a escola municipal, a diretora da escola nos recebeu e nos encaminhou para 

uma sala de aula onde esperamos os alunos. Realizamos uma intervenção com os teatros de bonecos, 

assim que os alunos chegaram. A estória dos bonecos utilizou os conceitos de lugar e paisagem. 

Além de termos realizados atividades envolvendo Geografia com os alunos presentes, imagem 

2, tivemos a oportunidade de entrevistar a diretora da escola que se dispôs a responder sobre a 

comunidade quilombola. Nossa primeira pergunta foi sobre “como era antes a realidade da 

comunidade antes de ter o título de terra e o que havia mudado para eles com relação a isso”. A 

diretora respondeu que a comunidade ganhou vários benefícios e recursos para a população junto ao 

governo federal com a titulação. 

Imagem 2: Crianças fazendo a atividade proposta. 
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Com relação a divisão da terra e o lote delimitado, ela respondeu que cada pessoa que já tinha 

terra antes da titulação ficou com o terreno demarcado, ou seja, sem um padrão definido como de um 

assentamento. Na agricultura e as questões socioambientais, foi respondido que não há uso de 

agrotóxicos, mas sim adubo proveniente do esterco do gado. Sobre a divisão de trabalho entre os 

sexos, foi nos esclarecido que é um trabalho familiar, por exemplo no roçado o pai corta as macaxeiras 

e a mãe e as crianças plantam. 

Houve também a pergunta de incentivo para as plantações pelo município e foi dito que teve 

entrega de sementes como milho, uso do trator para cortar a terra para a plantação, tendo o município 

de Macaíba como responsável. Como visto na pesquisa de Miller (2017), há presença de postos de 

saúde, mas não de uma ambulância, caso haja algum problema que não têm como tratar nos postos, 

os moradores preferem serem atendidos em Macaíba, que tem mais disponibilidade e melhor 

tratamento. A médica que atende o posto vem de 15 em 15 dias, algo considerável bom pois há tempos 

não havia médico. 

Sobre a educação e a questão de identidade foi mencionado que há um resgate na escola, 

muitos livros não se encaixam na realidade local, então trabalham a autoestima das crianças a respeito 

da cor de pele. Há projetos adaptados para a realidade e para a cultura do quilombo, feriados e 

festividades como dia da consciência negra entre outros. Sobre a EJA, acabaram as atividades na 

Escola. 

O nome do quilombo, de acordo com a diretora, veio de João Capoeira. As pessoas se reuniam 

na casa dele, assim se referindo ao seu sobrenome até ele ser adotado, outra versão era uma área 

grande para deixar o cavalo. Por ser uma história de transmissão oral e não ter algo para escrever, 

elas se perdem com o tempo. E a religiosidade na comunidade há a reza do mês mariano, mas a 

religião predominante é católica, não há presença forte de umbanda e candomblé e apenas é restrito, 

“escondido” pois não há aceitação pela população cristã. 

Há coleta de lixo, que passa uma vez por semana e a coleta é nas estradas. Sobre o racismo e 

expressões discriminatórias, na fala da diretora deu a entender que se manifesta de forma velada, 

como comentários sobre os cabelos e afins. Na questão do crédito agrícola que foi levantada, existe 

o empréstimo concedido para os moradores da comunidade. Ele é empregado e investido para a

agricultura como por exemplo, comprar gado e adquirir ferramentas. Também, perguntamos sobre a

porcentagem dos que se declaram negros, e entendemos com base na entrevista que todos na

comunidade declaram-se negros.

Desse modo, compreendemos que a titulação trouxe benefícios como projetos que são 

empreendidos pelo munícipio. Os órgãos relacionados aos direitos dos quilombolas segundo a 

diretora, que não soube ao certo qual especificamente, ajudaram na titulação e na garantia dos direitos 

dos moradores da comunidade. Sobre a representatividade na política, há a presença de um deputado 

de Traíras que leva essas questões desse tipo, mas nenhum morador do quilombo participa de nenhum 

cargo político. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do estudo realizado, podemos afirmar que a aula de campo é uma estratégia 

metodológica que nos permite um fazer docente permeado pela reflexão dos assuntos e que o ensino 

da geografia pode realizar-se como uma prática dialética que promova a interação social quando estão 

presentes o debate, o diálogo, a reflexão sobre a realidade, sobre a sociedade, sobre os espaços e sobre 

os lugares estudados. 

A aula de campo como prática de ensino-aprendizagem na disciplina de geografia é 

fundamental, pois proporciona ao aluno uma visão diferente do que ele estuda na sala de aula, esse 
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espaço geográfico vivido e estudado, fazendo com que o mesmo possa compreender os fenômenos 

estudados de forma diferente, contribuindo para a formação de um cidadão reflexivo sobre o meio 

em que vive. 

Além disso, a aula de campo como método de ensino interdisciplinar no processo de ensino-

aprendizagem da geografia ajuda na melhor compreensão dos assuntos a ser estudados, e deve ser 

aplicada de modo que não seja apenas à observação da paisagem, mas que possibilite uma análise das 

relações de todo o espaço que se estuda no momento. A Geografia é uma disciplina que abrange 

várias áreas do conhecimento. Por isso, realizamos uma aula de campo em Capoeira dos Negros, 

Macaíba/RN, com a finalidade de analisar a compreensão do espaço geográfico. 

A aula nos possibilitou desenvolver a capacidade de analisar, como ampliar a percepção da 

cultura afro brasileira que infelizmente é pouco abordada na maioria dos livros didáticos utilizados 

nas redes de ensino. Além disso, possibilitou-nos a construção do conhecimento e agregou significado 

aos elementos dessa cultura. 

Desse modo, concluímos que a aula de campo em Geografia agrega teoria e prática. E que 

segundo Figueiredo e Silva (2009), proporciona mudanças nos que participam desse processo, pois 

os mesmos conseguem estabelecer relações com que foi observado. Contudo, o planejamento é 

fundamental para o seu sucesso, possibilitando o pensamento reflexivo do educando. 
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PORTAL: APLICATIVO VOLTADO AOS CONTEÚDOS BASE DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

RODRIGUES, D. A. L.1; GOMES, M. N.2; SILVA, L. M. 3; JÚNIOR, J. D. P. T.4 e VALE, A. P. N. 5 
1,2,3,4 IFRN – Campus Ceará-Mirim; 5 IFPR – Campus Irati 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

É possível perceber o surgimento de um novo 

formato de educação: quadro e giz, por exemplo, 

não serão mais o único recurso disponível para os 

professores darem aula, necessitando assim 

desenvolver um conjunto de atividades didático-

pedagógica a partir das tecnologias disponíveis 

na sala de aula e as que os alunos trazem consigo 

(RAMOS, 2012). Diante das possibilidades 

transformadoras proporcionadas pela 

experiência como pesquisador e pensando no 

cenário da educação brasileira, o seguinte projeto 

tem como objetivo desenvolver um aplicativo 

educacional, o PORTal, que visa o ensino de 

conteúdos base de Língua Portuguesa no Ensino 

Fundamental para alunos de Ensino Médio, 

considerando que lacunas deixadas pelo ensino 

anterior podem influenciar negativamente a 

trajetória desses indivíduos. Unindo tecnologia à 

educação, o aplicativo, usufruindo de alguns 

aspectos de Gamificação, busca a partir da 

dinamicidade e ludicidade tornar o ensino mais 

atrativo. Para Fardo (2013), a popularização e 

aceitação da gamificação como recurso 

educacional está atrelado ao grande impacto da 

tecnologia na chamada geração gamer. Sobre os 

games, van Eck (2006) afirma: “games são 

eficazes não por causa do que eles são, mas por 

causa daquilo que eles incorporam e que os 

alunos estão fazendo enquanto jogam um game”. 

Nesse sentido, espera-se que o PORTal seja uma 

ferramenta de apoio para o estudante, bem como 

um recurso pedagógico a ser utilizado pelo 

professor.

ABSTRACT 

It is possible to perceive the emergence of a new 

education format: chalkboard and chalk, for 

example, will no longer be the only available 

resource for teachers to teach, thus needing to 

develop a set of didactic-pedagogical activities 

from the available technologies in the classroom. 

and what students bring with them (RAMOS, 

2012). Facing the transformative possibilities 

provided by the experience as a researcher and 

thinking about the scenario of Brazilian 

education, the following project aims to develop 

an educational application, the PORTal, which 

aims to teach basic contents of Portuguese 

Language in Elementary Education for high 

school students, considering that gaps left by 

previous education can negatively influence the 

trajectory of these individuals. Joining 

technology for education, the application, 

enjoying some aspects of Gamification, search 

from dynamicity and playfulness make teaching 

more attractive. For Burden (2013), the 

popularization and acceptance of gamification as 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo. Língua Portuguesa. Gamificação. Tecnologia educacional. PORTal. 
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an educational resource is tied to the great impact 

of technology on the so-called gamer generation. 

About games, van Eck (2006) states: "games are 

effective not because of what they are, but 

because of what they incorporate and what 

students are doing while playing a game." In this 

sense, the PORTal is expected to be a support 

tool for the student, as well as a pedagogical 

resource to be used by the teacher. 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo a escala do Ministério da Educação (MEC), com base no Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb) de 2015, os estudantes de ensino médio estão no nível 2 de 8 em Língua 

Portuguesa (TOKARNIA, 2016). 

Através de um formulário on-line, respondido por um total de 70 pessoas (83,6% cursando o 

Ensino Médio), constatou-se que apenas 26,1% lembra dos conteúdos vistos no Ensino Fundamental, 

problematizando a ideia de que a falha começa no Ensino Médio. Quando o Ensino Fundamental é 

ineficiente, o estudante acumula lacunas no seu aprendizado, que prejudicam sua formação posterior 

(NERI et al., 2009). 

Considerando que a média adequada para o ensino médio em Língua Portuguesa é de 300, 

segundo o Todos pela Educação (TPE), pode-se constatar que a Educação brasileira passa por graves 

problemas (TOKARNIA, 2016). Falando especificamente do ensino da disciplina de Português, a 

perspectiva é ruim não só no Ensino Médio: os estudantes que concluem essa etapa, saem da escola 

com inúmeras dificuldades (algumas delas são de cunho básico), acumulando dúvidas que deveriam 

ter sido solucionadas no Ensino Fundamental. Deve-se salientar ainda, que o domínio da Língua 

Portuguesa é um requisito mínimo para a inserção no mercado de trabalho, para um bom desempenho 

em provas e concursos e para o aprimoramento do intelecto e das relações sociais. 

Diante dos obstáculos observados no cenário da educação, a tecnologia passou a ser vista 

como uma estratégia a ser utilizada devido ao seu potencial como ferramenta educativa, sendo capaz 

de promover a ampliação de abordagens e metodologias sobre o conteúdo; tornar o ensino e o hábito 

de estudar mais atrativo e dinâmico; melhorar o desempenho dos alunos no estudo fora da sala da 

aula, além de despertar a curiosidade e o interesse pelo conhecimento através das ferramentas 

tecnológicas (CARON, 2017). 

E se antes a relação da educação com a tecnologia era difícil, hoje, as duas têm andado juntas: 

o uso de aplicativos educativos têm crescido dentro das escolas. A abordagem é tida como uma

KEYWORDS: Application. Portuguese language. Gamification. Educational technology. PORTal. 
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tentativa de “falar a mesma língua” dos jovens, explorando o melhor da tecnologia e utilizando-a a 

favor da aprendizagem. Uma pesquisa feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (2014) constatou 

que em 2014, 81,5 milhões de brasileiros acessam a internet via celular. Vale destacar que a pesquisa 

foi realizada com jovens de 9 a 17 anos, e pôde-se observar ainda, que apesar das redes sociais serem 

o principal atrativo, 68% desses jovens utilizam da internet para fins educativos (trabalhos escolares).

Nesse sentido, pensando em alternativas que visem atenuar os prejuízos resultantes desse 

processo educacional, o presente artigo propõe o desenvolvimento do PORTal: um aplicativo móvel 

voltado para a disciplina de Língua Portuguesa.  

2 TRABALHOS RELACIONADOS 

Observou-se que dentre os aplicativos educativos, existem poucos que são voltados para o 

ensino da Língua Portuguesa, sendo que, aqueles que estão disponíveis não apresentam uma grande 

variedade no que diz respeito ao conteúdo, se limitando às alterações sofridas pelo acordo ortográfico 

(GASPAR, OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2015). 

Exemplo disso é o “JOE: Jogo Ortográfico Educacional” (PASCHOAL et al., 2014), que se 

apresenta para a plataforma Android como um jogo que explora o acordo ortográfico, bem como 

acentuação e hífen. Também dentro dessa temática, está o jogo “OrtograFixe” (MARQUES & 

SILVA, 2012), que possui um acervo de possibilidades ainda menor que o JOE, sendo projetado 

especificamente para tablets (Android).  

Diferentemente dos aplicativos apresentados, o PORTal apresenta uma temática ainda mais 

ampla, trabalhando em especial a Morfologia (estudo das classes gramaticais), que é um conteúdo 

essencial para os ensinos fundamental e médio, levando em consideração a quantidade de informação 

contida em cada uma das classes. Além disso, o aplicativo propõe tratar desses assuntos utilizando 

maior ludicidade, na tentativa de tornar o aprendizado mais dinâmico, mas sem deixar de apresentar 

seu conteúdo robusto. 

3 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA: CONCEITOS 

3.1 Educação 

Define-se educação como conjunto de normas pedagógicas tendentes ao desenvolvimento 

geral do corpo e do espírito (HOLANDA, 2016), é o chamado ato ou processo de educar. Porém, os 

significados atribuídos à Educação perpassam essa definição superficial e ligeira que é apresentada 
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nos dicionários; vai além disso. Essas definições se tornam superficiais no sentido de desconsiderar 

as circunstâncias, a importância e todo o resto que está em torno desse conceito. 

A educação como direito fundamental tem o poder de contribuir para o desenvolvimento de 

um país e sobretudo para o desenvolvimento do ser humano enquanto indivíduo. Segundo Zarco 

(2006), “a educação é um direito humano, um bem público, e a primeira responsabilidade do Estado 

é garantir esse direito a todos”.  

Todos têm direito à educação, assim garante a Constituição (1988). “A educação, dever da 

família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem 

por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”, assim consta no Art. 2° da Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

Mas não basta ter direito, essa educação deve ser de qualidade, e para isso, além de políticas públicas 

e etc., se faz necessário que o ensino seja efetivo. 

A educação possui um poder expressivo em meio a sociedade. Esse poder pode ser 

considerado dominante e transformador. Mas, em meio aos resultados abaixo da média prevista 

apresentados pelo IDEB, por que ainda deve-se acreditar na educação? Se indagando dessa forma, 

Brandão (1981) diz que “a educação é inevitável” e continua com a perspectiva de que “a educação 

sobrevive aos sistemas e, se em um ela serve à reprodução da desigualdade e à difusão de ideias que 

legitimam a opressão, em outro pode servir à criação da igualdade entre os homens e à pregação da 

liberdade”. 

Sendo assim, pode-se considerar a educação uma entidade mutável, sendo possível a inserção 

de novos métodos para que sua difusão de modo efetivo seja realizada. É justamente “reinventar a 

educação”. É necessário ter em mente que a educação é criação do homem e, se hoje ela se apresenta 

de um determinado jeito, amanhã ou em outro lugar ela pode apresentar-se de outro, ser diferente, 

refeita, até mesmo oposta (BRANDÃO, 1981). 

Assim, a educação deve ser vista como a forma mais efetiva de transformação da sociedade. 

Trata-se de um instrumento capaz de ampliar possibilidades não só a nível coletivo, mas sobretudo 

de ser humano enquanto indivíduo. O homem deve sempre transformar a realidade para ser mais, isto 

é, buscar constantemente a humanização (FREIRE, 2008). Portanto, é necessário que se reinvente a 

educação de modo que ela se adapte da maneira mais efetiva na situação social vivida hoje. 

Reinventar a educação é se reinventar. 
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3.2 Tecnologia 

Há, historicamente, uma dificuldade em conceituar o que de fato viria a ser tecnologia. Ao 

longo da história, surgiram concepções acerca do termo que eventualmente se confundiam com o 

conceito de ciência ou de técnica, tornando essas ideias um tanto quanto confusas. A quantidade de 

significados atribuídos à palavra se dá pela diversidade de concepções e interpretações a respeito da 

tecnologia. 

O fato é que, etimologicamente, tecnologia é: 

A palavra “tecnologia” tem sua origem no grego antigo. Vem de techne, que 

significa técnica, junto a logos, que pode ser interpretado como argumento, razão ou 

discussão. Ou seja, tecnologia é todo o conjunto de conhecimentos, razões em torno de algo 

e/ou maneiras de alterar o mundo de forma prática, com o objetivo de satisfazer às 

necessidades humanas. Como o termo “logia” também pode ser entendido como “ciência”, a 

palavra também significa o estudo do ato de transformar, de modificar. (ETMOLOGIA... 

2018). 

Com o passar dos anos, a tecnologia passou a ser vista cada vez mais como uma possibilidade 

de o homem reinventar o mundo ao seu redor, e não só isso, passou a ser vista como uma expansão 

do corpo e do intelecto humano. 

Reinventar é um termo comumente utilizado quando se trata do ser humano. Como abordado 

anteriormente (tópico 4.1.1), temos a educação como fenômeno humano e entidade mutável. Neste 

contexto também está a tecnologia.  

É necessário ter em mente que a tecnologia surge da técnica, que por sua vez, também se 

adequa às realidades com o passar dos anos. A técnica se aperfeiçoa, se altera, e partindo dessa 

afirmação Lévy (1999) indaga-se: 

As técnicas viriam de outro planeta, do mundo das máquinas, frio, sem emoção, 

estranho a toda significação e qualquer valor humano, como uma certa tradição de 

pensamento tende a sugerir? Parece-me, pelo contrário, que não somente as técnicas são 

imaginadas, fabricadas e reinterpretadas durante seu uso pelos homens, como também é o 

próprio uso intensivo de ferramentas que constitui a humanidade enquanto tal (junto com a 

linguagem e as instituições sociais complexas). (LÉVY, 1999). 

Segundo Lévy (1999), é impossível separar o humano de seu ambiente material, e da mesma 

forma, não há como separar o mundo material – e menos ainda sua parte artificial – das ideias por 

meio das quais os objetos técnicos são concebidos e utilizados, nem dos humanos que os inventam, 

produzem e utilizam. 

A tecnologia não está separada da sociedade e da cultura. Ela é, na verdade, um ângulo de 

análise dos sistemas sócio técnicos globais, um ponto de vista que enfatiza a parte material e artificial 
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dos fenômenos humanos, e não uma entidade real, que existiria independente do resto, que teria 

efeitos distintos e agiria por vontade própria (LÉVY, 1999). 

Assim, pode-se conceber a tecnologia como produto da sociedade e da cultura, sendo parte 

constituinte do mundo (LÉVY, 1999), e como tal, deve ser utilizada em prol do desenvolvimento 

humano, auxiliando o homem na busca por seu aperfeiçoamento, nos mais variados aspectos. 

4 TECNOLOGIA EDUCACIONAL: VÍNCULO ENSINO-APRENDIZAGEM 

É possível perceber o surgimento de um novo formato de educação: quadro e giz, por exemplo, 

não serão mais o único recurso disponível para os professores darem aula, necessitando assim 

desenvolver um conjunto de atividades didático-pedagógica a partir das tecnologias disponíveis na 

sala de aula e as que os alunos trazem consigo (RAMOS, 2012). 

Esse formato tem como base a tecnologia educacional, que, de acordo com Ramos (2012), é 

o conjunto de técnicas, processos e métodos que utilizam meios digitais e demais recursos como

ferramentas de apoio aplicadas ao ensino, com a possibilidade de atuar de forma metódica entre quem 

ensina e quem aprende. 

Apresentar ao aluno e professor meios eficientes da utilização das ferramentas tecnológicas 

possibilita a promoção de uma maior construção de conhecimentos. Assim, o Projeto Político 

Pedagógico das escolas deve conter propostas de trabalho a fim de permitir e comtemplar seu uso: 

Concretamente, o projeto político-pedagógico das unidades escolares que ofertam o 

Ensino Médio deve considerar: VIII – utilização de diferentes mídias como processo de 

dinamização dos ambientes de aprendizagem e construção de novos saberes (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 4/5/2011 - Projetos Políticos Pedagógicos/Cap. 

VIII). 

Segundo Ramos (2012), essa consideração enfatiza a necessidade de análise das tecnologias 

em sala de aula, não apenas as disponibilizadas pela instituição em que o aluno se encontra, mas 

também as utilizadas durante as aulas, como os celulares, e trabalhá-las na construção de novos 

saberes. 

É possível, então, perceber que a educação necessita dessa metodologia ativa. A tecnologia 

educacional tem o poder de agregar à educação novos métodos de ensino, e esses, por sua vez, têm o 

poder de diminuir a evasão escolar, tornando o ensino cada mais interativo. 
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4.1 Gamificação: engajamento e motivação na educação 

Atualmente, a educação passa por inúmeros desafios, dentre eles: a dificuldade de motivar os 

alunos, tornando o ensino atraente. Neri et al. (2009) divulgou dados que apontam o desinteresse 

como principal causa da não conclusão do ensino médio por parte dos estudantes brasileiros. 

Sobre esse cenário, Sales et al. (2017) afirma: “Os métodos convencionais de ensino não são 

mais suficientes por si só, é necessário desenvolver novas formas de aprendizado para construção do 

conhecimento, os quais podem ser viabilizados pela criação de redes de interação através dos jogos, 

ambientes virtuais, redes sociais, dentre outros”. 

O modelo convencional da simples transferência de informações, ou da educação bancária, 

como intitulou Paulo Freire, não atrai, e muito menos motiva os alunos. Nos últimos anos, esse 

assunto entrou em pauta e passou a se pensar em possibilidades para inovar o ensino. Dentre essas 

inovações, uma que ganhou grande destaque, não só no âmbito educacional, foi a chamada 

Gamificação.  

Gamificação ou Gamification (do Inglês) foi um termo criado por Nick Pelling (2011) para 

designar estratégias que visam utilizar de recursos, elementos e dinâmicas de jogos em um contexto 

que não seja de jogo (DOMÍNGUEZ et al., 2013). O uso dessas estratégias ganhou popularidade por 

ter a capacidade de motivar os usuários na resolução de problemas, melhorando a assimilação de 

informações, e contribuindo para o aprendizado. 

Basicamente, a gamificação como estratégia em prol da educação se baseia, segundo Borges 

et al. (2013), nos seguintes objetivos: 

(1) aprimorar determinadas habilidades; (2) propor desafios que dão
propósito/contexto a aprendizagem; (3) engajar os alunos em atividades mais participativas, 

interativas e interessantes; (4) maximizar o aprendizado de um determinado conteúdo; (5) 

promover a mudança de comportamento premiando ações adequadas e penalizando as 

inadequadas; (6) oferecer mecanismos de socialização e aprendizagem em grupo; e, 

finalmente, (7) discutir os benefícios da gamificação na motivação dos alunos para propor 

soluções aos diversos problemas de aprendizagem. (BORGES et al., 2013). 

A utilização da ludicidade se dá devido ao interesse que o usuário tem mediante a um ambiente 

desafiador e criativo criado pelos jogos. Além disso, o interesse é causado também pela presença de 

resultados, obstáculos, limites e demais funcionalidades apresentadas pelas ferramentas. 

Para Fardo (2013), a popularização e aceitação da gamificação como recurso educacional está 

atrelado ao grande impacto da tecnologia na chamada geração gamer. Sobre os games, van Eck (2006) 

afirma: “games são eficazes não por causa do que eles são, mas por causa daquilo que eles incorporam 

e que os alunos estão fazendo enquanto jogam um game”. 
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Sobre a aplicação da gamificação na chamada geração gamer, Fardo (2013) aponta: 

Atualmente, a gamificação encontra na educação formal uma área bastante fértil para 
a sua aplicação, pois lá ela encontra os indivíduos que carregam consigo muitas 

aprendizagens advindas das interações com os games. Encontra também uma área que 

necessita de novas estratégias para dar conta de indivíduos que cada vez estão mais inseridos 

no contexto das mídias e das tecnologias digitais e se mostram desinteressados pelos métodos 

passivos de ensino e aprendizagem utilizados na maioria das escolas. (FARDO, 2013). 

“A popularidade dos games só aumentou até hoje, o que justifica o fato de que a incorporação 

da gamificação nesses serviços e produtos não pareça forçada, mas sim natural”, afirma Fardo (2013). 

Nesse sentido, o processo de gamificação no contexto educacional parece não só conveniente, mas 

sobretudo necessário.   

Além disso, Fardo (2013) ainda aponta outros motivos que corroboram para o potencial da 

gamificação quando diz: 

Assim, a gamificação se apresenta como um fenômeno emergente com muitas 

potencialidades de aplicação em diversos campos da atividade humana, pois a linguagem e 

metodologia dos games são bastante populares, eficazes na resolução de problemas (pelo 

menos nos mundos virtuais) e aceitas naturalmente pelas atuais gerações que cresceram 

interagindo com esse tipo de entretenimento. Ou seja, a gamificação se justifica a partir de 

uma perspectiva sociocultural. (FARDO, 2013). 

Há, porém, distinções entre um game por si só e a gamificação enquanto estratégia 

pedagógica, por exemplo. Sobre isso, no intuito de diferenciar gamificação dos demais conceitos 

próximos ao tema, Deterding et al. (2011) propõem o modelo abaixo: 

Figura 1 - Definição de gamificação 

A figura acima esquematiza as diferenciações entre jogos e gamificação, por exemplo, que se 

dão quando se leva em consideração o fato da gamificação ser pautada no uso dos elementos com um 

fim determinado dentro de um contexto diferente do dos games, já os jogos, por si só, não apresentam 

essa preocupação. 
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5 METODOLOGIA 

O PORTal está direcionado, inicialmente, para a compilação na plataforma Android, sendo 

desenvolvido com o React Native: um framework que permite a criação de aplicativos móveis 

nativos, construídos a partir da linguagem de programação JavaScript. É baseado no React, o que 

permite compor uma rica interface de usuário (UI) a partir de componentes declarativos 

(FACEBOOK, 2018). 

O aplicativo possui um material didático próprio, desenvolvido junto a um professor de 

Língua Portuguesa. O resultado disso é um compilado de materiais explicativos, sessões extras e 

atividades referentes aos assuntos abordados no PORTal, em especial a Morfologia, conteúdo 

escolhido levando em consideração as respostas do formulário referido. 

Para cada classe gramatical, existe um material explicativo e uma atividade contendo dez 

questões, que são elaboradas de diferentes formas (discursivas, objetivas, charadas etc.). Além disso, 

o aplicativo contará ainda com seções extras, apresentando mais opções para a absorção do

conhecimento e mais possibilidades para se divertir com a ferramenta, possibilitando a transmissão 

de mais informações que não necessariamente estão inclusas em conteúdos passados na sala de aula, 

sendo assim, voltadas para as dúvidas do cotidiano com a língua: 

• Me explica aí!: esta seção é voltada para o esclarecimento das dúvidas frequentes no dia-

a-dia, como: diferença entre, “mas” e “mais”; “obrigada” ou “obrigado”; “a fim” ou

“afim”; crase; os “porquês” etc. O esclarecimento dessas dúvidas que causam tanta

confusão é dado nessa seção de forma mais objetiva, tendo em vista que a parte de

conteúdo mais aprofundada se dará por meio das abas de atividades;

• Fique ligado!: nesse espaço da ferramenta, o usuário é atentado para as palavras usadas no

cotidiano que sofreram mudanças com o novo acordo ortográfico. A importância dessa

seção se dá pois constantemente surgem novos acordos ortográficos, ou modificações

pontuais na língua, e é necessário estar atento à essas mudanças na norma;

• Quizzes: perguntas serão liberados com a conclusão de cada classe gramatical, na tentativa

de ratificar o aprendizado. Aqui as perguntas são em sua grande maioria objetivas, devido

a utilização da delimitação de tempo para respondê-las. Essa é mais uma possibilidade

inspirada em jogos voltados para a fixação de conteúdo de maneira divertida.
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 2 demonstra a sequência de telas até o conteúdo principal do aplicativo em 

desenvolvimento: o usuário poderá se cadastrar diretamente no aplicativo e efetuando o login em 

seguida (Figura 2-1), também podendo ser efetuado utilizando uma rede social (Facebook ou 

Google+). Após o login, o redirecionamento é feito para a tela principal (Figura 2-2), na qual são 

apresentadas as classes gramaticais, destacando para o usuário o nome da classe, seu respectivo ícone, 

uma barra de progresso (que contabiliza as questões respondidas) e um botão para mais informações 

(“Saiba Mais”). Ao clicar no botão “Saiba Mais”, uma janela modal surge, apresentando os assuntos 

abordados a partir daquela classe e as opções “Aprender” e “Praticar” (Figura 2-3). Clicando na 

primeira opção, o usuário é levado para uma tela explicativa (Figura 2-4) sobre a classe gramatical 

selecionada. Já a segunda opção o leva para as atividades, possuindo o enunciado da questão, quatro 

possibilidades de resposta, um botão para pular a questão (“Pular”) e outro de retorno à tela principal 

(“X”) (Figura 2-5). 

Figura 2 - Sequência de telas para o conteúdo principal 

A utilização de ícones próprios para cada uma das classes gramaticais, assim como a utilização 

de imagens e a própria paleta de cores do aplicativo, como mostra a Figura 2, corroboram para a 

proposta de fazer uso do aspecto visual através do design a fim de transformar a experiência de estudo 

do usuário, tornando-a mais prazerosa. 

Para a construção da ferramenta, estão sendo considerados aspectos apontados pelos 

respondentes do formulário supracitado, são eles: quantidade de possibilidades e ferramentas 

(30,4%), interação com o usuário (26,1%), linguagem objetiva (15,9%) e layout e design (14,5%). 

Por fim, ao serem questionados sobre o desejo de ter um aplicativo voltado a conteúdos de Língua 

Portuguesa, 98,6% responderam afirmativamente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a implementação do PORTal, espera-se que as dúvidas com relação a conteúdos de 

Língua Portuguesa no Ensino Fundamental sejam sanadas, contribuindo para o desempenho dos 

alunos durante o Ensino Médio. Espera-se também que o aplicativo estimule o estudo e o interesse 

pela disciplina, possibilitando o uso da ferramenta como material de apoio e/ou recurso pedagógico. 

Espera-se ainda que o PORTal estimule a aprendizagem, através da dinamicidade propiciada 

pelas metodologias inseridas na ferramenta, fazendo com que o estudante se interesse mais, não só 

pela Língua Portuguesa, mas por outras disciplinas. Por fim, é de grande importância que a tecnologia 

passe a ser vista como aliada do processo educacional, nesse sentido, acredita-se que o PORTal possa 

contribuir para essa concepção. 

Como trabalhos futuros pretende-se realizar provas, uma anterior e outra posterior ao uso da 

ferramenta, com alunos ingressantes no IFRN Campus Ceará-Mirim, a fim de verificar a eficácia do 

PORTal. Pretende-se também implantar um banco de dados objetivando o armazenamento de 

informações que possibilitem a análise de desempenho dos usuários. Planeja-se, ainda, introduzir 

elementos de Gamificação, como recompensas, níveis etc. Por fim, o aplicativo estará disponível para 

download gratuito na Play Store. E, além do aplicativo móvel, há o interesse de expandir a proposta, 

construindo um website, abrangendo assim uma maior quantidade de dispositivos e usuários.  
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RESUMO 

A transição do modelo de geração de energia 

elétrica gestada pelo Estado ocorrida nas três 

últimas décadas em contexto de crise econômica 

e abertura dos mercados suscitou mudanças na 

regulação da energia elétrica, desde a sua geração 

até a comercialização e seus usos finais. O fim da 

dependência do Estado, a adoção de novas 

tecnologias para aumentar a eficiência energética 

e a participação de novos agentes no setor de 

energia produziu sua reforma e determinou um 

novo modelo regulatório. Para compreender a 

transição e regulação, este trabalho realiza o 

percurso da evolução da geração de eletricidade 

na Colômbia e no Brasil, apontando as diferenças 

e as semelhanças. Resulta da avaliação do 

conhecimento  em Economia da Energia. 

ABSTRACT 

The transition from the electric power generation 

model gestated by the State in the last three 

decades in a context of economic crisis and open 

markets has provoked changes in the regulation 

of electric power, from its generation to its 

commercialization and final uses. The end of the 

dependence on the state, the adoption of new 

technologies to increase energy efficiency and 

the involvement of new actors in the energy 

sector has produced its reform and established a 

new regulatory model. To understand the 

transition and regulation, this work traces the 

evolution of electricity generation in Colombia 

and Brazil, pointing out differences and 

similarities. It results from the assessment of 

knowledge in Energy Economics. 

1 INTRODUÇÃO 

O modelo de desenvolvimento dominante no mundo após a Segunda Guerra Mundial (1939-

1945) baseou-se no crescente e intensivo uso de energia. Graças aos avanços alcançados pela pesquisa 

e tecnologia ao longo no Século XX, o aproveitamento das fontes de energia, com destaque para os 

hidrocarbonetos  (petróleo) e eletricidade propiciaram o desenvolvimento e a história registrou pela 

PALAVRAS-CHAVE:  Setor elétrico; Colômbia/Brasil; Marco regulatório.  

KEYWORDS:  Energy sector; Colombia / Brazil; Regulatory framework. 
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primeira vez, um aumento sem precedentes no consumo de energia. Nos países da América Latina, o 

modelo desenvolvimentista levado à cabo pelo próprio Estado orientava a expansão industrial, que 

consequentemente exigia a expansão do setor elétrico. Em particular, o Brasil, assumiu a condição de 

gerador, fornecedor e distribuidor de energia nos diversos setores da vida do país durante quase toda 

a segunda metade do século XX. O Estado intervinha de forma direta na economia, centrando esforços 

no crescimento econômico, através da crescente produção industrial e desenvolvimento da 

infraestrutura, o que demandava investimentos vultosos em todos os setores produtivos. 

Os excessos resultaram na incapacidade financeira em manter o setor elétrico, que  foi 

flagrantemente atingido, porque tornara-se monopólio estatal segmentado em 4 níveis, a saber: 

geração; transmissão; distribuição e comercialização; e novos modelos institucionais (AGENOR, 

2009 p. 14). No final da década de 1980, o crescimento ilimitado foi agravado por crises econômicas 

em ambiente político desfavorável a sua permanência, visto que o Estado começou a se confrontar 

com os limites econômicos, configurando um cenário determinante para a transição do modelo de 

geração de energia, frente a abertura dos mercados com a economia globalizada. 

Para compor este trabalho sobre o setor elétrico, realizou-se leituras e discussões sobre o 

funcionamento do setor, para compreender a problemática que o tema exige. A construção do artigo 

exigiu o percurso histórico e o objetivo foi estudar o marco regulatório de energia elétrica do Brasil 

e da Colômbia. A motivação foi a avaliação do conhecimento, requisito obrigatório da disciplina 

Economia da Energia no Doutorado em Planejamento Energético da Coppe/UFRJ em parceria com 

o IFRN.

Quanto aos procedimentos metodológicos, o trabalho conta com uma breve revisão 

bibliográfica, considerando que a pesquisa bibliográfica consiste num apanhado geral sobre trabalhos 

já realizados e de importância por ela fornecer reflexões relevantes a respeito do tema de interesse 

(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 158). Além disso, foram consultados documentos referentes à 

estrutura do setor elétrico com fim exploratório, visto que conceitos e fatos são importantes na análise 

comparativa dos marcos regulatórios de energia elétrica (Idem, 2003). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Energia potencializa o trabalho e garante o aumento da sua produtividade e a energia elétrica 

é essencial ao desenvolvimento das atividades econômicas e dos países. Isso implica no aumento 

constante do seu consumo, que se efetiva pelo emprego crescentes de tecnologias e, por conseguinte 

de eletricidade. Tal dinâmica vem se configurando como foco das atenções e dos investimentos em 

fontes renováveis de energia, entre as quais se incluem a hidroeletricidade, tradicional no Brasil e 
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Colômbia, países que compõem o foco deste texto, no que diz respeito às mudanças do setor elétrico 

nas duas últimas décadas. 

A crescente industrialização e o processo de urbanização nos dois últimos séculos alteraram 

a produção e consumo de energia e determinaram o incremento da utilização da energia elétrica, visto 

que todos os bens que compõem a lista de recursos tecnológicos disponíveis no cotidiano das 

empresas e dos seres humanos, mesmo entre os segmentos mais empobrecidos e carentes da sociedade 

tecnológica, dependem da energia elétrica, que verdadeiramente amplia a capacidade inventiva e 

transforma o desenvolvimento. Contudo, a estabilização dos níveis de consumo per capita, 

(SEIFFERT, 2013, p. 10) requer mudanças no padrão de produção e consumo perdulários e marcantes 

desde a ascensão do capitalismo. 

A produção de eletricidade segue o mundo que cada vez mais adere ao processo de vida 

urbano, o qual exige um maior consumo de energia, e o setor energético tem-se revelado sensível 

quanto à demanda por refrigeração e aquecimento, tanto quanto aos cenários regionais dos impactos 

das mudanças climáticas. Para, além disso, o setor vem incentivando a implementação de estratégias 

e medidas para melhorar a eficiência energética ao longo do processo de produção e o aumento desta 

no seu uso (SEIFFERT, 2013). As tecnologias recentes têm trazido melhorias significativas na 

eficiência energética e o setor elétrico vem se concentrando nas demandas crescentes e nos usos finais. 

Isso determina um modelo do setor capaz de fornecer energia como estratégia para o desenvolvimento 

sustentável, portanto, comprometido com o fornecimento de energia elétrico ao mercado e à 

sociedade (AGENOR, 2009 p. 22). 

Os sistemas elétricos envolvem complexas redes de geração, transmissão e distribuição de 

energia elétrica e esta, por sua vez, tornou-se a energia mais disponível e universalmente utilizada. 

Caracteriza-se sinteticamente como instantânea, de fácil transmissão e controle. Contudo, a energia 

elétrica não pode ser armazenada em quantidades desejadas para atender a uma demanda que varia 

em tempo real. De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(ABRADEE, apud ANEEL, 2015), para chegar energia ao consumidor regulado são feitas as 

conexões do ambiente pelas distribuidoras de energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL) afirma que setor elétrico de distribuição é um dos mais regulados e fiscalizados no Brasil. 

A regulação é instituída primariamente para a proteção e benefício do público em grande parte 

ou de alguma grande subclasse do público.  No setor elétrico considera-se que a regulação contribui 

para o planejamento das ações, que o mercado de energia executará.  Nesse sentido, a regulação 

fornece os elementos de suprimento para se ter o fornecimento de eletricidade com maior garantia 

(STIGLER, 1971). Visto que a energia melhora o status econômico, a regulação do mercado 

atacadista determina as regras da oferta e valoriza a competição por parte dos grupos geradores e 
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compradores de energia. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa e seus desdobramentos assumem a característica da pesquisa exploratória, por se 

tratar de um tema muito amplo e necessário pelos esclarecimentos que possibilitam (GIL, 2016, p. 

27). A revisão bibliográfica propicia incorporar o referencial teórico-metodológico, com o objetivo 

de [...] afinar suas perspectivas teóricas e processar seu aparelho conceitual. A construção do 

referencial teórico embasa a interpretação dos dados e fatos levantados ao longo da investigação, 

conferindo a qualidade acadêmica da proposta que, antes de tudo se reveste de acuidade 

epistemológica, ou seja, da apreensão do conhecimento e da captação da realidade (DEMO, 2002). 

O levantamento das informações feito em documentos oferecidos por órgãos oficiais sobre a 

realidade em análise. A fonte de pesquisa foi a INTERNET, onde estão publicados os relatórios e o 

acesso se justifica por ser indispensável para os diversos campos do conhecimento, por conter 

extraordinário acervo sobre o problema estudados (SEVERINO, 2016, p. 145).  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES: A REGULAÇÃO NA COLÔMBIA E NO BRASIL 

NA COLÔMBIA: O fornecimento de energia elétrica teve início no final do século XIX, 

quando na capital Bogotá, por iniciativa de investidores privados foi iniciada a geração, distribuição 

e venda de eletricidade, constituindo-se nas primeiras empresas do setor. Do uso inicial de energia 

elétrica para iluminação pública e comércio, passou-se para uso residencial nos estratos mais ricos da 

sociedade colombiana. Isso motivou embates e pressão política, levando o Estado a se tornar 

proprietário das empresas. 

Para aumentar a eletrificação do país, em 1946, o Instituto de Utilização da Água e 

Desenvolvimento Elétrico (Electraguas), mais tarde (1968) transformado em Instituto Colombiano 

de Energia Elétrica (ICEL), foi criado. Na década de 1950, o instituto desenvolveu a ideia de 

interconexão dos sistemas regionais, materializando-se, na década de 1970, através da criação da 

Interconexão Elétrica SA (ISA). Durante as décadas de 70 e 80 os eventos internacionais, como 

recessão global da economia, choques do petróleo e crise da dívida internacional, afetaram a situação 

financeira do setor elétrico. 

No início da década de 1990, um diagnóstico feito com as empresas elétricas estatais 

apresentaram resultados altamente desfavoráveis em termos de eficiência administrativa, operacional 

e financeira, levando o país ao maior racionamento de energia da sua história recente. Para mitigar os 

problemas o governo permitiu a participação de agentes privados e interessados no setor elétrico. Em 
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1992, o Governo reestruturou o Ministério de Minas e Energia criou três unidades administrativas 

especiais: a Comissão Reguladora de Energia (CRE) convertida em 1994 no atual Regulamento de 

Energia e Gás (COMISÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, s/d), a Unidade de 

Informação de Energia Miner (Uime) e de Minas e Energia Comissão de Planejamento (UPME). 

De acordo com a Constituição Colombiana, o Estado desempenha  um papel mais regulador, 

controlador e administrador do setor elétrico.  Vendeu a maior parte dos ativos do setor e desde 1994, 

passou a incentivar a participação do setor privado na prestação de serviços públicos, na divisão da 

cadeia de produção em segmentos (geração, transmissão, distribuição e comercialização), com um 

sistema de regulação favorável aos mecanismos de qualidade e confiabilidade dos serviços prestados. 

Criou o marco regulatório do setor elétrico e incluiu agentes privados e novos projetos de 

infraestrutura, de modo a promover a concorrência no mercado. Os efeitos foram a desverticalização, 

um setor elétrico bem estruturado, através do sistema nacional  (Figura 1) e  o país como  exportador 

de energia para seus vizinhos Equador e Venezuela.  

Figura 1 – Sistema Elétrico da Colômbia. 

Fonte: http://web.ing.puc.cl/power/alumno12/intercreg/AspectosTecnicos_Colombia.html 

Na primeira década do século XXI, o setor de energia no país aumentou sua participação no 

Produto Interno Bruto (PIB) e a Lei 1450/2011, instituída pelo Plano Nacional de Fortalecimento e 

Crescimento da Economia e Redução da Pobreza considerou a energia elétrica como um dos eixos. 
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Segundo a Constituição, o Estado deve desempenhar um papel mais regulador, controlador e 

administrador do setor elétrico e assim apoiado vendeu a maior parte dos ativos do setor. A partir de 

1994, permitiu a formação de um novo regime, que passou a incentivar a participação do setor privado 

na prestação de serviços públicos, na divisão da cadeia de produção em segmentos (geração, 

transmissão, distribuição e comercialização) e o projeto de um sistema de regulação, favorável aos 

mecanismos de qualidade e confiabilidade dos serviços prestados. Para seu funcionamento criou a 

Superintendência de Serviços Públicos e o marco regulatório do setor elétrico. Assim, o mercado de 

eletricidade colombiano passou através de contratos bilaterais, vender energia a longo prazo, com 

preços spot declarados pelos geradores determinados a partir da oferta e disponibilidade de energia e 

da volatilidade, quando os fenômenos climáticos El Niño e La Niña interferem na geração elétrica. 

De acordo com la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREC), o sistema de geração 

colombiano tem uma capacidade instalada de 14.420 MW, destes, em 2011, 63,7% de energia 

hidrelétrica e o resto distribuído entre gás natural 21,2% e 6,9% de carvão. A Colômbia tem três 

interligações com a Venezuela e duas com o Equador, o que confirma os laços internacionais de 

transações de eletricidade. O país mantém a propriedade das empresas de geração de energia, 

respondendo por aproximadamente 35% da capacidade disponível, além de quase todo o sistema de 

transmissão e distribuição. São 44 empresas para geração e a maior empresa privada domina 23%. 

Quanto às empresas verticalmente integradas, estas representam cerca de 40% da geração e 60% de 

distribuição de energia. 

O marco regulatório classifica as atividades desempenhadas pelo serviço de energia em quatro 

níveis: desde a geração, transmissão, distribuição e comercialização. Levando-se em conta as 

características de cada uma das atividades ou negócios, para desenvolver um quadro regulamentar foi 

estabelecida como diretriz geral a criação e implementação de regras que permitiram a livre 

concorrência no mercado da produção de eletricidade e de negócios de comercialização, enquanto 

que a orientação para a transmissão e as empresas de distribuição determinou que essas atividades 

sejam tratadas como monopólios naturais. 

Na Colômbia, há um Mercado Atacadista de Energia (MEM) composto por varejistas públicos 

e privados e a compra e venda de energia se dá em grandes blocos dentro de um quadro regulamentar 

estabelecido pela CREG. Dentro do modelo há dois mercados, sendo um de curto prazo (spot) e um 

de longo prazo. Para o mercado spot, a oferta e os preços são declarados e os agentes obtêm energia 

de acordo com sua volatilidade. Para os contratos de longo prazo, são seguidas as regras do mercado 

fronteiriço do mercado internacional, conservando os laços do comércio com seus compradores 

vizinhos. As operações são realizadas pela Compañía de Expertos en Mercados, pertencente à 
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Interconexión Eléctrica (SAESP – ISA), responsável pelo despacho de energia e o Administrador del 

Sistema de Intercâmbios Comerciales ou Exchange System Manager Comercial (ASIC), responsável 

pelas operações no mercado. 

A regulação do setor ainda estabelece um plano de confiabilidade de carga com base na 

geração de energia firme, o qual considera para despacho as condições de baixa hidrologia. Com isso, 

planeja novas plantas e/ou unidades de geração para um período de até vinte anos. O mecanismo de 

atribuição para confiabilidade é baseado em um esquema de mercado e se realiza através de leilões. 

Há um preço mínimo para o abastecimento de energia no mercado e para o leilão diário de 

contratos de vendas. O principal deles é o Custo Equivalente Real de Energia - CERE, que permite 

aos geradores aumentar o valor para a confiabilidade, desde que adicionem os encargos: 

Contribuições Act 99 de 1993 (Meio Ambiente), o alto custo da regulamentação do serviço de 

frequência (AGC) além das contribuições de fundos para zonas não interligadas (FAZNI). 

A resolução 020, de 1996A (COMISÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS, s/d), 

estabelece que as empresas desenvolvam em conjunto o marketing de geração ou distribuição de 

energia para a venda de até 60% da energia para atender a demanda de seu mercado regulado. 

Geradores hidráulicos e térmicos não têm limites sobre a quantidade de energia que pode ser vendida 

através de contratos contendo regras claras e aprovados pelo administrador. 

O mercado para clientes livres existe para usuários com consumo mensal superior a 55 MWh 

ou demanda de pico para mais de 100 kW. Os usuários são classificados como consumidores livres 

ou não regulamentados. Enquanto não acessam diretamente a compra de energia, podem escolher 

livremente o comerciante e concordar com os preços. A troca de energia é acessível aos geradores e 

comerciantes; no entanto, um usuário não regulado, teoricamente, pode ter seu próprio marketing 

para a venda de suas necessidades energéticas no Mercado Atacadista de Energia.  

Criado pelo setor de Obrigações de Energia Firme (OEF), a partir de dezembro de 2006, um 

novo regime opera para o mercado de confiabilidade de carga. Trata-se do compromisso de geração 

de energia firme durante as condições críticas de oferta. Adotaram-se dois mecanismos: o primeiro 

consistiu na alocação administrada na proporção da demanda aplicável ao período de transição 

finalizado em 30 de novembro de 2012; o segundo, o leilão aplicável, no período de 1º de dezembro 

de 2012 a 30 de novembro de 2013, quando necessário à entrada de nova fonte de energia no sistema. 

Nos dois casos, o gerador que se submete a OEF se compromete a entregar a quantidade de energia 

alocada quando o preço das ações for superior ao preço de escassez.  

A Lei 697 de Uso Racional e Eficiente de Energia (URE) de 2001 orienta o uso de fontes de 

energia não convencionais na geração de eletricidade com incentivos claros para as zonas rurais não 

interligadas. Ela propõe a promoção do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e avança na 
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identificação e quantificação dos projetos no país que contribuam para a eficiência energética. De 

acordo com o Plano Nacional de Energia 2010-2030, o potencial das energias renováveis está em 

discussão e isto representa um passo significativo na determinação da viabilidade de vários projetos 

de energia renovável para alcançar a diversificação da matriz energética. Em 2011, a CREG através 

da Resolução 148 de 2011 definiu a metodologia para determinar as plantas de energia eólica que 

podem participar do esquema de confiabilidade de carga. 

A CREG, orgão maior da regulação realiza estudos para determinar a metodologia de 

remuneração e, uma vez definida, as empresas realizam inventários de instalações e avaliações de 

ativos finais necessários para a determinação das tarifas permanentemente sujeitas a auditorias. A 

comercialização de energia consiste na compra e venda de energia elétrica para os usuários, 

regulamentados ou não, que participam do mercado de energia. Quanto ao marketing, pode ser feito 

em conjunto por geradores, distribuidores ou de forma independente, porém, respeitando o sistema 

de separação de contas entre as atividades. O comerciante fatura os custos dos diferentes estágios de 

serviços prestados ao usuário regulado conforme estabelecido na Resolução CREG 119 de 2007. Para 

obter a transferência dos custos de compra de energia, o sistema permite a transferência de custos por 

contratos de compra e troca de energia, aplicando um sinal que compara os custos em contratos com 

o custo médio de todos os acordos bilaterais com destino ao mercado regulamentado.

NO BRASIL: Seu sistema elétrico, com mais de um século, foi impulsionado na segunda 

metade do século XX, conforme já discutido na introdução deste trabalho, quando a energia passou 

a ser a pedra angular dos planos estatais de crescimento econômico. O robusto potencial hidrelétrico 

e a predominância de usinas hidrelétricas de grandes reservatórios de regularizacao propiciaram a 

criação de subsistemas interligados por extensas linhas de transmissão que permitem que as diferentes 

sazonalidades entre as regiões sejam aproveitadas (PEREIRA JR, 2009, p. 299). 

O Ministério de Minas e Energia (MME), considerando o Plano Decenal de Expansão de 

Energia (PDE) 2021, calcula para os próximos dez anos uma taxa média de crescimento da ordem de 

4,9% ao ano para o consumo de eletricidade e para a demanda total de energia em um cenário de PIB 

de 4,7% ao ano. O mesmo estudo afirma que o consumo de eletricidade cresceu a uma taxa média de 

5,8% ao ano, no período de 1973 a 2011, enquanto a demanda total energética foi de 3,2% e o PIB, 

de 3,4%. No país, o consumo residencial evoluiu em média 6,3%, enquanto o industrial foi de 4,0%, 

evidenciando um maior uso social da energia. 

A importância da hidroelétricidade brasileira justifica os esforços para a interligação de um 

sistema de proporção nacional, que corta o território do país, caracterizado por grandes bacias 

hidrográficas. Soma-se a esse potencial a vantagem, de baixa emissao de poluentes e geracao 
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complementada por usinas termelétricas convencionais, nucleares e recentemente a geração de 

eletricidade advinda de fontes renováveis, com destaque a energia eólica. O sistema elétrico (Figura 

2) interliga quatro subsistemas que representam, aproximadamente, as regiões geográficas Sul,

Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Nordeste, através de linhas de transmissão. 

Figura 2 - Linhas de Transmissão do Sistema Interligado Nacional (SIN) 

Fonte: http://institucional.taesa.com.br/a-taesa/nosso-negocio/sistema-interligado-nacional-sin/ 

A Regulação no Brasil data da década de 1990 com o início das reformas do setor elétrico 

brasileiro. Em 1995, as empresas controladas pela Eletrobrás foram incluídas no Programa Nacional 

de Desestatização, que orientava a privatização dos segmentos de geração e distribuição de energia 

elétrica. Em 1997, o novo órgão regulador do setor de energia elétrica, a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) foi criado e, em seguida, o Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE) foi 

regulamentado e para comercialização de energia elétrica passou a distinguir os quatro segmentos de 

geração, transmissão, distribuição. 

Surge assim um novo modelo do setor elétrico, aprovado pelas Leis nº 10.847 e nº 10.848, 

que definiram as regras de comercialização de energia elétrica e criaram a Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE), cuja função é subsidiar o planejamento técnico, econômico e sócio ambiental dos 

empreendimentos de energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados e fontes energéticas 

renováveis. O novo modelo definiu a oferta de menor tarifa como critério para participação nas 
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licitações de empreendimentos, além de estabelecer contratos de venda de energia de longo prazo, 

condicionar a licitação dos projetos de geração às licenças ambientais prévias. 

Em 2006, a EPE concluiu os estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica 

(PDEE 2006-2015), em que constam metas e recomendações para a expansão dos sistemas de geração 

e transmissão do país até 2015. Este plano é considerado o marco da retomada do planejamento do 

setor de energia elétrica e vem sendo atualizado anualmente. Sequencialmente, em 2008, a ANEEL 

aprovou os contratos de permissão para as cooperativas de eletrificação rural atuarem como 

distribuidoras de energia e, em 2009, o MME aprovou o Plano Decenal de Expansão de Energia 2008-

2017, na elaboração do Programa de Licitações de Usinas e de Linhas de Transmissão. 

Ademais, o Operador Nacional do Sistema (ONS), entidade de direito privado sem fins 

lucrativos, tornou-se responsável pela coordenação e controle das instalações de geração e de 

transmissão do Sistema Interligado Nacional, com o objetivo de aperfeiçoar a geração conjunta do 

sistema hidrotérmico, visando à segurança energética e à minimização dos custos da energia elétrica 

para os consumidores. Já a Aneel prioriza a regulação, fiscalização e estabelecimento das tarifas de 

forma a preservar os agentes e proteger os consumidores quanto aos custos da energia fornecida.  

COLÔMBIA/BRASIL: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE OS MARCOS 

REGULATÓRIOS DE ENERGIA ELÉTRICA 

Nos dois países, é predominante a geração hídrica para a eletricidade e, desde a década de 

1990, ambos adotam para o mercado de energia elétrica modelos econômicos liberalizantes. Esses 

modelos são caracterizados pelo acesso livre à rede, propiciado pela desverticalização, o que permite 

a negociação, em longo prazo, por parte dos geradores de energia. Contudo, o potencial hidrográfico 

do Brasil, sem considerar as crises hídricas, pode atender o mercado consumidor, enquanto usinas 

térmicas só são acionadas por ocasião de hidrologias desfavoráveis. Na Colômbia, as térmicas têm 

significativa participação na matriz energética, pois têm menor diversidade hidrológica e seus 

reservatórios são menores. 

Tanto na Colômbia, quanto no Brasil, transmissão e distribuição são monopólios naturais e, 

normalmente, nestas atividades a regulação econômica é necessária. Já a geração e comercialização 

são atividades potencialmente competitivas. Conclui-se que o princípio da liberalização, que é o de 

promover competição, está assegurado através da desverticalização, o que torna livre o acesso às 

redes e a criação de um mercado de energia. 

A Colômbia adota um modelo de otimização de custos, para despacho de energia. Promove 

a competição na geração de energia ao desdobrar o mercado em spot e o mercado do dia seguinte, 
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sendo este último a referência de preços para contratos de integração a partir de relações bilaterais. 

São registrados intercâmbios internacionais de energia, com ampliação do sistema interligado de 

energia da Colômbia para países da sua região, enquanto o Brasil está voltado para os investimentos 

privados na geração de energia proveniente de fontes renováveis nos estados da federação. Com a 

reforma do modelo do sistema elétrico em 1994, a Colômbia mudou o papel do Estado no mercado 

de energia, assumindo o controle e favorecendo a eficiência, possibilitando preços competitivos, 

confiabilidade e qualidade na cobertura dos serviços de energia.  

O Brasil, desde que adotou a desverticalização, tem o Setor Elétrico aberto ao capital e o 

despacho de energia passou a depender de informações técnicas emitidas pelas usinas de enrgia 

elétrica, que são repassadas ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). As distribuidoras de 

energia projetam as demandas e os preços no mercado atacadista de energia refletem os custos 

demandados pelo custo marginal. 

As agências reguladoras dos dois países, CREG na Colômbia e ANEEL no Brasil 

estabeleceram as regras do processo para alcançar a alocação de recursos e as obrigações dos agentes 

no fornecimento de energia firme. Ambas defendem a confiabilidade de carga para fornecer 

elementos atraentes aos investidores de longo prazo e garantir eficiência nos casos de escassez. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A construção deste trabalho possibilitou pensar no futuro da eletricidade a partir das incertezas 

que o mercado atacadista em cenários de crise hídrica e ambiental, moldados pelas mudanças 

climáticas globais, vem se apresentando como um dos maiores desafios socioeconômicos no mundo 

atual. Somam-se a esses cenários as turbulências políticas e a volatilidade dos mercados financeiros, 

com efeitos geoeconômicos mais severos nos países emergentes. 

Acrescento ao leque de reflexões as preocupações com a instabilidade de qualquer mercado 

livre em ambiente de negociação, em que consumidores compram energia como alternativa ao 

suprimento local. Em especial, refiro-me ao mercado spot na Colômbia. Por se tratar de um ambiente 

onde reunidos, consumidor, gerador e comerciante negociam o preço da energia, a livre escolha 

favorece o mercado por um lado e, por outro, torna o consumidor vulnerável no despacho de energia 

firme. 

Na primeira década do século XXI, o setor de energia nos dois países aumentou sua 

participação no Produto Interno Bruto (PIB). Na Colômbia, a Lei 1450/2011, instituída pelo Plano 

Nacional de Fortalecimento e Crescimento da Economia e Redução da Pobreza considerou a energia 

elétrica como um dos eixos. No Brasil, o mercado de energia passou a ter uma nova oportunidade de 
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voltar a operar nos trilhos, resolvendo os problemas que afetam o setor elétrico, principalmente no  

âmbito regulatório. 

Por fim, consideramos que a pesquisa contribuiu com os conhecimentos sobre regulação do 

mercado de energia, visto que a transição do mercado verticalizado pelo Estado para a segmentação 

dos níveis de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia deve inserir a 

competição, considerando a energia elétrica como monopólio natural, sob o marco regulatório do 

Estado brasileiro, mecanismo econômico desconhecido pela maioria dos cidadãos do país. 
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O AMOR NÃO TEM COR: A solidão da mulher negra, suas causas e 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas e Sociais 

RESUMO 

A pesquisa aborda a situação da mulher negra 

na sociedade brasileira de modo a tentar 

entender o porquê das mesmas serem preteridas 

na esfera matrimonial. A construção histórica 

do Brasil explica o motivo para escutar 

comentários racistas, mesmo depois de tanto 

tempo após a abolição da escravidão. Segundo a 

ONU (Organização Mundial das Nações 

Unidas), o racismo na sociedade brasileira é 

institucional e estrutural, por isso se manifesta 

nas mais diversas esferas das relações sociais, 

inclusive a dos relacionamentos afetivos e 

conjugais. Dessa forma, a pesquisa revisou 

artigos acadêmicos que tratam sobre os 

interelacionamentos raciais e a solidão da 

mulher negra. Foi aplicado também um 

questionário sobre a percepção dos 

relacionamentos inter-raciais em que 

participaram 267 pessoas que responderam 

perguntas sobre: racismo, colorismo, feminismo 

negro, relacionamento inter-racial e discurso de 

ódio. Desse modo, pesquisa buscou relacionar a 

solidão da mulher negra com outras questões 

que ajudam a caracterizar a situação histórica e 

social dessa mulher na sociedade brasileira, a 

fim de que os mecanismos racistas de 

segregação possam ser melhor compreendidos. 

O processo de escravidão deixou reflexos que 

podem ser percebidos na sociedade brasileira; 

logo, é necessário entender e lutar contra os 

estereótipos de hipersexualização agregados à 

figura feminina afrodescendente que as 

perseguem desde a colonização.

PALAVRAS-CHAVE: Estereótipos.  Mulher negra. Solidão. Relacionamento inter-raciais. 

Hiperssexualização. 

ABSTRACT 

The research addresses the situation of black 

women in Brazilian society in order to try to 

understand why they are deprecated in the marital 

scenario. The historical construction of Brazil 

explains the reason for listening to racist 

comments even after so long after the abolition of 

slavery. According to the UN (United Nations 

World Organization), racism in Brazilian society 

is something institutional structural, so it is 

manifested in the most diverse spheres of social 

relations, including that of affective and conjugal 

relationships. 

In this way, the research reviewed academic 

articles that deal with the subject. A questionnaire 

on the perception of interracial relationships was 

applied. A total of 267 respondents answered the 

following questions: racism, colorism, black 

feminism, interracial relationships, and hate 

speech. Sadly, slavery has reflexes to this day. A 

proof of this is the loneliness of the black woman, 

which is explained through the attempt of black 

men to whiten their children, or try to be accepted 

in the racist society, establishing a relationship 

with a non-black woman (CARNEIRO, 2014). In 

this context, the research relates the loneliness of 

the black woman to other issues that help to 

characterize the relationship of this woman in 

Brazilian society, so that this situation is better 

understood. The process of slavery left reflexes 

that can be perceived in Brazilian society; 

therefore, it is necessary to understand and fight 

against these stereotypes hypersexualization 

added to the female afrodescendant figure who 

have pursued them since colonization.
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KEYWORDS: Stereotypes, black women, loneliness, interracial relationships, 

hypersexualization. 

1 INTRODUÇÃO

Os aspectos agregados à mulher negra ao longo da história refletem em várias áreas da sua 

vida. No entanto, nesta pesquisa será abordado as relações afetivas das afrodescendentes brasileiras 

que, em sua maior parte, não se encontram como “casadas” em seu status civil. O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2010, aponta em estudos demográficos dos 

que enfatizaram a importância da junção dos fatores de sexo, raça, idade e outros nas relações 

conjugais da população brasileira. 

O comportamento comumente sexista e racista existente em nossa sociedade até a atualidade 

é proveniente de um período, no qual mulheres negras refletiam uma parcela menos valorizada da 

sociedade e, retratadas muitas vezes como seres sem sentimentos, sem sensibilidade, sendo vistas e 

desejadas apenas como objetos sexuais, pela concupiscência provocada por seus corpos esculturais, 

ou úteis, como mão de obra para a lavoura ou (preferencialmente) para trabalhos domésticos. Esta é 

uma posição patriarcal e eurocêntrica, fundamentados pela nossa formação social e histórica, 

enquanto nação. Homens provedores, mulheres procriadoras e cuidadoras, homens negros fortes 

trabalhadores, mulheres negras servis, sem grande valor pessoal ou comercial. 

As pautas como colorismo e racismo ajudam a entender a solidão da mulher negra. Pois, 

segundo Tainan Maria (SILVA, 2017, p.12) “O colorismo estaca um tipo de discriminação que 

enfatizava os traços físicos do indivíduo, questões determinantes para revelar o valor que a ele seria 

dado em sociedade. Dessa forma, aspectos fenotípicos como um cabelo notadamente crespo, um 

nariz arredondado ou largo que são associados à descendência africana, também influenciam no 

processo de discriminação no denominado colorismo.” À vista disso, mulheres com mais traços 

afrodescendentes são as menos escolhidas para fixar um relacionamento duradouro. 

Portanto, para compreender as causas dos aspectos afetivos das mulheres negras, como 

também as agregações negativas feitas ao fenótipo da raça, faz-se necessário uma pesquisa que 

esclareça as características das relações inter-raciais. Essa é composta por pessoas de raças distintas, 

contudo se relacionam-se conjugalmente. 

Já que por mais que pautas raciais estejam cada vez mais sendo levantadas, sempre tem algo 

que de certa forma é ignorado por quem é oriundo da situação, mas principalmente por quem não é. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Essa seção está reservada para as obras e conceitos que usamos para desenvolver o trabalho bem 

como as conclusões ao ler os artigos.  

2.1 Feminismo Negro 

Ao falar sobre feminismo negro a escritora Djamila Ribeiro (2018, p.52) afirma: “Apesar do 

gênero nos unir, há outras especificidades que nos separam e afastam". Ela refere-se às mulheres 

negras e brancas em relação ao feminismo, ambas lutam por igualdade de gênero, mas com 

vivências diferentes, pois “quando falamos em romper com o mito da rainha do lar, da musa 

idolatrada dos poetas, de que mulheres estamos falando?” (CARNEIRO, 2014, p.2). A autora 

questiona a participação das mulheres negras na luta por direito das mulheres brancas. Visto que, 

nos primeiros movimentos feministas, na reivindicação do direito ao trabalho por exemplo, quem 

teve participação ativa nas manifestações foram as mulheres brancas, uma vez que mulheres negras 

estavam trabalhando nas casas das patroas brancas. A vertente feminismo negro vem por sua vez 

recortando que as mulheres negras enfrentam situações por pertencer ao gênero feminino e ainda 

tentam superar a questão dos estereótipos que as são agregados, bem como todo histórico de 

racismo estrutural da sociedade brasileira. De acordo com a autora Keila Martins (2016, p.29): 

as mulheres negras e mulheres brancas sofrem com o patriarcado, no entanto mulheres 

negras sofrem com a dupla violência que o trabalho expôs: o racismo e o sexismo. Essas 

violências colaboram para que muitas mulheres negras não tenham relacionamentos 

duradouros e acabam sozinhas, pois a objetificação e a sexualização descartam a 

possibilidade de serem levadas a sério ou assumidas em público. 

Consequentemente, o feminismo negro é uma vertente do feminismo que luta por direitos, 

os quais as mulheres negras foram e são privadas por pertencerem à etnia que foi, e ainda é 

subalternizada.  

2.2   Racismo e Colorismo 
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O racismo é conceituado pelo dicionário Aurélio como "sistema que afirma a superioridade 

de um grupo racial sobre os outros, preconizando, particularmente, a separação destes dentro de um 

país (segregação racial) ou mesmo visando o extermínio de uma minoria (racismo antissemita dos 

nazistas)" (FERREIRA, 2008, p. 412). Assim, racismo pode ser entendido com um sistema no qual 

se impõe numa colocação superior de um determinado grupo sobre outro de uma raça oposta à sua, 

levando à segregação racial, até o extermínio dessa raça vista como inferior pela outra. O Brasil foi 

cobrado no Conselho de Direitos Humanos da ONU, para intensificar o combate às desigualdades 

contra a população negra - que corresponde a 54% dos brasileiros, segundo o IBGE  (2010). Países 

africanos ou de maioria negra, cobraram medidas ao governo brasileiro para a redução dos 

homicídios contra jovens negros, garantia de liberdade religiosa, melhora ao acesso à educação de 

qualidade pela população afro-brasileira, proteção e garantias de direitos para mulheres negras e 

mais acesso a políticas de redução da pobreza e acesso a programas sociais. 

2.3 Relacionamentos inter-raciais 

Segundo Pereira & Rodrigues (2015), as mulheres brancas ainda apresentam as mais altas 

porcentagens de conjugalidade. Em posição intermediária estão as pardas, apesar de se 

aproximarem mais do grupo das mulheres de cor preta. Isso indica que o pertencimento racial, ainda 

que em menor grau, acarreta desvantagens similares para esse grupo. Nesse contexto, as mulheres 

negras são preferidas na hora de firmar um relacionamento duradouro, o que reflete o racismo na 

sociedade brasileira. Ademais, os autores afirmam ainda ao mesmo tempo em que existe a 

valorização de uma imagem a ser comercializada pelo exótico ou cultural, ao ultrapassar essa linha, 

a mulher negra é desvalorizada como sujeito. Dessa forma, não é vista como uma parceira efetiva, 

uma escolha conjugal adequada, visto que a sua imagem é vendida de forma estereotipada. O que 

faz acreditar que as barreiras do preconceito racial ainda não foram destruídas, por mais que as 

relações inter-raciais nos façam acreditar que sim, a hipersexualização e os estereótipos agregados 

as mulheres negras são um contribuinte para a permanência do preconceito que vive enraizado na 

sociedade brasileira desde a colonização.  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Censo de 2010, a 

distribuição por cor ou raça das pessoas que viviam em união revela que as pessoas que se 

declararam pretas ou pardas optaram em maior proporção pela união consensual. Essa escolha se 

reflete no estado civil, pois mais de 60% das pessoas de cor ou raça preta ou parda eram solteiras. 

Dessa forma acredita-se que por mais que as relações inter-raciais existam, não são duradouras. 

Entretanto, é de imensurável importância ressaltar que as escolhas de homens e mulheres negras são 
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caracterizadas de forma distintas de acordo com o IBGE: “as diferenças entre homens e mulheres 

foram mais marcantes em relação às pessoas de cor ou raça preta. Homens pretos tenderam a 

escolher mulheres pretas em menor percentual (39,9%) do que mulheres pretas em relação a 

homens do mesmo grupo (50,3%)” (IBGE, 2010, p.64). 

Portanto, para as mulheres negras o cenário matrimonial é ainda bem mais difícil, pois as 

mesmas são preteridas até pelos homens de sua própria raça. Isso porque a sociedade insiste em 

agregar rótulos e associar a mulher negra a sexualiazação ao apenas a um objeto de desejo. Como 

exemplifica Djamila Ribeiro, “A mulher negra ainda é a gostosa do samba ou a empregada.” 

(RIBEIRO, 2018, p.48) 

2.4 Literatura e os estereótipos das personagens negras 

Segundo Duarte (2010, p.2), as mulheres negras “ganham bem mais versos do que as 

donzelas e senhoras brancas. Versos marcados, todavia, por uma semântica erótica obcecada pelos 

corpos de pele morena, sempre desfrutáveis, segundo tal ponto de vista, aos olhos e às fantasias 

sexuais do homem branco.” Em outras palavras, o autor refere-se aos estereótipos negativos 

agregados as mulheres negras desde a colonização, quando elas eram um objeto sexual para seus 

senhores. Mas as marcas desse período persistem até hoje, pois ainda se ouve frases como “mulata 

cor do pecado” (DUARTE, 2010) que agrega descaradamente a sexualização as afrodescendentes. 

Contudo, embora a imagem da mulher negras seja representada por tamanha erotização, elas não 

são representadas como deslumbramento para poemas. Ou seja, pode-se deduzir que as mulheres 

negras são incapazes de inspirar alguém. 

Como o do poeta Lino Guedes e sua “Dictinha”, personagem título do livro de poemas 

publicado em 1938. Lembrada como “singela”, “meiga” e “a mais linda pretinha”, é objeto de 

versos tão castos quanto empenhados em elevar sua beleza física, mas, antes de tudo, sua condição 

moral.  

E arremata o poeta: “se não fosse profanar-te, chamar-te-ia francesinha”, em que usa o 

estereótipo contra o estereótipo e invoca a má imagem das francesas para exaltar a musa negra” 

(DUARTE, 2010, p.10). Com esse trecho, pode-se concluir que as mulheres negras desde sempre 

foram vistas como objeto. Até mesmo na literatura, não tiveram espaço para serem tratadas como 

alguém que se ama, mas apenas um como alguém que serve aos homens.   

2.5 Discurso de ódio 
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Segundo Silveira (2007), a expressão é uma multiplicidade de ideias que se torna possível 

em virtude da consciência adquirida pelos indivíduos acerca da potencialidade do pensamento livre 

e esclarecido. Desse modo, cabe ao indivíduo analisar as palavras que compõem o seu discurso. A 

liberdade de expressão é um direito de todos, porém até onde vai essa tal liberdade? Uma vez que a 

expressão de um indivíduo afeta negativamente outro, passou da hora de analisar os limites da 

liberdade. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi iniciada com um questionário via Google para levantar dados sobre o tema, e 

acompanhada também pelo estudo bibliográfico sobre obras que abordam o tema das relações inter-

raciais. Em seguida, foram feitas as entrevistas com uma diversidade de mulheres que de alguma 

forma foram ofendidas pela sua cor, durante o relacionamento inter-racial. Por fim, pretende-se 

fazer no IFRN, Campus Natal-Zona Norte, uma exposição de frases “fortes” citadas nas 

entrevistas/nos relatos, e também, uma exposição fotográfica enaltecendo a beleza negra para que 

outras mulheres se sintam representadas.  

Para isso, o projeto foi dividido em três fases: (I) Elaboração do projeto; (II) 

Desenvolvimento; e, (III) Finalização: 

(I) Elaboração do projeto: levantar dados, conclusões e pesquisas de trabalhos feitos

anteriormente sobre a temática para a elaboração dos documentos. 

(II) Desenvolvimento: aplicar questionários, realizar entrevistas e coletar informações para

expor as características das relações inter-raciais. 

(III) Finalização: pretende-se na conclusão do projeto fazer uma exposição fotográfica para

visibilizar a beleza negra. Além de uma roda de conversa no dia da consciência negra para expor as 

características negativas agregadas aos estereótipos afrodescendentes. 

Portanto, a pesquisa é qualitativa, quantitativa e descritiva. O universo utilizado nessa 

pesquisa foi corpo acadêmico do IFRN, Campus Zona Norte. A coleta dos dados se deu com 

questionário de pesquisa on-line, entre os dias 16 e 17/08/2018. Participaram 267 pessoas que 

responderam às perguntas, as quais passam pelas seguintes pautas: racismo, colorismo, feminismo 

negro, relacionamento inter-racial. A partir dessas informações, foram feitas análises qualitativas e 

quantitativas das respostas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao tentar saber se as pessoas enxergam mitos e estereótipos agregados a imagem da mulher 

negra no contexto social, aplicamos um formulário, que visava recolher dados da situação atual da 

sociedade em relação à imagem da mulher negra. Sobre as respostas, a idade assim como a 

escolaridade das pessoas alcançadas foi bem variada, porém houve mais respostas entre os jovens 

de dezoito a vinte e quatro anos. Uma grande parte dos respondentes foram homens. 18,8% tinham 

até 17 anos, 57,1% de 18 a 24 anos, 10,2% de 25 a 35 anos, e, por último, 10,9% de 50 anos ou 

mais. Já quanto à escolaridade, tivemos um perfil bastante variada, sendo  que 7,9% possuíam o 

ensino fundamental incompleto, 15,4% possuíam o ensino fundamental II incompleto, 27% 

possuíam o ensino médio completo, 19,9% possuíam o ensino médio incompleto, 16,8% possuíam 

graduação e 15,4% tinham pós-graduação, por último, 7,9% marcaram outro, nos levando desse 

modo, a concluir que formação acadêmica dos participantes em discrepância, independe, fazendo 

com que o racismo siga desde o ensino fundamental até o ensino superior. Logo, pode-se acreditar 

que a escolaridade não é necessariamente um fator de desconstrução dessa problemática. E, 

portanto, sem a discussão sobre o que é racismo e as diversas formas de como ele é reproduzido, 

consolida a persistência do mesmo na sociedade. 

Fomos adiante, dessa vez, pedimos para que os respondentes selecionassem o gênero ao 

qual se identificavam e percebemos que os respondentes eram majoritariamente homens, assim, 

49% se identificou com o gênero masculino, 37,5% com o gênero feminino e por fim 13,1%. 

Já nas perguntas e respostas voltadas para os assuntos específicos da pesquisa houve 

respostas contraditórias. Visto que, para a pergunta “Você se relaciona geralmente com pessoas da 

raça:” a maior parte das respostas afirmou que não importa para os participantes.  

Logo, as pessoas preteridas para firmar um relacionamento independem de raça. Contudo 

contraditoriamente, o público (67%) respondeu também que, a maioria dos casais heterossexuais 

presentes na sociedade brasileira, são formados por “pessoas da mesma raça”, conforme as Figuras 

1 e 2: 
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Figura 1 - A raça das pessoas não importa. 

Fonte: autoria própria 

Figura 2 - Os casais da sociedade brasileira são formados por pessoas da mesma raça 

Fonte: autoria própria 

Tais dados nos levam acreditar que apesar da pauta “racismo” e “colorismo” estarem sendo 

mais discutidas na sociedade, não causam uma mudança realista no pensamento das pessoas. Uma 

vez que ao analisar pequenas formas de pensamentos e atitudes, concluímos que ainda existe uma 

parcela bastante grande de pessoas preconceituosas.  

Pois, infelizmente, as pessoas disfarçam seu comportamento para não serem criticadas ou 

acusadas de praticar racismo em seus ciclos sociais, apesar de ainda terem isso estruturado nelas.  

Portanto, destruir o pensamento racista existentes na sociedade é uma luta que vem de 

muitos anos, mas apesar disso ainda está longe de acabar.  Visto que foi apenas ter a oportunidade 

de expressar seu pensamento de forma anônima, que muitos tiveram respostas extremamente 

preconceituosas. Então percebemos que as pessoas se sentiram encorajadas a alimentar seu ódio 

para com a raça negra. De acordo com as figuras 3 e 4, que foram apresentadas respectivamente no 

formulário disponibilizado para o público de nossas redes sociais. À vista disso, é importante 

ressaltar a presença do ódio camuflado nas pessoas. 
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Figura 3 - Sobre a pauta de relacionamentos inter-raciais 

Fonte: autoria própria 

Figura 4 - Respostas extremamente preconceituosas e de baixo calão 

Fonte: autoria própria 

Ademais, apesar da sociedade brasileira ser composta por grande parte de pessoas negras, os 

assuntos que englobam essa raça são bastante invisibilizados. Como visto anteriormente, pelo grau 

de escolaridade, o ensino não explora tais pautas, portanto, para o indivíduo ter acesso às 

informações referentes às causas sociais ele tem que ir atrás - em tese, deveria - entretanto, 

infelizmente uma boa parte as pessoas nem ao menos tem interesse de se apropriar aos assuntos. 

Conforme a figura 5 abaixo: 
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Figura 5 - Colorismo 

Fonte: autoria própria 

Figura 6 - Sobre relacionamentos inter-raciais 

Fonte: autoria própria 

Essas figuras nos levam a acreditar que as pessoas não se importam em mudar a situação 

racista do Brasil, como dito anteriormente, o desinteresse por temas como os abordados nos 

questionário, contribuem ainda mais para o crescimento acerca do racismo e da desinformação que 

agrega cada vez mais o aumento e a linearidade do mesmo, fazendo com que o Brasil, mesmo sendo 

o segundo país com maior porcentagem de negros fora da África, seja ainda, um dos países mais

racistas do mundo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Infelizmente, é possível observar que durante a construção da sociedade brasileira, a 

representação da mulher negra foi ligada a sexualização e hoje é possível identificar os reflexos e as 

1279



IV SECITEX/XIV CONGIC 

consequências desse fato na sociedade. Contudo, as lutas em busca do fim do racismo se encontram 

hoje em um paradoxo: alcançam visibilidade e produzem leis de combate ao racismo, mas, por 

outro lado, parecem não ser suficiente para causar uma mudança efetiva na estrutura e mentalidade 

racistas da sociedade brasileira. Isto posto, é de extrema importância compreender como os 

mecanismos racistas, a segregação racial e dominação das mulheres negras operam também na 

esfera afetiva, somando-se a esfera do trabalho e da política. A partir disso, é inquestionável que as 

lutas precisam assumir uma forma mais concreta, o desafio constante para mudar essa realidade e 

não que sejam apenas para “status” social. Portanto, a pesquisa pretende ser continuada, participar 

de eventos acadêmicos para divulgá-la, e ajudar a desconstruir as barreiras sexistas como também 

as racistas que perseguem o feminino mulher negra.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

O papel da mulher na sociedade vem sendo 

questionado ao longo da história e isso tem 

gerado diversos debates sobre questões 

relacionadas ao feminismo e sua causa. A 

partir desse movimento, muitas conquistas 

femininas foram alcançadas, as quais advêm 

de muita luta e resistência. Sabe-se que a 

História ainda privilegia os homens, este 

estudo trata, principalmente, sobre a vida de 

mulheres brasileiras, sendo elas: Bertha Lutz, 

Leila Diniz, Maria da Penha e Marielle Franco. 

Assim, para fundamentar este projeto, 

realizou-se uma pesquisa sobre as biografias 

dessas mulheres e conceitos do pensamento 

feminista, a aplicação de um questionário 

relacionado ao movimento feminista, obtendo 

89 participantes. Após analisar esses dados, 

comprovou-se a falta de visibilidade das 

mulheres estudadas. Desenvolveu-se também 

uma roda de conversa acerca do feminismo e 

suas diferentes vertentes, no IFRN Campus 

Natal - Zona Norte, com alunos e professores 

da Instituição. O maior objetivo deste artigo é, 

portanto, dar visibilidade ao protagonismo de 

diversas mulheres que deram sua voz e vida 

pela luta feminista, evidenciando a 

importância de levantar debates teóricos 

voltados à condição da mulher na sociedade 

atual. Fazendo isso através do estudo do 

movimento feminista e de suas protagonistas; 

bem como da discussão sobre conceitos que 

são atribuídos à luta das mulheres, tais quais 

pós-feminismo e empoderamento. Assim, 

espera-se contribuir com uma maior 

visibilidade dos ícones que foram importantes 

na História do Brasil e influenciaram na 

conquista dos direitos e espaços que possuímos 

hoje.

PALAVRAS-CHAVE:  Feminismo, história, visibilidade, mulheres. 

ABSTRACT 

The role of women in society has been 

questioned throughout history and this has 

spawned many debates on issues related to 

feminism and its cause. From this movement, 

many female achievements were achieved, 

which came from a lot of struggle and 

resistance. It is known that History still 

privileges men, this study mainly deals with 

the life of Brazilian women, being: Bertha 

Lutz, Leila Diniz, Maria da Penha and Marielle 

Franco. Thus, to base this project, a research 

was carried out on the biographies of these 

women and concepts of feminist thought, the 

application of a questionnaire related to the 

feminist movement, obtaining 89 participants. 

After analyzing these data, it was verified the 

lack of visibility of the studied women. A 

round of talk about feminism and its different 

aspects was also developed at the IFRN 

Campus Natal - North Zone, with students and 

professors from the Institution. The main 

objective of this article is to give visibility to 

the protagonism of several women who gave 

their voice and life for the feminist struggle, 

evidencing the importance of raising 

theoretical debates focused on the condition of 

women in today 's society. Doing this through 

the study of the feminist movement and its 
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protagonists; as well as the discussion on 

concepts that are attributed to women's 

struggle, such as post-feminism and 

empowerment. Thus, it is hoped to contribute 

with a greater visibility of the icons that were 

important in the History of Brazil and 

influenced in the conquest of the rights and 

spaces that we have today.

KEYWORDS: Feminism, history, visibility, women. 

1   INTRODUÇÃO 

A discussão e luta sobre a condição feminina são questões bastante levantadas, atualmente. 

Isso é decorrente do fato da mulher estar se questionando, frequentemente, sobre qual o seu papel 

dentro do âmbito social, como ele foi construído e suas modificações ao longo da história. Esse debate 

leva muitas mulheres a perceberem e se conscientizarem acerca da desigualdade e opressão de gênero 

causadas pela sociedade. É nesse momento que nasce a luta por igualdade, configurando-se como um 

movimento de mulheres que lutam por uma causa em comum e denominado como movimento 

feminista, o qual teve suas diversas fases e pautas ao longo do tempo.  

Muitas mulheres lutaram para ocupar espaços que eram predominantemente masculinos, 

como a política, e acabaram conquistando vários direitos que se tem hoje, tal qual o voto feminino. 

Mas, infelizmente, a História privilegia os homens, criando a ideia de que só eles têm a capacidade 

de inovar e alcançar determinados postos de relevância. Isso faz com que a luta e conquistas femininas 

sejam deixadas em segundo plano e que as mulheres sejam ‘apagadas’ e/ou ‘esquecidas’ dessa 

trajetória.   

 Essas conquistas são vistas, muitas vezes, como a superação total das dificuldades 

enfrentadas diariamente pelas mulheres. No entanto, a condição da mulher na sociedade atual é ainda 

de muita repressão e invisibilidade. Uma vez que há resistência para discutir sobre as questões de 

gênero; principalmente as questões feministas e as suas principais protagonistas.  

Diante dessa realidade, constatou-se a necessidade de dar visibilidade àquelas que lutaram por 

igualdade e ainda o fazem. Assim, este trabalho pretende discutir sobre o que é o movimento feminista 

e suas diferentes fases, apresentando mulheres brasileiras como Bertha Lutz, Leila Diniz, Maria da 

Penha e Marielle Franco, que foram e ainda são protagonistas dessa luta; bem como discutir sobre 

termos que são atribuídos ao movimento, como empoderamento e pós-feminismo. Sendo o maior 

objetivo evidenciar a importância de discutir questões de gênero; como também impulsionar as 

mulheres dos dias atuais a adquirirem conhecimento sobre os ícones femininos que lutaram pelos 

direitos do coletivo e fizeram parte da História do Brasil; e conscientizá-las de que a realidade da 

condição feminina na sociedade deve mudar, dando continuidade a essa trajetória de luta e resistência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Ondas feministas 

Ao longo do tempo muitas mulheres lutaram para tornar visível a segregação social e política 

a que foram conduzidas por um longo período (LOURO, 1997). E se essa história não é muito 

conhecida, deve-se ao fato de ser pouco contada (DUARTE, 2003). 

Segundo Duarte (2003), podemos compreender como feminismo todo gesto ou ação que 

resulte em protesto contra a opressão e a discriminação da mulher, ou que exija a ampliação de seus 

direitos civis e políticos, seja por iniciativa individual, seja de grupo. Enquanto movimento, o 

feminismo, passou por diversas fases, sendo elas conhecidas como “ondas feministas”, nas quais 

foram historicamente construídas conforme as necessidades políticas, o contexto material e social e 

às possibilidades pré-discursivas de cada tempo (NARVAZ; KOLLE, 2006).  

A primeira onda, datada do início do século XX, caracterizou-se pela luta por igualdade de 

direitos políticos, civis e educativos - direitos nos quais eram reservados apenas aos homens 

(IBIDEM). O movimento mais marcante dessa fase foi o sufragismo, no qual se estruturou no Reino 

Unido, e foi voltado para estender o voto às mulheres (RODRIGUES, 2014), tendo uma amplitude 

inusitada, acabou se alastrando por vários países ocidentais - como França e Espanha - e mesmo com 

força e resultados desiguais foi de total importância para a efervescência do feminismo (LOURO, 

1997). É válido destacar que nesse período a luta e as reivindicações do movimento feminista eram 

ligadas aos interesses das mulheres brancas e de classe média. 

 Numa conjuntura marcada pela mobilização e contestação social (PEREIRA, 1992), nas 

décadas de 1960 e 1970, diferentes grupos, em diversos países como Estados Unidos e França, 

manifestaram sua inconformidade e decepção em relação aos tradicionais arranjos sociais e políticos, 

à discriminação, à segregação e ao silenciamento (LOURO, 1997), nesse contexto de transformações 

e reivindicações se iniciou a segunda onda do feminismo, que lutou não apenas pela igualdade social 

e política, como também atuou em construções teóricas, levando para dentro do mundo acadêmico, 

por meio de estudiosas e militantes, várias discussões e debates, em especial a problematização do 

conceito de gênero (LOURO, 1997). Essa propagação do pensamento feminista nas universidades, 

fez com que sua luta fosse manifestada não apenas em marchas e protestos públicos, mas também 

através de jornais, livros e revistas. O acervo de obras feministas produzido nessa fase, se conceituam 

hoje como clássicos e dentre essas produções estão: O segundo sexo, de Simone Beauvoir (1949), A 

mística feminina, de Betty Friedman (1963), Política sexual, de Kate Millett (1969). 

Nos anos 80, deu-se início à terceira onda feminista, que teve como tema central o estudo e 

análise dos sexos e das relações de gênero (NARVAZ; KOLLE, 2006), para contrapor argumentos 
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que justificavam as desigualdades sociais entre homens e mulheres, decorrente de sua distinção 

biológica e sexual, segundo Louro (1997, p.19): 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é 

a forma como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se 

diz ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou 

masculino em uma dada sociedade e em um dado momento histórico. Para que se 

compreenda o lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade importa 

observar não exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu 

sobre os sexos. O debate vai se constituir, então, através de uma nova linguagem, na 

qual gênero será um conceito fundamental. 

Não se pretende negar o conceito de gênero, mas analisar como as características sexuais e 

biológicas afetam a construção social e histórica. E como é nesse âmbito que se constrói o gênero, 

esse conceito passa a requerer que se pense de modo plural, enfatizando que as representações do que 

se é masculino e feminino podem ser múltiplas. Louro (1997, p.19) afirma que: 

O que ocorre é, então, uma importante transformação nos Estudos Feministas — 

transformação essa que não se faz sem intensas discussões e polêmicas. Vale notar 

que, implicado linguística e politicamente no debate anglo-saxão, o termo não 

poderia ser simplesmente transposto para outros contextos sem que sofresse, também 

nesses novos espaços, um processo de disputa, de ressignificação e de apropriação. 

As três ondas do feminismo tiveram total influência nas conquistas das mulheres, do direito 

ao voto à liberdade sexual. E é diante desse cenário que surge o termo “pós-feminismo”, ele vem com 

uma visão de que a feminismo é obsoleto, uma vez que muitos objetivos deste movimento já foram 

alcançados. No entanto, é necessário discutir e apresentar os diferentes contextos em que este termo 

pode está inserido.  

2.2 Pós-feminismo 

Como foi discutido, o movimento feminista tem como maior objetivo lutar pela igualdade de 

direitos entre homens e mulheres. Após tanta luta ocorrida em diferentes momentos, o pós-feminismo 

veio para rediscutir algumas reivindicações e o próprio gênero, tornando-o mais flexível, com o 

propósito de acompanhar a evolução da sociedade (SOUZA; CARARO, 2017). 

De acordo com Macedo (2006), o termo pós-feminismo teve origem no final dos anos 60, na 

França, e a definição de seu conceito apresenta certas variantes. Algumas correntes feministas 

discutem a questão da aproximação do pós-feminismo com o pós-modernismo, já outras afirmam que 

essa aproximação é problemática. Estas o vêem incorporado na terceira onda do movimento, em que 

se identifica mais com ideias liberais e individualistas, do que com os objetivos coletivos e políticos 

(IBIDEM).   

Há quem veja o pós-feminismo de maneira positiva, que levanta questionamentos motivando 

a existência de um feminismo plural; que vê e aceita as diferentes posições locais, raciais e de gênero, 
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como também enxerga a necessidade de uma luta que agregue mais. Atualmente, existe uma grande 

separação do feminismo e o feminismo negro, que surgiu nos Estados Unidos. Segundo Esmeraldo 

(2006), o feminismo é então trazido para ser refletido como um posicionamento, um modo de agir 

político, e nesse sentido deve ser pensado no plural, para garantir a incorporação das diferenças nas 

relações de poder, vivenciadas entre mulheres que guardam interesses diversos e até contraditórios. 

Por outro lado, o pós-feminismo é visto por muitos de forma negativa. O uso do prefixo “pós” 

representa algo que vem depois, o que data o fim do movimento feminista e apresenta uma visão de 

que suas reivindicações já foram contempladas, ou seja, o feminismo, neste contexto, acaba se 

tornando ultrapassado. Esse é um dos problemas do pós-feminismo, acreditar que as mulheres já 

conquistaram todos os seus direitos e que não há mais motivo para a luta (MUND, 2017). Muito já 

foi feito, mas ainda há muito a ser alcançado, como diz Duarte (2003) basta que lembremos do salário 

inferior, da presença absurdamente desigual de mulheres em assembléias e em cargos de direção, e 

da ancestral violência que continua sendo praticada com a mesma covardia e abuso da força física.   

2.3 Empoderamento 

Além do termo discutido anteriormente, outros são atribuídos ao movimento feminista, como 

“empoderamento”. Dessa maneira, a alisaremos nos diferentes contextos em que ela pode estar 

inserida, dando ênfase ao empoderamento feminino.    

Empoderamento é uma palavra que está muito presente nos tempos atuais, frequentemente 

vem sendo usada para se referir a inúmeras coisas, desde classes sociais, a questões de gênero. 

Segundo o dicionário online Dicio, a definição de Empoderamento1:

substantivo masculino 

Ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre: 

processo de empoderamento das classes desfavorecidas.[Por Extensão] Gíria. Passar 

a ter domínio sobre a sua própria vida; ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe 

diz respeito: empoderamento das mulheres. Ação ou efeito de empoderar, de obter 

poder. 

Etimologia (origem da palavra empoderamento). Empoderar + mento.] 

Não confundir com: apoderamento. 

Enquanto que a palavra “apoderamento”2,  segundo o mesmo dicionário é: 

substantivo masculino 

Ato de tomar posse de alguma coisa que não lhe pertence: apoderamento de bens 

alheios; apoderamento de direitos autorais.[Figurado] Ação de se apossar de algo 

1 <https://www.dicio.com.br/empoderamento/> Acesso 22 de agosto, 15:43 

2 <https://www.dicio.com.br/apoderamento/> Acesso 22 de agosto, 15:43 

1286

https://www.dicio.com.br/empoderamento/
https://www.dicio.com.br/apoderamento/


IV SECITEX/XIV CONGIC 

(concreto ou abstrato): aquilo foi um apoderamento dos meus sentimentos.Ação ou 

efeito de apoderar, de se apossar de alguma coisa. 

Não confundir com: empoderamento. 

Etimologia (origem da palavra apoderamento). Apoderar + mento. 

Diferente de empoderamento, onde o indivíduo é influenciado e conscientizado a tomar poder 

de suas escolhas, em se tratando de apoderamento o indivíduo toma posse de algo que não é seu, 

apossando-se daquilo. Esse é o caso dos grupos opressores que abusam do poder para oprimir os 

indivíduos: apoderam-se de sua consciência e de suas optações. De maneira contrária, o 

empoderamento vem justamente para combater isso e retomar o direito de escolher. 

Apesar de não estar presente em muitos dicionários brasileiros, o termo aqui estudado também 

é apresentado como um anglicanismo3, que significa obtenção, alargamento ou reforço de poder, de 

acordo com o Dicionário de Língua Portuguesa Contemporânea das Ciências de Lisboa e registrado 

no Mordebe – Base de Dados Morfológica do Português (BAQUERO, 2009). 

A origem da palavra “empoderamento” surgiu no século XVI, em meio à  reforma protestante, 

na chamada “Tradição do Empowerment” e é oposta  ao paternalismo, sendo fundada em valores 

inalienáveis, como o protagonismo na luta por justiça social, segundo Baquero (2006, p.19) apud 

Herriger (1997). Apesar desse empoderamento proporcionado pela reforma não ser para todos, ele 

teve grande importância, pois possibilitou a leitura dos “textos sagrados” para parte do povo. 

Quatro séculos depois, o empowerment começa a se propagar nos Estados Unidos (EUA), em 

movimentos emancipatórios como o movimento dos negros, das mulheres, dos homossexuais e entre 

outros. Essa organização ajudava os militantes a se sentirem mais confiantes para lutar pelos seus 

direitos. Segundo Baquero (2006), tratavam-se dos novos movimentos sociais contra o sistema 

opressor vigente, sendo este o momento da eclosão da contracultura nos EUA.  

Ao falar de empoderamento, percebe-se as diferentes situações em que este termo está posto, 

como a sua relação e, muitas vezes, atribuição ao movimento feminista, sendo apresentado como: 

empoderamento feminino. Ao que se refere a uma das formas de como esta expressão é utilizada na 

sociedade hoje, é possível analisar a existência de uma “bolha” capitalista e patriarcal em sua volta. 

Esse sistema se baseia na criação de mecanismos para que a mulher se sinta empoderada, isso 

ocontece, no entanto, através do consumismo, hipersexualização e objetificação do corpo da mulher. 

Onde ele é utilizado como troféu de autoaceitação, de forma que as mulheres tenham que mostrar 

seus corpos nas redes sociais, para que os homens apreciem, aprovem e digam “Parabéns, você está 

muito empoderada!”, quando na verdade eles estão as hipersexualizando.   

3  O anglicanismo é uma doutrina protestante que surgiu na Inglaterra em 1534, após a reforma protestante. O rei 

Henrique VIII criou a igreja anglicana, através do chamado Ato de Supremacia, com o objetivo de aumentar o poder do 

Estado sob o poder da Igreja.  
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Apesar do capitalismo se aproveitar disso para gerar lucro, o empoderamento feminino trata 

justamente do contrário. Ele vem como elemento de conscientização para que as mulheres entendam 

que elas podem mais do que o sistema patriarcal as impõe, que são capazes de almejar e alcançar 

cargos de relevância. Esse termo vem para quebrar os paradigmas da “mulher subordinada”, de 

acordo com Mirian Béccheri Cortez e Lídio de Souza (2008,p.172): 

O empoderamento implica, pois, no reconhecimento das restrições sociais a que a categoria 

está submetida e da necessidade de reversão dessa situação, por meio de mudanças em um 

contexto amplo/público (inserção em cargos de poder/decisão, educação não sexista e 

serviços de saúde adequados) e também em contextos mais específicos, ou individuais 

(aumento de auto-estima e autonomia, reorganização do trabalho doméstico, etc). 

Empoderamento feminino não é sobre consumismo e exposição do corpo, é sobre lugar de 

fala; ocupar os espaços que vão além dos privados e viabilizar a educação de gênero, para que, assim, 

muitas mulheres que estão situações de submissão possam se conscientizar de que não devem ser 

oprimidas. Como também notem que o empoderamento oferecido pelo capitalismo é falso, servindo 

apenas para nutrir o sistema, silenciá-las e não para dar visibilidade. Isso evidencia a importância 

desta discussão e sua difusão na sociedade, mostrando que o empoderamento é para todos.  

2.4 Ícones femininos de diferentes épocas 

Um exemplo real da desigualdade de gênero é quando se pensa na História do Brasil. É difícil 

lembrar de ícones femininos que tiveram tanto protagonismo e reconhecimento quanto os masculinos. 

Essa invisibilidade faz com que várias gerações de mulheres cresçam desconhecendo o passado de 

luta e conquista de grandes guerreiras que tornaram possível o espaço e os direitos que temos hoje 

(SOUZA; CARARO, 2017). Assim, para dar visibilidade à luta de mulheres que mudaram a História 

do Brasil, foi realizado um estudo sobre quatro brasileiras que serão apresentadas a seguir. Elas são 

protagonistas desse movimento e atuaram em momentos diferentes - que vão desde os anos 20 até os 

dias atuais.  

2.4.1 Bertha Lutz 

A primeira delas é considerada pioneira do feminismo: Bertha Maria Júlia Lutz. Filha do 

cientista brasileiro Adolfo Lutz e da enfermeira Amy Fowler, ela nasceu no ano de 1894, em São 

Paulo (SP). Era início do século XX quando Bertha foi para Europa terminar os estudos, em um 

momento que o continente europeu fervia com a eclosão da primeira fase do movimento feminista: o 

sufragismo. Ao voltar para o Brasil com muito conhecimento, Bertha se tornou a maior representante 

do movimento sufragista no país, dando início a sua luta por igualdade (SOUZA; CARARO, 2017). 

Junto de suas companheiras, ela fundou a Liga para Emancipação Intelectual da Mulher e também 
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liderou a presidência da Federação Brasileira para o Progresso Feminino – FBPF, inaugurada em 

1922 (SOIHET, 2000). Ela devotava maior parte do seu tempo à luta pelo voto feminino, até que em 

1932 Getúlio Vargas instituiu um decreto que permitia o voto facultativo feminino (SOUZA; 

CARARO, 2017). Essa foi uma das primeiras conquistas femininas e é inegável o papel de relevância 

que Bertha Lutz teve no movimento feminista. 

2.4.2 Leila Diniz 

Outra protagonista brasileira a ser retratada é Leila Diniz, considerada uma mulher a frente de 

seu tempo. Nasceu em Niterói, no ano de 1945 (SOUZA; CARARO, 2017), e foi criada em uma 

família que investia muito nos estudos. A trajetória profissional de Leila iniciou aos 15 anos, mais 

tarde, foi morar com Domingos de Oliveira, diretor de teatro, quando iniciou sua carreira como atriz 

e começou a fazer novela em 1965, totalizando cerca de 12 novelas (GOLDENBERG, 2003). Ela 

tinha um comportamento que ia de encontro à sociedade conservadora da época, pregava o amor livre, 

falava o que pensava e fazia o que gostava. Era comum Leila falar abertamente sobre sexo livre e 

traição na televisão, mas nada normal para uma mulher dessa época. No entanto, devido ao cenário 

de repressão, o Decreto-Lei nº 1.077 de 1970, também conhecido como “Decreto Leila Diniz”, 

instituiu a censura prévia da produção teatral. Leila Diniz foi uma mulher que veio com um novo 

comportamento sexual e lutou pela liberdade feminina, sendo considerada a porta-voz de uma geração 

que começava a se libertar em termos sexuais (SOUZA; CARARO, 2017).  

2.4.3 Maria da Penha 

Além de Leila, será apresentada outra mulher que ainda luta contra o machismo: Maria da 

Penha, um nome que é lei. Nasceu em 1945 e foi criada no Ceará por seus pais. Ela se mudou para 

São Paulo para fazer mestrado na Universidade de São Paulo (USP). Mudou-se para Fortaleza em 

1977, após se casar com Marco Antônio e a gravidez da segunda filha. À medida que seu marido foi 

se estabelecendo no novo país, ele demonstrava um comportamento estranho. Começou a agredir 

verbal e fisicamente Maria da Penha e suas filhas, até que na manhã de 1983 Marco entrou no quarto, 

enquanto Penha dormia, e deu um tiro em suas costas, deixando-a paraplégica. Foram várias as 

tentativas de assassinato sofridas por Maria nas mãos de Marco, no entanto, ela se separou dele e 

levou junto suas filhas. Maria da Penha lutou muito para colocar seu ex marido na prisão. Após uma 

denúncia contra o Brasil, o país adotou diversas medidas para combater a violência de gênero, 

criando, em 2006, a Lei nº 11340, conhecida como “Lei Maria da Penha” (SILVA; CARARO, 2017). 

Sem dúvida alguma Maria da Penha é sinônimo de luta e superação, uma vez que lutou por sua vida, 

de suas filhas e ainda luta pela vida de milhões de mulheres brasileiras.  
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2.4.3 Marielle Franco 

Outro ícone feminino a ser apresentado é Marielle Francisco da Silva – mais conhecida como 

Marielle Franco. Nasceu no ano de 1979, viveu e cresceu no Morro do Timbau, Complexo da Maré 

(RJ). Marielle se formou em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

teve uma filha aos dezenove anos, chamada Luyara e se casou no ano de 2000, com Mônica Benício. 

Mulher, negra, da favela e lésbica, Marielle Franco carregava consigo muitas pautas e as debatia, 

como a questão de gênero e raça, como também defendia os direitos humanos. Elegeu-se vereadora 

pelo Partido Socialismo e Liberdade (Psol) como a quinta pessoa mais votada nas eleições de 2016. 

Infelizmente, sua vida e luta contra a desigualdade foram interrompidas, ela e seu motorista foram 

perseguidos por um carro e mortos na noite do dia 14 de março de 2018 (SENGER; GRAUBE, 2018). 

Marielle era incansável na luta pela vida dos jovens e mulheres da periferia, representava as minorias 

dentro da política. E assim, Marielle Franco deixa um legado de luta, resistência e amor (IBIDEM).  

A pluralidade das mulheres que revolucionaram a História do Brasil é imensa e rica, foi 

possível conhecer apenas quatro dos inúmeros ícones femininos que ainda hoje o fazem. A realidade 

da mulher brasileira ainda está longe da liberdade e igualdade pelas quais lutamos, mas é necessário 

compreender que para vivenciarmos esse cenário de resistência e luta, mulheres como Marielle, 

Bertha Lutz, Leila Diniz, Maria da Penha e muitas outras lutaram e morreram por nós, para conquistar 

os espaços que temos hoje. Nós somos, porque antes elas foram. E diante disso, é preciso dar 

visibilidade a quem faz parte da nossa história e construiu essa luta, para que todas sejamos livres. 

3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento e construção do artigo, foram realizadas cinco etapas: (I) 

Levantamento bibliográfico sobre ondas feministas, empoderamento, pós-feminismo e sobre os 

ícones femininos: Bertha Lutz, Leila Diniz, Maria da Penha e Marielle franco (II) Aplicação de um 

questionário através o Google Formulário acerca da visibilidade feminina no Brasil; (III) Realização 

de uma roda de conversa para tratar sobre feminismo liberal; (IV) Divulgação em eventos científicos; 

(V) Construção de artigos científicos.

(I) Levantamento bibliográfico sobre ondas feministas, empoderamento, pós-feminismo

e sobre os ícones femininos: Bertha Lutz, Leila Diniz, Maria da Penha e Marielle franco 

A busca por conteúdo foi realizada através do Google Acadêmico, revistas e livros que 

abordam o feminismo de diversas formas. 

(II) Aplicação de um questionário através o Google Formulário acerca da visibilidade

feminina no Brasil 
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Foi realizada uma pesquisa através do Google formulário para a validação da nossa hipótese 

acerca da falta de visibilidade dos ícones femininos brasileiro. 

(III) Realização de uma roda de conversa para tratar sobre feminismo liberal

Foi realizada uma roda de conversa no IFRN Campus Natal - Zona Norte, com o tema “Você 

conhece o feminismo liberal?” com o intuito de debater essa vertente do movimento e apresentar as 

suas contradições. 

(IV) Divulgação em eventos científicos

As discussões propostas por este projeto estão sendo realizadas na escola que as pesquisadoras 

frequentam, com o intuito, porém, de expandi-las para outros âmbitos através da participação em 

eventos científicos.  

(V) Construção de artigos científicos

Para o desenvolvimento e continuidade do projeto, dois artigos científicos estão sendo 

construídos para publicação e difusão da temática discutida neste projeto. 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise da pesquisa acerca da visibilidade dos ícones femininos brasileiros 

Buscando fundamentar e aprofundar cada vez mais nossa hipótese, foram coletados dados por 

meio de um questionário aplicado em setembro de 2018, no qual obtivemos cerca de 89 respostas. 

Objetivando, sobretudo, investigar se as mulheres que foram tão importantes para a conquista dos 

direitos femininos no Brasil são conhecidas. 

Representado na figura 1, perguntou-se aos entrevistados quais dos ícones femininos 

apresentados eram conhecidos por eles. Constatamos que apenas 16,9% conheciam Leila Diniz, 

19,1% Bertha Lutz e 4,5% não conheciam nenhuma das mulheres apresentadas. O que evidencia que 

mesmo tendo um papel tão importante na nossa história elas ainda caem no anonimato, o que implica 

na falta de conhecimento por parte da sociedade dos seus feitos e conquistas. 

Figura 1 – Mulheres que foram importantes para as conquistas femininas no Brasil 
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Além disso, questionou-se ainda se os entrevistados já haviam estudado sobre algumas dessas 

mulheres durante seu período escolar e 79,8% afirmou que não. O que nos mostra um dos fatores 

causador desse desconhecimento. 

Figura 2 – Quantidade de entrevistados que já estudaram em alguma matéria escolar as mulheres 

mostradas anteriormente 

O fato de pouco se falar e estudar sobre uma determinada pessoa ou acontecimento, o leva ao 

esquecimento. Por isso, é gritante e urgente a necessidade de se trazer à tona a vida e a história não 

só das mulheres aqui apresentadas, como também de tantas outras heroínas brasileiras que são 

silenciadas e invisibilizadas até hoje pela sociedade.  

4.2 Roda de conversa sobre feminismo liberal 

Diante desse cenário, sentiu-se a necessidade de realizar uma roda de conversa com o tema 

voltado para o feminismo e algumas de suas vertentes. Intitulada “Você conhece o feminismo 

liberal?” ela aconteceu no IFRN Campus Natal - Zona Norte, âmbito escolar, e teve como principal 

objetivo não só discutir esta vertente do movimento feminista, mas também apresentar as suas 

contradições.  

A discussão girou em torno dos mecanismos utilizados pelo capitalismo para criar o falso 

empoderamento feminino, no qual é feito através das propagandas midiáticas de algumas empresas; 

outro ponto discutido foi a exposição dos corpos femininos nas redes sociais. A partir da discussão 

realizada, chegou-se à conclusão de que o feminismo liberal contribui para a criação de “bolhas 

rosas”, ou seja, ele reforça o individualismo das mulheres. Eis a sua maior contradição: ele elimina a 

ideia de coletivo, causa pela qual o movimento feminista luta.    

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se, assim, proporcionar uma maior visibilidade das mulheres que foram importantes, 

na História do Brasil, e influenciaram na conquista dos direitos e do espaço feminino que possuímos 

hoje, para que suas trajetórias de luta se façam conhecidas em nossa sociedade. Tenciona-se também, 

auxiliar na compreensão de termos como “pós-feminismo” e “empoderamento”, para que sejam 
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empregados de forma correta e auxiliando no entendimento acerca do movimento feminista e suas 

vertentes. Além disso, pretendeu-se difundir, através dos exemplos dos ícones femininos brasileiros 

estudados, o conceito de igualdade de gênero, nos âmbitos social, acadêmico e científico, levando 

para esses espaços relevantes conceitos e histórias de vida para conscientização do público acerca da 

contribuição das mulheres e do feminismo.    
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 Do lúdico ao conceitual: sobre o papel e a relevância dos jogos filosóficos na 

formação humana dos jovens 

ARAUJO, A. M.1; ALVES FILHO, E. S.2 e SANTOS, L. V. S.3 

1,2 ,3IFRN – Campus São Paulo do Potengi; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

A presente pesquisa visou investigar qual é o 

papel que os jogos filosóficos têm no processo 

ensino-aprendizagem, e em que medida o seu 

uso apresenta uma significativa relevância 

para despertar o interesse dos jovens pelas 

questões filosóficas, de modo a fomentar e 

desenvolver o sentido crítico e investigativo na 

formação humana desses. A hipótese 

norteadora dessa pesquisa defende que, na 

medida em que os jogos filosóficos articulam 

a dimensão sensível, por meio do lúdico, com 

a dimensão racional, conceitual, por meio das 

questões filosóficas, que essa articulação é 

capaz de despertar o interesse dos jovens pela 

reflexão filosófica. O foco e o objetivo 

principal do presente projeto consistiu em 

identificar, analisar, e mostrar até que ponto o 

uso de jogos, de modo especial os filosóficos, 

são capazes de articular e tornar compreensível 

as questões filosóficas, e ser, em função 

disso, uma importante ferramenta para a 

formação humana (crítica, cidadã, ética) dos 

jovens. Assim, aplicamos o “Jogo dos 

Filósofos” em escolas da rede pública das 

cidades de Bom Jesus e de São Paulo do 

Potengi (RN), mais especificamente, no 

Ensino Médio da Escola Estadual João Alves 

de Melo, de Bom Jesus, e no IFRN 

- Campus São Paulo do Potengi. O método

utilizado nessa pesquisa consistiu em duas

etapas: 1) Experimental: analisamos em que

medida o caráter lúdico do jogo filosófico é

capaz de despertar o interesse dos jovens e

tornar o ânimo desses mais receptivo às

questões filosóficas, as quais dizem respeito às

suas experiências cognitivas, valorativas e

estéticas; 2) Conceitual: analisamos em que

medida a reflexão despertada pelas questões

que o jogo apresenta pode ser uma ótima

oportunidade para tornar as questões

filosóficas mais claras, acessíveis e mais

próximas das experiências vividas pelos

jovens.

ABSTRACT 

The present research aimed to investigate 

what is the role that philosophical games have in 

the teaching-learning process, and to what extent 

its use presents a significant relevance to arouse 

young people's interest in philosophical matters, 

in order to foster and develop the critical and 

investigative sense in the human formation of 

these. The guiding hypothesis of this research 

argues that, as philosophical games articulate the 

sensitive dimension, through playfulness, with 

the rational, conceptual dimension, through the 

philosophical questions, that this articulation is 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos. Ensino. Filosofia. Ludicidade. 
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able to arouse the interest of young people by 

philosophical reflection. The focus and the main 

objective of this project are to identify, analyze, 

and show the extent to which the use of games, 

in a special way the philosophical, they are able 

to articulate and make understandable the 

philosophical questions, and to be, in the light of 

this, an important tool for the human formation 

(criticism, citizen, ethics) of young people. In 

addition, we apply the "Game of philosophers" in 

schools of the public network of the cities of Bom 

Jesus and of Sao Paulo (RN), more specifically, 

in high School, João Alves de Melo, Bom Jesus, 

and the IFRN-São Paulo Campus of the state. 

The method used in this research consisted of 

two steps: 1) Experimental: We analyze to what 

extent the playful character of the philosophical 

game is able to arouse the interest of young 

people and make the spirits of these more 

receptive to philosophical questions, which relate 

to their cognitive, value and aesthetic 

experiences; 2) Conceptual: we analyze to what 

extent the reflection aroused by the questions that 

the game presents can be a great opportunity to 

make the philosophical questions that are clearer, 

more accessible and closer to the experiences 

experienced by young people. 

KEYWORDS:  Games. Teaching. Philosophy. Playfulness. 
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1 INTRODUÇÃO 

O modo como a Filosofia tem sido ensinada em sala de aula aos adolescentes, muitas vezes, 

desestimula o aluno a gostar de tal disciplina. Isso porque, essa maneira de ensinar Filosofia aos 

adolescentes do Ensino Básico tem seguido o modelo ensinado nas Universidades: um ensino teórico, 

abstrato, numa linguagem bastante técnica e conceitual, e, desse modo, distante de tudo aquilo que se 

vive e, ainda por cima, de difícil acesso. Ora, se consideramos que o interesse pelo conhecimento de 

um modo geral tem seu ponto de partida na sensibilidade, na paixão que motiva, no "pathos" que põe 

em movimento o pensamento, e se entendemos que, sem essa predisposição do ânimo humano, 

ocasionado pela sensibilidade, pouca ou nenhuma força motriz é capaz de impulsionar a busca pelo 

conhecimento, então temos que considerar que, tanto a razão quanto a sensibilidade são faculdades 

imprescindíveis na busca e no processo do conhecimento. O filósofo Immanuel Kant, em sua terceira 

Crítica, a Crítica da faculdade do juízo (1790), chegou a afirmar que a dinâmica produzida no "jogo 

livre" entre as faculdades do ânimo, sensibilidade, imaginação, entendimento e razão, torna o ânimo 

(Gëmut) vivificado e, por meio dessa vivificação, receptivo ao conhecimento e à moralidade. Em 

outras palavras, nessa vivificação das faculdades do ânimo produzida no jogo livre entre as 

faculdades, a vida humana é revigorada e predisposta tanto ao conhecimento, pela formação de 

conceitos, quanto para a moralidade.  

Dessa forma, essa pesquisa foi pensada em função do reconhecimento de uma dupla dificuldade no 

processo de ensino-aprendizagem da Filosofia: a) primeiramente, da dificuldade encontrada por 

professores de Filosofia, com a metodologia que possa despertar o interesse dos alunos para as 

questões filosóficas; b) segundo, a dificuldade que os alunos apresentam em relação à compreensão 

do sentido das questões formuladas pelos filósofos da tradição. Se consideramos que a Filosofia é 

uma disciplina capaz de desempenhar um importante papel na formação humana (ética, política e 

cidadã) dos adolescentes, e se consideramos que muitas são as dificuldades com as quais enfrentam 

os professores de Filosofia na criação e na adoção de métodos que possam tornar o seu ensino mais 

atrativo aos adolescentes, então, podemos afirmar, sem corrermos o risco de errarmos nessa 

afirmação, que a presente pesquisa encontra a sua justificativa, valor e relevância, na medida em que, 

por meio dela, podemos encontrar formas, meios e caminhos pelos quais o interesse pela Filosofia 

seja despertado nos alunos, de modo a poderem colaborar na formação dos mesmos. Os jogos 

geralmente envolvem estimulação mental ou físico, e em alguns casos, ambas as situações. Muitos 

deles ajudam a desenvolver habilidades práticas, servem como uma forma de exercício, ou realizam 

um papel educativo e psicológico. Desde os filósofos gregos que se utiliza desse artifício lúdico para 

ajudar os aprendizes. “Na Grécia antiga, um dos maiores pensadores, Platão (427-348), afirmava que 

os primeiros anos do ser humano deveriam ser ocupados com jogos educativos, praticados pelos dois 

sexos. ” (ALMEIDA, 2003, p. 119).  Assim, brincadeiras e jogos podem e devem ser utilizados como 

uma ferramenta importante de educação, ajudando, por exemplo, a memorizar fatos e auxiliar em 

testes cognitivos. Através da atividade lúdica, o discente aprenderá brincando e interagindo com seus 

colegas/competidores, entrando em contato com conceitos filosóficos de uma maneira agradável e de 

fácil entendimento, isso será um fator facilitador para o aprendizado, pois sentirá prazer em estar 

participando ao mesmo tempo que estará se envolvendo nos diferentes períodos filosóficos. 

 “ 
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Com o duplo objetivo de propor um meio adicional o qual possa auxiliar o trabalho do professor de 

Filosofia, e que, concomitantemente, possa atrair o interesse do jovem para as questões filosóficas, 

de modo a desenvolver seu pensamento crítico, sua autonomia no pensar e capacidades 

argumentativas, lançamos a hipótese segundo a qual o uso de jogos filosóficos pode ser um 

importante meio na realização desses fins. Portanto, pretendemos demonstrar em que medida o uso 

de jogos filosóficos pode ser uma importante ferramenta para despertar o interesse dos adolescentes 

para o estudo da filosofia, mostrando de maneira lúdica e, ao mesmo tempo, reflexiva-conceitual, as 

questões, problemas, ideias e argumentos apresentados pela tradição filosófica. Como objeto 

especifico, proporemos aos docentes de filosofia uma forma adicional, mais lúdica e interativa, com 

a qual eles possam trabalhar com os adolescentes as questões filosóficas, a fim de facilitar o processo 

de ensino aprendizagem desses. E aos discentes, tentar entender sua atual relação com o ensino da 

filosofia, no qual usaremos para tanto um questionário composta por dez perguntas intercaladas entre 

subjetivas e objetivas.  

É nesse sentido que, ao buscarmos pesquisar os efeitos e os impactos que os jogos podem oferecer ao 

processo ensino-aprendizagem, vislumbramos uma possibilidade de mobilizar o interesse dos alunos 

pelo estudo da Filosofia e, ao mesmo tempo, enriquecer de sentidos o trabalho docente.  Já tendo 

experienciado indícios de que os jogos possuem um importante papel na formação humana, por meio 

do “Jogo dos Filósofos” em tabuleiro físico, a presente pesquisa pretende ir além ao verificar em um 

maior número de casos, a potência do jogo para o desenvolvimento do caráter reflexivo da formação 

dos jovens.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao observar que os jogos são importantes ferramentas para conquistar a atenção e concentração dos 

jovens, a hipótese do presente projeto parte do lúdico como meio para se chegar às questões mais 

abstratas na filosofia. De acordo com bittencourt (2016), “[...] Atividade que se configura como 

fundamental no processo de formação existencial do ser humano, o jogo representa a instauração 

simbólica de uma reapropriação criadora do tempo em uma atividade afirmadora da vida e do prazer 

próprio da ludicidade”. Esse ponto é importante porque, ao longo da tradição filosófica, a ênfase dada 

pelos filósofos sempre foi direcionada à dimensão racional do ser humano, o que deixou de lado a 

dimensão criativa e sensível desse ser na produção de sentidos para a sua existência. Nesse sentido, 

como bem salientou bittencourt, “muito mais do que homens racionais, somos lúdicos, pois 

culturalmente construímos experiência do jogo como um fundamento de nossa própria condição”. 

(bittencourt, 2016). Foi exatamente levando em conta a necessidade de articular o lúdico com o 

racional que motivou a hipótese da presente pesquisa. Friedman (1998, p.50) afirma que “os jogos 

lúdicos permitem uma situação educativa cooperativa e interacional, ou seja, quando alguém está 

jogando está executando regras do jogo e ao mesmo tempo, desenvolvendo ações de cooperação e 

interação que estimulam a convivência em grupo”. As regras do jogo e os conceitos filosóficos 

contidos no mesmo possibilitam ao jogador e aprendente a desenvolver uma prática cotidiana 

ordenada derivada da restrição dadas pelos preceitos do jogo, estabelecendo assim uma convivência, 

e, os conceitos, trabalharão como formador de criticidade das questões oriundas dos fatos que 

ocorrem no contexto social dos jogadores. Segundo o professor danilo marcondes, "todas as respostas 

argumentam não em defesa da utilidade prática da filosofia, no sentido de ser ela capaz ou não de 

oferecer soluções para a vida cotidiana, mas de seu valor para a vida humana" (marcondes; 2011, p. 

29). Nesse sentido, nossos referenciais teóricos consistem, portanto, na própria história do 

pensamento filosófico, nas obras dos filósofos de cada período que, de um modo ou de outro, nos 

legaram chaves de reflexão de grande importância para a humanidade; e também no que consiste a 

atividade lúdica, sendo essa tratada não só como forma de divertimento, e sim, como forma de levar 
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os participantes a uma reflexão diferenciada relacionado ao que está sendo proposto pelo nosso jogo. 

Em filosofia, o referencial teórico é a sua própria história, já que ela é uma disciplina eminentemente 

teórica, que visa buscar os fundamentos, justificar e validar os princípios sobre os quais o 

conhecimento e a experiência humana se baseiam. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa tem natureza quanti-qualitativa, pois atuaremos junto aos estudantes das escolas públicas 

com intuito de coletar daos refenrentes às impressões dos mesmo quanto às questões filosóficas.  

O método da pesquisa consistiu nas seguintes etapas: 

• Análise, tanto do ponto de vista teórico quanto do experimental, do papel que os jogos

desempenham no despertar o interesse dos adolescentes pelo estudo da filosofia, por meio da

apropriação lúdica dos conceitos filosóficos;

• Leitura de textos filosóficos para a formulação de questões a serem usadas no “Jogo dos

Filósofos”, de um modo mais simples e acessíveis à compreensão dos alunos, articulando as

questões filosóficas com a realidade concreta dos alunos;

• Por meio do uso e implementação do “Jogo dos Filósofos”, observar em que medida o jogo

como um dos métodos de ensino-aprendizagem na área da Filosofia pode ser um bom caminho

para se trabalhar as questões filosóficas, tornando-as menos abstratas e mais acessíveis à

compreensão e vivência dos alunos;

• Por meio de questionários aplicados aos docentes e aos alunos, avaliar a atuação docentes

com essa nova metodologia e o interesse dos alunos das instituições de ensino contempladas

durante a aplicação do jogo.

• Desemvolver os jogos dos filósofos em plataforma digital.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto foi inicialmente apresentado para a comunidade acadêmica e aos demais pesquisadores do 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus São Paulo do 

Potengi, apresentando a relevância do trabalho, os principais pontos, metodologia e os caminhos a 

serem trilhados. A partir deste marco, iniciamos as atividades demandadas para pesquisa.  

Um dos primeiros pontos feitos foi a realização de uma pesquisa quantitativa através de 

questionamentos com a intenção de entender melhor a relação dos jovens com a filosofia, saber como 

ocorre o contato deles com a disciplina. Desta forma, aplicou-se esses questionamentos na Escola 

Estadual João Melo de Alves na cidade de Bom Jesus- RN. Também aplicou-se o jogo dos filósofos 

em sua forma de tabuleiro.  Foram entrevistados 90 estudantes do ensino médio, sendo estes 

pertencentes ao segundo e terceiro ano. Obtivemos os seguintes resultados: 

Pergunta 01 – Você gosta do modo com o qual a disciplina de filosofia é ensina em usa escola? 
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O gráfico demonstra que uma parte considerável de 86% dos entrevistados gostam do modo 

com o que a disciplina de filosofia é abordada em sala de aula. Na contraposição, 14% afirmam que 

não concordam com a forma que tal disciplina é abordada.   

Pergunta 02 – Como você avalia o ensino da Filosofia na sua escola? 

O gráfico demonstra que uma parte considerável de 86% dos entrevistados gostam do modo 

com o que a disciplina de filosofia é abordada em sala de aula. Na contraposição, 14% afirmam que 

não concordam com a forma que tal disciplina é abordada.   

Pergunta 03 – Você acha que a disciplina de Filosofia é importante para sua vida? 
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70% dos entrevistados responderam positivamente, todavia, parte considerável dessa parcela 

percentual  não souberam ou não explicaram o motivo de sua escolha. 17% simplesmente não 

responderam ao questionamento e 13% opinaram negativamente, com e sem justificativas de seu 

posicionamento. 

Pergunta 04 – Você consegue compreender as questões dos filósofos ou essas lhes parecem muito 

abstratas? 

Maior parcela dos entrevistados que correspondem a 42%, responderam que às vezes. 34% 

opinaram positivamente, 17% não compreendem e responderam de forma negativa, e 7%  

simplesmente não se posicionou no questionamento. 

Pergunta 05 – Você consegue relacionar as questões filosóficas com a sua vida? 
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 49% dos entrevistados responderam que sim, 21% responderam de maneira negativa, 24% às 

vezes e 6% simplesmente não opinaram. 

Pergunta 06 – Você já jogou algum tipo de jogo filosófico? 

Maior parcela dos entrevistados que corresponde a 75% responderam que sim, 25% opinaram 

que nunca haviam interagido com qualquer jogo filosófico. 

Pergunta 07 – Como você gostaria que a Filosofia fosse trabalhada na escola? 

36% opinaram a favor dos jogos e de formas mais lúdicas, mais divertidas para se trabalhar a 

disciplina; 

9% sugeriram que a disciplina fosse trabalhada de uma forma mais compreensiva, mais clara, com 

uma linguagem mais prática, com mais diálogos, seminários e atividades que fugam da metodologia 

de sempre, que se resume, basicamente, segundo as respostas, em escrever o que tem no quadro ou 

de trabalhar os textos do livro didático de forma superficial; 

8% disseram que gostam da metodologia com a qual a disciplina é ensinada; 
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Pergunta 08 – Você já se identificou alguma questão filosófica na sua vida? 

61% dos entrevistados responderam negativamente, 18% responderam que sim e elaboraram 

uma justificativa verossímil. 14% responderam que sim, mas não quiseram ou não souberam 

justificar. 7% simplesmente não opinaram. 

Pergunta 09 – Se você tivesse alguma sugestão a dar ao seu professor de Filosofia, qual seria? 

35% não responderam essa parte da pesquisa; 

31% querem que ocorra uma mudança, porém não foi apontada nenhuma, ou seja, eles esperam que 

as escolhas das mudanças partam do professor; 

27% sugeriram que a disciplina fosse trabalhada de forma diferente do habitual, fugindo da mera 

leitura do livro didático, usando recursos como jogos, mais diálogos, mais interação dos alunos com 

o professor e que as questões que fossem tratadas em sala se relacionasse mais com suas vidas;

7% aprovam a atual metodologia de ensino. 

Pergunta 10 – O que você mais gosta no estudo da Filosofia? E o que você menos gosta? 

40% gostam da forma das reflexões filosóficas, de modo com a qual a filosofia explica o mundo e 

seus fenômenos, desses, alguns, grande parte gosta da filosofia como um todo, outros, não gostam de 

ler os textos filosóficos não especificando o porquê; 

24% não responderam essa parte do questionário; 

15% gostam das reflexões filosóficas, mas acham a linguagem muito complexa, com textos muito 

densos, o que os levam a não se interessar muito pela matéria;  

15% não souberam explicar de forma coerente a questão; 
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6% não gostam de nenhum ponto tratado pela disciplina; 

De acordo com umas das metas determinada da pesquisa, o jogo dos filósofos, produzido por nós 

anteriormente, foi transposto para a plataforma digital. Inicialmente, foi feito uma versão protótipa 

em Excel. Esta versão serviu, entre outros intuitos, para apresentarmos nossa pesquisa na Feira 

Nordestina de Ciência e Tecnologia realizada em Recife-PE. A figura 1, demonstra o resultado 

desta versão em Excel. Para alcançarmos tal feito, contamos com apoio de um servidor do nosso 

Campus, São Paulo do Potengi, Everton Henrique Machado da Silva.  

Figura 1: Versão do jogo dos filósofos no Excel 

Demos proseguimento ao aprimoramento, no qual produzimos a versão final do jogo com 

ajuda de um servidor dos nossos campus. A figura 2, ilustra o resultado obtido. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatamos assim que, apesar dos jovens gostarem da filosofia como uma ferramenta que podem 

lhes dotar de conhecimentos necessários a suas vidas e não como disciplina, ainda é muito importante 
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que ocorra uma mudança na forma de ensinar os princípios e teorias filosóficas nas salas de aula, 

sendo a atividade lúdica, como jogos, um dos pontos que podem corroborar com essa mudança. Do 

questionário também pudemos notar que não só a atividade lúdica tem o potencial de mudança 

significativa no ensino-aprendizagem, como também aulas mais interativas, com a utilização de 

meios como leitura compartilhada, seminários e trabalhar com conceitos que estejam relacionados 

com suas vidas. 
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PERFIL DO PROFESSOR QUE ENSINA TEMAS DE GEOCIÊNCIAS NO 
ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE NATAL/RN 

SOUZA JUNIOR, M. A. S.1; MUSSE, N. S. O.2; VELOSO, S. G. M. F3; PAIVA, G.K.S.4
1,2,3,4 IFRN – Campus Natal Central – Museu de Minérios 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 
A presente contribuição descreve o perfil do 
professor de Geociências do Ensino 
Fundamental das escolas públicas na cidade de 
Natal. As etapas de um processo de ensino e 
aprendizagem no campo das Geociências estão 
ligadas as quais habilidades e técnicas o tutor 
utiliza. Para isso, um questionário foi elaborado 
e aplicado para que professores o respondessem 
baseados nas suas práticas diárias.  O objetivo 
do processo foi o de produzir reflexões tendo 
como base uma série de perguntas que 

nortearam que tipo de profissional a rede 
pública da cidade de Natal possui. Os dados 
foram precisamente tratados e a partir disso, foi 
possível uma interpretação. Os resultados 
parciais apontam características encontradas em 
um grupo restrito de professores com inserção 
de temas geocientíficos e desenvolvimento do 
pensamento sistêmico, além de proporcionar um 
espaço coletivo de discussão do currículo, com 
novas proposições mais integradas.

ABSTRACT 

The present contribution describes the profile of 
the Geosciences teacher of the Elementary 
School of public schools in the city of Natal. 
The stages of a teaching and learning process in 
the field of Geosciences are linked to what skills 
and techniques the tutor uses. For this, a 
questionnaire was developed and applied for 
teachers to respond based on their daily 
practices. The objective of the process was to 
produce reflections based on a series of 
questions that guided what type of professional 
the public network of the city of Natal has. The 

data were precisely treated and from this, an 
interpretation was possible. The partial results 
point to characteristics found in a restricted 
group of teachers with the insertion of 
geoscientific themes and the development of 
systemic thinking, besides providing a 
collective space for discussion of the 
curriculum, with new, more integrated 
propositions. 

PALAVRAS-CHAVE: Perfil. Professor. Geociências. 

KEYWORDS: Profile. Teacher. Geosciences. 
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1 INTRODUÇÃO 

As Geociências compõem uma área interdisciplinar que está presente no cotidiano de todos 
os seres humanos. Uma base bem estruturada desse campo do saber gera indivíduos com senso 
crítico mais apurado. Mas estes conteúdos não se configuram como uma disciplina presente no 
Currículo da Educação Básica Brasileira. Mesmo assim é possível encontrar conteúdos relacionados 
às Geociências nos Parâmetros Curriculares Nacionais e, portanto, passível de ser tratada nos 
conteúdos programáticos no Ensino Fundamental II.  

O estudo de Geociências na escola busca despertar o interesse das crianças pelas 
geociências, informar sobre a origem e a utilização dos recursos minerais, além de noções sobre 
ecologia, sustentabilidade e impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente. Além de 
proporcionar reflexões do homem no processo de conhecimento de si e do mundo, possibilitando 
compreender consciente e criticamente a realidade em que vive. Para tanto, é imprescindível o papel 
do professor, pois é ele o protagonista da mediação das informações para a construção do 
conhecimento dos alunos. 

Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho é Investigar o perfil do professor que ensina 
temas de geociências na rede pública de Natal/RN. A pesquisa se justifica pelo fato de o docente 
influenciar na maneira como os alunos se relacionam com ele e com as disciplinas que abordam 
essa vertente.   

Os conteúdos de Geociências nas séries iniciais do ensino fundamental, que se configuram 
como a base da formação do aluno, não ocorre de maneira sistematizada, encontrando-se dispersa 
nas disciplinas de Ciências e Geografia, e que os professores não estão, em sua maioria, preparados 
para discuti-lo, a compreensão por parte dos alunos a respeito do funcionamento do Planeta Terra é 
insatisfatória. Isto se reflete na formulação de conceitos equivocados já nas primeiras séries, quando 
se deparam com questões relacionadas ao meio físico. Esse fato leva o aluno a ter ideias sobre o 
Planeta que não estão embasadas no conhecimento científico e que podem ser denominadas de 
senso comum. 

No Brasil, desde o final da década de 60 ocorrem discussões sobre o ensino da Geologia no 
primeiro e segundo graus. Nesta época foram produzidos os primeiros materiais didáticos 
destinados a estes níveis de escolaridade (SANTANA; BARBOSA, 1993). No entanto, depois de 
mais de quatro décadas, observa-se que ainda existe uma dificuldade de compreensão dos conceitos 
relacionados ao meio físico por parte de alunos e professores do ensino fundamental. Para 
assegurar, deste modo, com a maior fidedignidade possível, os pontos de vista dos professores 
participantes da pesquisa, as situações que possam acontecer em sala de aula, com objeto de 
discussão e uma oportunidade para aprofundarmos compreensões e, ao mesmo tempo, confrontar 
seus resultados com pesquisas similares. 

Sendo assim, faz-se necessário o uso dos mais variados recursos didáticos para prender a 
atenção dos educandos e que estes passem a se interessar mais pelas aulas de geografia, construindo 
assim um conhecimento científico significativo. Porém, isso só é percebido em professores que 
tiveram sua formação acadêmica composta por tais atividades e conhecimentos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o interesse de analisar a importância e a necessidade do desenvolvimento de estudos 
voltados à compreensão/construção de possibilidades didático-pedagógicas para o ensino de 
Geociências e desenvolvimento da educação socioambiental a partir da pesquisa escolar, o papel do 
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professor é determinante. Com a preocupação de reafirmar e explicar a importância do ensino de 
Geociências para a formação geral de cidadãos, Cavalcanti (2006, p. 34, grifos nossos) afirma que: 

Na relação cognitiva de crianças, jovens e adultos com o mundo, o 
raciocínio espacial é necessário, pois as práticas sociais cotidianas 
têm uma dimensão espacial. Os alunos que estudam essa disciplina 
já possuem conhecimentos nessa área oriundos de sua relação direta 
e cotidiana com o espaço vivido. Sendo assim, o trabalho de 
educação geográfica é o de ajudar os alunos a analisarem esses 
conhecimentos, a desenvolverem modos do pensamento geográfico, 
a internalizarem métodos e procedimentos de captar a realidade, a 
vivida e a ”apresentada” pela Geografia escolar, tendo consciência 
de sua espacialidade. Esse modo de pensar geográfico é importante 
para a realização de práticas sociais variadas, já que essas práticas 
são sempre práticas socioespaciais. 

No atual quadro de globalização, domínio tecnológico e crise socioambiental, acredita-se 
que seja necessário que haja alguns princípios para a educação que se necessita começar a formular 
e a praticar em nível o mais global possível. O pensar sistêmico é pensar a complexidade, é ainda 
compreender que os sistemas, quando relacionados aos sistemas presentes na esfera terrestre estão 
em constante mudança e evolução, que por sua vez tornam-se instáveis, imprevisíveis e 
incontroláveis. Tudo isso no contexto em que professor e escola estão inseridos. 

Muitas variáveis cotidianas podem ter influenciado nas respostas dos professores que 
responderam o questionário. É nesse viés que António Nóvoa expressou em seu trabalho: Relação 
escola-sociedade: “novas respostas para um velho problema”. 

Estou convencido de que só é possível enfrentar a crise de identidade 
dos professores a partir destas bases, isto é, a partir de uma dinâmica 
de valorização intelectual, de uma consolidação da autonomia 
profissional, de um reforço do sentimento de que somos nós que 
controlamos o nosso trabalho. É esta segurança profissional que 
pode levar os professores a saírem do desconforto e do mal-estar em 
que têm vivido (NÓVOA, 1998, p. 31). 

A preocupação com os saberes docentes em novos modelos de pesquisa, que passaram a investigar 
as práticas dos professores de modo a captar ou resgatar a aprendizagem que receberam durante sua 
formação acadêmica. Por sua própria natureza, não são facilmente explicitados. Quanto aos 
procedimentos metodológicos, as aulas teorias sobre assuntos de Geociências, buscam, além de 
alternativas às pesquisas do tipo processo-produto, a superação das abordagens de teor adequado ao 
nível de escolaridade dos alunos, que, segundo alguns dos autores que dão sustentação a esta via de 
trabalho e pesquisa (GAUTHIER et al., 1998; TARDIF, 2006; SHULMAN, 2005a; 2005b), 
mostram-se incapazes de revelar os saberes da prática dos professores, por serem desenvolvidas em 
situações ideais, distantes da prática real que os próprios professores, em alguns casos, não tiveram. 

3 METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa com abordagem quali-quantitativa que investiga as motivações de um 
grupo de professores que ensinam conteúdos de geociências. A pesquisa busca compreender e 
interpretar determinados comportamentos, opinião, expectativa e características que possam indicar 
o perfil do professor que ensina conteúdos de geociências.
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Inicialmente, será apresentada uma abordagem teórica a respeito das caracterizações do 
professor, buscando compreender e fundamentar esses conceitos através de referências bibliografias 
básicas, o que configura uma pesquisa bibliográfica.  

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário contendo vinte e três questões objetivas 
e subjetivas. Os questionários foram aplicados a um grupo de 26 professores da rede pública de 
Natal, em um momento em que participavam da semana pedagógica. Como afirma Moraes (1999, 
p. 10), os dados advindos das entrevistas, “[...] chegam ao investigador em estado bruto,
necessitando então ser processados para, dessa maneira, facilitar o trabalho de compreensão,
interpretação e inferência a que se aspira na análise de conteúdo”. Como permite a descrição
sistemática do conteúdo das  mensagens analisadas, ela guia o pesquisador a uma compreensão
profunda e refinada das mesmas. De acordo com Moraes (1999, p. 9),

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa 
usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 
documentos e textos. Essa análise, conduzindo a descrições 
sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a reinterpretar 
as mensagens e a atingir uma nova compreensão de seus 
significados num nível que vai além de uma leitura comum. 

As respostas dos questionários foram tratadas, submetidos a uma breve análise estatística, e 
representadas na forma de gráficos com objetivo de apontar, por meio de números a frequência e a 
intensidade, os comportamentos dos indivíduos.  

À medida que o projeto ia se desenvolvendo, questões foram surgindo: como trabalhar 
definir o perfil do educador de Geociências, quais aspectos do conhecimento relacionados a temas 
da Geografia, qual o grau de aprofundamento dos temas, a experiência do Professor em sala de aula 
pode ser fator definidor, quais recursos didáticos utilizar, quais estratégias poderiam facilitar a 
aprendizagem do aluno, como envolver o professor para que ele identifique e aborde esses temas no 
seu programa? Como os professores desenvolvem os temas geocientíficos e qual o significado 
desses temas no seu cotidiano?  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após uma minuciosa análise dos dados coletados, determinadas respostas do questionário 
aplicado apresentaram a aproximação quanto à conduta, plano de aula, técnicas de como trabalhar 
metodologicamente o ensino das Geociências, quais conteúdos relacionados a Geociências os 
professores trabalham, qual a forma de avaliação e o tipo de material usados para ministrar as aulas.  

Porém, aspectos como o tempo de formação na docência, tempo de atuação e em quantas 
escolas cada professor trabalha, foram levados mais em consideração. Também foi possível 
registrar a preocupação dos profissionais cujo objetivo era a melhoria da situação em que o 
professor se encontra nas turmas de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental.  

Com esses dados, pode-se constatar que na concepção de aula varia de acordo com o 
contexto social. Escolas de bairros periféricos, muitas vezes, sofrem com escassez de recursos e isso 
influencia diretamente no tipo e qualidade da aula ministrada. Desse modo a concepção do perfil do 
professor identificada é embasada em suas próprias perspectivas.  

O primeiro ponto investigado relaciona-se ao tempo de formação dos professores (tabela 1). 
Os números apontam para uma diversificação em relação ao tempo de formados. Poucos 
professores com mais de 30 anos e, também, poucos professores com menos de 10 anos de 
formados. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1308



Há uma percepção geral de que os professores próximos de se aposentarem, já não 
apresentam a mesma energia que um professor recém-chegado à docência.   

Tabela 1: Quanto à experiência dos professores 

Tempo de Formação Professores 

1 a 5 anos 5 

6 a 10 anos 2 

11 a 15 anos 4 

16 a 20 anos 7 

21 a 25 anos 3 

26 a 30 anos 3 

Mais que 30 2 

Total: 26 
Fonte: Autoria própria, 2018 

Outro dado analisado, refere-se ao tempo de atuação como profissional de educação. Este é 
um dado interessante, uma vez que os dados apontam que grande parte possui entre dez e vinte e 
cinco anos. Ou seja, o ensino fundamental da rede pública de Natal possui profissionais com vasta 
experiência. Como demonstrado na tabela 2. 

 Tabela 2: Quanto ao tempo de atuação na docência. 

Tempo de atuação Professores 

1 a 5 anos 4 

6 a 10 anos 3 

11 a 15 anos 5 

16 a 20 anos 3 

21 a 25 anos 6 

26 a 30 anos 2 

Mais de 30 3 

Total: 26 
              Fonte: Autoria própria, 2018 
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Um resultado esclarecedor sobre o professor em geral é sem dúvidas a necessidade que esta 
profissão possui quanto número de escolas e turnos diferentes para atingir sua satisfação financeira. 
Os dados apontam que somente 2 professores trabalham somente em uma escola (tabela 3).  

             Tabela 3: Quantidade de escolas que cada professor leciona. 

Quantas escolas trabalham 

Apenas 1 2 

Em 2 15 

Mais de 2 9 

Total: 26 
Fonte: Autoria própria, 2018 

Os dados apontam que a maioria raramente lança mão de outras práticas pedagógicas além 
da aula expositiva, por falta, por vezes, de não possuir em sua formação essa experiência e não 
haver tempo quanto ao preparo ou até por realmente não estarem familiarizados com o contexto 
escolar e dos alunos. Esta lacuna quanto ao uso de modalidades didáticas diferenciadas foi 
demonstrada quando foi perguntado “Que tipo de material você usa para ministrar suas aulas?”, a 
grande maioria utiliza o quadro, filmes e lista de exercícios que todos os vinte e seis marcaram.  

Já a opção “Aulas externas de campo” apareceu nas respostas de apenas oito professores dos 
vinte e seis. Isso é um dado determinante para o objetivo principal da pesquisa, que demonstra o 
desapego pelo contato direto da teoria e prática, pois se entende que a interação com o meio externo 
favorece o aprendizado do aluno. 

Diante disso, foi possível observar uma heterogeneidade nas respostas que abrem margem 
para se discutir a oportunidade de preparar uma aula segundo o perfil da sala, adaptando-a segundo 
as necessidades da turma e aperfeiçoar as habilidades diante de uma sala de aula. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não obstante, é preciso que os professores de Geociências tenham formação que dialogue 
entre todos os campos desse saber e sejam estimulados quanto à aplicabilidade das possíveis 
ferramentas no dia a dia escolar. 

Os dados iniciais apontam para um perfil de professor com experiência em relação a tempo 
de formado e tempo de docência, atuando em mais de uma escola, e que utiliza como prática 
pedagógica o ensino tradicional, do quadro e o livro didático. 

Levando em consideração que as geociências apresentam um apelo palas práticas e 
atividades de campo, é preocupante considerar que muitos alunos estão sendo formados sem estas 
atividades, o que pode comprometer a formação do aluno.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

Analisa as estratégias e práticas políticas 

adotadas por determinadas organizações 

familiares, mormente tratadas como oligarquias 

na historiografia local, para manutenção do 

poder na Primeira República (1889-1930). Para 

o estudo dessas questões, partimos inicialmente

do entendimento do fenômeno do coronelismo

analisado em Coronelismo, enxada e Voto, de

Victor Nunes LEAL (2012), além de matérias

de jornal A Republica, Diario do Natal, vistas

de maneira crítica, partindo da perspectiva de

que tais documentos trazem uma representação 

do real, articulada aos interesses e estratégias de 

seus autores, bem como dos grupos aos quais 

tais sujeitos se vinculam. Para o período da 

Nova República (de 1985 aos dias atuais), 

tomamos como referência dados presentes nos 

sites do TRE e TSE.Em suma, esse artigo é 

resultado de um projeto que pretende realizar 

uma análise comparativa entre o período da 

Primeira República e da Nova República. 

ABSTRACT 

It analyzes the political strategies and practices 

adopted by certain family organizations, mainly 

treated as oligarchies in local historiography, to 

maintain power in the First Republic (1889-

1930). In order to study these issues, we start 

with an understanding of the phenomenon of 

coronelism analyzed in Victor Nunes LEAL 

(2012), in addition to newspaper articles A 

Republica, Diario do Natal, critically viewed 

from a perspective that these documents bring a 

representation of the real, articulated to the 

interests and strategies of its authors, as well as 

of the groups to which these subjects are bound. 

For the period of the New Republic (from 1985 

to the present day), we refer to data on the TRE 

and TSE websites. In short, this article is the 

result of a project that intends to carry out a 

comparative analysis between the period of the 

First Republic and the New Republic. 

PALAVRAS-CHAVE:  Coronelismo. Oligarquias no RN. Primeira República. Nova República. 

Coronelismo Eletrônico. 

KEYWORDS:  Colonelism. Oligarchies in the RN. First Republic. New Republic. Electronic Colonelism. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo é referente ao projeto Coronéis e Oligarcas no Rio Grande do Norte de ontem 

(1889-1930) e hoje: continuidades e rupturas, financiado e executado no âmbito do Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte (IFRN) desde abril do corrente ano. No projeto, temos como objetivo geral 

analisar, de maneira comparativa, as práticas adotadas pelos grupos dirigentes na busca pela 

manutenção do poder político na Primeira República e na Nova República. Ademais, temos como 

específicos avaliar, em linhas gerais, o estado da arte, ou seja, as produções historiográficas 

voltadas para o fenômeno do coronelismo, o papel da imprensa na consolidação da oligarquia/grupo 

familiar Albuquerque Maranhão no poder no estado, durante a Primeira República. E, averiguar a 

atuação dessas oligarquias dominantes na política partidária norte-rio-grandense durante a Nova 

República. 

Há significativa produção sobre a Primeira República e Nova República no Rio Grande do 

Norte, tem-se, contudo, ainda um vasto território de pesquisa a ser explorado, o que pode ser 

atestado, também, pelo maior acesso a fontes desse período – não obstante o péssimo estado de 

conservação dos arquivos públicos no Rio Grande do Norte –, possibilitado pela digitalização de 

documentos por meio de projetos como o da Biblioteca Central Zila Mamede (BCZM-UFRN), 

responsável por tornar acessível milhares de edições de jornais locais, entre os quais A Republica e 

o Diário do Natal , além da Universidade de Chicago que, através de The Latin American Microfilm

Project, digitalizou, entre outros documentos, as mensagens de governo da província e do estado do

Rio Grande do Norte (http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte). Cabe

destacar, ainda, que desconhecemos trabalhos que busquem fazer uma análise comparativa entre

esse período da Primeira República e o da Nova República, relativamente ao fenômeno do

coronelismo.

Durante Primeira República estabeleceram-se estratégias e práticas que visavam, ao mesmo 

tempo, permitir a permanência de determinados grupos familiares (definidos normalmente como 

oligarquias) no poder e manter o status de uma sociedade marcada por profundas desigualdades 

sociais, na qual a participação política das classes populares – temida pelos dirigentes republicanos 

– era restringida pela própria Constituição republicana de 1891, que proibia o voto aos analfabetos e

a diversos outros grupos (as mulheres, muito embora a Constituição não fizesse referência direta a

elas, também foram excluídas). Abrindo parênteses, devemos dizer que esses grupos marginalizados

manifestaram-se por outros meios, especialmente através de movimentos de contestação como a

Guerra de Canudos (1896-1897), Revolta da Vacina (1904), Revolta da Chibata (1910), Guerra do

Contestado (1912-1916) e o Cangaço (de fins do século XIX até a década de 1930), tomados

sempre como casos de polícia pelos que definiam os destinos da República no Brasil.

As práticas adotadas por esses dirigentes republicanos, a quem podemos chamar de elite 

(uma breve definição desse grupo em âmbito local pode ser encontrada em ARRAIS; ANDRADE; 

MARINHO, 2007, p. 12), estão vinculadas ao fenômeno do coronelismo, que pode ser entendido 

como “uma forma peculiar de manifestação do poder privado (...),um compromisso, uma troca de 

proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos 

chefes locais, notadamente dos senhores de terras” (LEAL, 2012, p. 23). Notadamente dos senhores 

de terra, mas não apenas deles. A capital do Rio Grande do Norte, por exemplo, foi governada por 

muitos homens que traziam antes de seu nome o título de coronéis (21 de um total de 43 intendentes 

identificados em SANTOS, 2012, p. 70-71), inclusive porque o domínio das mesas eleitorais em 

Natal era de significativa importância para que as organizações familiares/oligarquias que 

governaram o estado – os Albuquerque Maranhão, ao menos até 1914, e a oligarquia do Seridó, 

representada por José Augusto Bezerra de Medeiros e Juvenal Lamartine, até 1930 – se 

mantivessem no poder. 
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Com as práticas coronelísticas, a formação de currais eleitorais, o voto de cabresto e as 

eleições a bico de pena, tais grupos permaneceram no poder durante toda a Primeira República, 

fazendo com que o ideal da coisa pública defendido pelos republicanos românticos se tornasse 

apenas um conceito vazio, uma utopia, algo mesmo fora de lugar em um regime feito para atender 

ao interesse de poucos. 

As referidas práticas, ligadas ao fenômeno do coronelismo, são diretamente associadas ao 

período da Primeira República (LEAL, 2012), por vezes denominada de República Velha, em 

virtude da força do discurso daqueles que venceram a chamada Revolução de 30. A Nova 

República, é importante ressaltar, tem características bem distintas daquelas que marcaram a 

Primeira República. A Constituição de 1988, não por acaso denominada de Constituição cidadã, 

garantiu direitos trabalhistas (Art. 201, entre outros), estabeleceu o Sistema Único de Saúde (Art. 

198), a demarcação das terras indígenas (Art. 67) e reconhecimento de propriedade de comunidades 

quilombolas (Art. 68), além de possibilitar o voto aos analfabetos (Art. 14, §1º, II-a). Após 

significativos períodos ditatoriais (ao menos de 1937 a 1945, e de 1964 a 1985), a democracia, aos 

trancos e barrancos, foi estabelecida no Brasil e a presença do povo nas ruas, além de ter se tornado 

fato mais habitual, deixou de ser vista, ao menos em boa parte das ocasiões, como caso de polícia 

pelos dirigentes de nossa República. 

Todavia, em diferentes estados do Brasil, especialmente na região Nordeste, ainda é possível 

verificar a permanência de determinados grupos familiares no poder, havendo pouco espaço para o 

aparecimento de novas lideranças políticas e propostas alternativas de governo. No caso do Rio 

Grande do Norte, que merecerá nossa atenção, Alves, Maias e Rosados dominam espaços 

importantes do Executivo e Legislativo, seja no âmbito municipal, estadual ou mesmo federal (ver, 

a título de exemplo, SPINELLI, 2006, além de dados do TRE/RN - http://www.tre-

rn.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores). Pelo exposto, é possível verificar que, apesar de nos 

referirmos a momentos históricos distintos, com características próprias, há certas proximidades 

entre eles, razão pela qual consideramos pertinente a análise comparativa das práticas políticas que 

marcaram a Primeira e a Nova República.  

 Foi mapeada diversas fontes produzidas no período da Nova República em especial o jornal 

A República e o Diário do Natal. Essas fontes nos permitem discutir e melhor compreender o 

fenômeno do coronelismo na Primeira República. Dessa forma, foi possível observar que a 

imprensa teve papel fundamental para fortalecer o debate, tendo em vista, o fato de ambos os 

jornais possuírem opiniões divergentes sobre a oligarquia em questão. 

A partir das fontes, conclui-se que a insatisfação do povo sobre governo, como também, as 

insignificâncias do voto naquela época eram marcantes. Em que se poderia votar, mas devido ao 

poder que os Albuquerque Maranhão possuíam sobre as intendências, esses votos contrários eram 

desconsiderados - não eram contabilizados - sem contar das fraudes utilizadas, como o voto de 

cabresto e o voto a bico de pena. Evidenciando que para ganhar as eleições, não se necessitava 

convencer o povo a votar em determinado candidato, bastava ter esse controle sobre as intendências 

– órgãos que eram um misto de Câmara de Vereadores com prefeitura e que administravam os

municípios durante a Primeira República – que se garantia na eleição. E foi com essas estratégias e

práticas, pouco republicanas, que determinados grupos familiares se consolidaram no poder.

Também foi possível analisar no site do TRE-RN referente as eleições entre os anos de 1994 

a 2016, e é notório que há uma frequência de candidatos eleitos que são pertencentes às famílias dos 

Maias, Rosados, Farias e Alves, grupos familiares que têm tido um significativo domínio da política 

partidária nos últimos anos.  

No entanto, para podermos realizar essa análise comparativa, precisamos melhor 

compreender cada um dos períodos que pretendemos pôr em diálogo. Como dito, trataremos do 

fenômeno do coronelismo na Primeira República e subsistência na Nova República. 
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Portanto, o artigo em questão, norteia-se pelos seguintes pontos: que estratégias e práticas 

políticas foram adotadas pelos grupos familiares que governaram o Rio Grande do Norte na 

Primeira República? Essas estratégias e práticas podem ser associadas ao fenômeno do 

coronelismo? Qual o papel da imprensa nesse cenário político?  Essas práticas, mesmo com outra 

roupagem, ainda subsistem na nova república? 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para um entendimento dos mecanismos de poder político na Primeira República, é bastante 

valiosa a obra de Victor Nunes LEAL (2012), Coronelismo, Enxada e Voto, um clássico que analisa 

o fenômeno do coronelismo em âmbito nacional. Ainda nessa esfera, José Murilo de CARVALHO

(1997), apresenta e discute os conceitos de oligarquia, mandonismo e clientelismo, associados à

primeira fase republicana. Relativamente ao Rio Grande do Norte, a obra Visões de República:

ideias e práticas políticas no Rio Grande do Norte (1880-1895), de Almir de Carvalho BUENO

(1999), traz uma rica leitura sobre os diferentes discursos que marcaram a instauração do regime

republicano no Rio Grande do Norte.

Outra análise que contribui para a pesquisa é a de Renato Amado PEIXOTO (2012) para 

uma discussão sobre os conceitos de oligarquia e organização familiar. Em Espacialidade e 

estratégias de produção identitária no Rio Grande do Norte no início do século XX, o autor analisa 

os mecanismos de coesão da organização familiar liderada por Pedro Velho de Albuquerque 

Maranhão e a construção de um discurso que pregava a unidade territorial do Rio Grande do Norte 

a partir de sua capital. Em seu estudo, o autor propõe o conceito de organização familiar em lugar 

de oligarquia. 

Cabe fazer uma ressalva quanto aos conceitos de oligarquia e organização familiar. No título 

do artigo, usamos o conceito de oligarquia, por ser mais difundido e conhecido. Contudo, Peixoto 

entende que o conceito de organização familiar é 

Mais eficiente para trabalhar os problemas peculiares à história política do Rio 

Grande do Norte que o conceito já naturalizado de oligarquia, já que nos permite 

apontar as peculiaridades das estruturas espaciais e dos arranjos de poder, 

permitindo inferir, por exemplo, como essas organizações constituíam estratégias 

de atuação de longo prazo, ou como o sistema daí resultante (...) pôde ser adotado 

por outras organizações familiares que se articulariam no espaço norte-rio-

grandense posteriormente (...) (PEIXOTO, 2012, p. 181-182).  

Trata-se de discussão bastante pertinente, tendo em vista que os conceitos referidos são 

centrais em nosso projeto. Contudo, entendemos que a própria pesquisa desenvolvida nos permitirá, 

com maior clareza, definir qual destes conceitos se adéqua melhor à realidade estudada, não 

havendo necessidade de, por ora, fecharmos questão por um ou outro. 

Partiremos, também, da análise de Spineli (2006, 2010) sobre o sistema de poder no Rio 

Grande do Norte durante a primeira República e no contexto da redemocratização. O autor analisa o 

fenômeno do coronelismo no Rio Grande do Norte, durante a primeira fase republicana, observando 

os mecanismos de poder político adotados pelas Oligarquias (conceito usado por ele) que 

governaram o estado no período. Entre as práticas adotadas por essas oligarquias, são verificados o 

voto de cabresto, formação de currais eleitorais e as eleições a bico de pena. Mais recentemente, o 
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autor tem se voltado para a análise da continuidade das práticas oligárquicas na atual política 

partidária norte-rio-grandense. 

Além de, foram analisadas matérias dos jornais Diario de Natal e A República, os quais 

apresentam argumentos distintos sobre os governos dos Albuquerque Maranhão e seus aliados, na 

qual, respectivamente, um é oposicionista ao governo, e o outro uma maneira de propaganda do 

sistema republicano, que posteriormente serviu como ferramenta de propagação de bons feitos do 

governador.  

Por fim, para melhor compreendermos as práticas políticas no período da Nova República, 

partiremos dos trabalhos de Suzy dos Santos (2006), os quais abordam o conceito de coronelismo 

eletrônico, avaliando o impacto do domínio de meios de comunicação em massa, nomeadamente 

canais de rádio e televisão, na formação de modernos currais eleitorais que permitem a permanência 

de determinados grupos políticos no poder. Este conceito é igualmente relevante na tese de Sérgio 

Luiz Bezerra Trindade, que, voltado para a realidade do Rio Grande do Norte, analisa em seu 

capítulo IV as relações entre o coronelismo político (ou simplesmente coronelismo) e o coronelismo 

eletrônico, também denominado de coronelismo da mídia (TRINDADE, 2017, p. 186-213). 

3 METODOLOGIA 

Partimos, neste artigo, da abordagem da História comparada, pela qual o ato de comparar é 

tomado como método capaz de 

Iluminar um objeto ou situação a partir de outro, mais conhecido, de modo que o 

espírito que aprofunda esta prática comparativa dispõe-se a fazer analogias, a 

identificar semelhanças e diferenças entre duas realidades, a perceber variações de 

um mesmo modelo (BARROS, 2007, p. 10). 

Consideramos que a realidade do coronelismo no período da Primeira República e as práticas 

a ele associadas representam um fenômeno mais conhecido do que o coronelismo eletrônico. O 

próprio conceito de coronelismo eletrônico parece ainda não estar consolidado na historiografia, 

sendo mais usado por aqueles que enveredam pelos campos das Ciências Sociais ou da 

Comunicação, como é o caso dos autores aqui citados (SANTOS, 2006; SPINELLI, 2006; 2010; 

TRINDADE, 2017). Temos, de qualquer modo, modelos que, produzidos em diferentes 

temporalidades, guardam certas similaridades, como por exemplo a presença marcante de 

determinadas organizações familiares ou oligarquias que, através de estratégias diversas (do curral 

eleitoral ao domínio dos meios de comunicação) buscam a continuidade no poder. Há também, é 

certo, diferenças consideráveis entre os dois períodos abordados, como apontamos anteriormente, e 

estas distinções serão igualmente levadas em conta em nossa análise comparativa. 

Ademais, devemos dizer que os documentos analisados são tomados como representações de 

uma verdade, diretamente ligadas aos interesses, desejos e estratégias de seus autores e dos grupos 

aos quais se vinculam, razão pela qual trabalhamos com um corpus documental produzido tanto 

pelos que dominavam os destinos do Rio Grande do Norte, como pelos que se opuseram a tais 

grupos dirigentes. Dito de outro modo, não tomamos os discursos presentes nos documentos como a 

verdade em si dos fatos e, por tal razão, entendemos que aquilo que o documento fala/comunica ao 

historiador depende das questões que este estudioso formula. Entre as questões que lançamos, as 

principais são: quais foram as práticas políticas adotadas no Rio Grande do Norte da Primeira 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1316



República e da Nova República? Que semelhanças e diferenças há entre tais práticas nesses dois 

períodos? Como se estruturam/têm se estruturado as oligarquias/organizações familiares que 

comandaram/têm comandado o Rio Grande do Norte de ontem e de hoje? Mesmo que em caráter 

inicial, este artigo se propõe a refletir sobre tais questões, em busca de algumas respostas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No decorrer da pesquisa, em andamento, foi possível mapear diversas fontes produzidas no 

período da Primeira República, em especial o jornal A República e o Diario do Natal. Essas fontes 

nos permitem discutir e melhor compreender o fenômeno do coronelismo nessa fase republicana. 

Dessa forma, foi possível observar que a imprensa teve papel fundamental para fortalecer o debate, 

tendo em vista o fato de ambos os jornais possuírem opiniões divergentes sobre a oligarquia dos 

Albuquerque Maranhão. 

O jornal Diário do Natal foi fundado/criado por Elias Souto e tratava-se de uma folha 

oposicionista ao governo de Pedro Velho, em que se trazia em muitas matérias a indignação com a 

forma de governo dos Albuquerque Maranhão, que faziam uso desse poder para beneficiar os seus. 

Em síntese, citações de algumas matérias, resumem bem como o jornal avaliava o contexto da 

atuação da oligarquia dos Albuquerque Maranhão 

Não temos um governo, o que ai está é um dono e feitor dirigindo uma colônia de 

escravos (...). O estado é a pessoa do Dr. Pedro Velho, porque se faz somente o que 

ele entende, quer e tem vontade. (DIARIO de Natal, Natal, 24 jan. 1905). 

Já o jornal A Republica foi criado por Pedro Velho de Albuquerque Maranhão como forma 

de propaganda do movimento republicano. Com a instauração do regime, em 1889, A Republica 

passou a comentar, de maneira elogiosa e entusiasmada, as ações promovidas no governo por Pedro 

Velho e por seus familiares e aliados, bem como a se contrapor às matérias da folha oposicionista. 

Além disso, A Republica, propriedade dos Albuquerque Maranhão, tinha contrato com o governo 

do estado, comandado pela mesma oligarquia, para publicar seu expediente oficial, o que revela a 

marcante confusão entre público e privado que se estabelecia naquela época. Uma das matérias que 

precisam ser realçadas é a Cidade do Natal, a qual descreve a Natal de antes de 1889 como uma 

capital sem estrutura, marcada pelo atraso. A República, porém, graças às ações sempre acertadas 

dos Albuquerque Maranhão, havia transformado a realidade da capital potiguar: 

Quem visse Natal há poucos anos passados, tudo areia, sem ruas, casinhas mal 

alinhadas aqui e ali, com água de maré represadas por toda a parte, sem comércio 

(pois que Guarapes e Macahyba o tinham monopolizado), não suporia surgisse 

daquela hipótese de cidade a que hoje se estende do Baldo á Ribeira, do Morcego 

ao Refoles. (A REPUBLICA, Natal, 27 ago.1906). 

Com base na citação acima, é perceptível que jornal A República buscava otimizar a imagem 

do governo e, com caráter personalista, dos membros da oligarquia então dominante, apresentando 

o patriarca Pedro Velho e seu séquito como redentores de Natal e do Rio Grande do Norte.
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Tratava-se de uma realidade dura e difícil de ser alterada. Os Albuquerque Maranhão, e 

depois a oligarquia do Seridó, tinham o controle sobre as intendências, órgãos que administravam 

os municípios e controlavam as eleições (SANTOS, 2018). Os votos que não iam para os 

candidatos apoiados pelas oligarquias eram desconsiderados - não eram contabilizados - sem contar 

das fraudes utilizadas, como o voto de cabresto e o voto a bico de pena. Essas práticas evidenciam 

que para ganhar as eleições não era necessário convencer o povo a votar em determinado candidato, 

bastava ter esse controle sobre as intendências – órgãos que detinham as funções executivas e 

legislativas nos municípios durante a Primeira República – que se garantia na eleição. E foi com 

essas estratégias e práticas, pouco republicanas, que determinados grupos familiares se 

consolidaram no poder. 

Também foi possível extrair dados no site do TRE-RN, referente às eleições aos anos de 

1994 a 2016 – tabela 1, em que é notório que há uma frequência de candidatos eleitos vinculados a 

grupos familiares dominantes na política partidária no Rio Grande do Norte, são eles: Maias, 

Rosados, Farias e Alves, oligarquias dominantes no estado – familiares de políticos que ingressam 

na política para dar continuidade ao poder político que estas possuem. 
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ANÁLISE DAS ELEIÇÕES (1994 À 2016) -  CANDIDADTOS VINCULADOS A GRUPOS FAMILIARES DOMINATES NA POLÍTICA PARTIDÁRIA NO RIO GRANDE DO NORTE

ANO DAS 

ELEIÇÕES
CARGO NOME DO CANDIDATO PARTIDO/ COLIGAÇÃO GRUPO FAMILIAR

PREFEITURA DE MOSSORÓ ROSALBA CIARLINI ROSADO PP ROSADO

PREFEITURA DE NATAL CARLOS EDUARDO NUNES ALVES PDT ALVES

GOVERNADOR ROBINSON FARIA PSD FARIA

BETINHO ROSADO SEGUNDO PP ROSADO

DRA ZENAIDE MAIA PR MAIA

FABIO FARIA PSD ALVES

FELIPE MAIA DEM MAIA

WALTER ALVES PMDB ALVES

DEPUTADO ESTADUAL AGNELO ALVES PDT ALVES

CARLOS AUGUSTO DE PAIVA MAIA PT DO B MAIA

MÁRCIA MAIA PSB MAIA

2012 PREFEITURA DE NATAL CARLOS EDUARDO NUNES ALVES PDT ALVES

GOVERNADOR ROSALBA CIARLINI ROSADO DEM ROSADO

GARIBALDI ALVES FILHO PMDB ALVES

JOSÉ AGRIPINO MAIA DEM MAIA

FÁBIO FARIA PMN FARIA

FELIPE MAIA DEM MAIA

HENRIQUE EDUARDO ALVES PMDB ALVES

JOÃO MAIA PR MAIA

SANDRA ROSADO PDB ROSADO

AGNELO ALVES PDT ALVES

LARISSA DANIELA DA ESCÓSSIA ROSADO PDB ROSADO

WALTER PEREIRA ALVES PMDB ALVES

2008 PREFEITURA MOSSORÓ MARIA DE FÁTIMA ROSADO NOGUEIRA DEM ROSADO

GOVERNADOR WILMA MARIA DE FARIA PSB FARIA

SENADOR ROSALBA CIARLINI ROSADO PFL/ PMDB / PFL / PP / PTN ROSADO

FÁBIO SALUSTINO MESQUITA DE FARIA PMN /PT / PTB / PL / PHS FARIA

FELIPE CATALÃO MAIA PFL/ PMDB / PFL / PP / PTN MAIA

JOÃO DA SILVA MAIA PL/ PT / PTB / PL / PHS / PMN / PSB / PC do B / PT do B MAIA

LAVOISIER MAIA SOBRINHO PSB / PTB / PL / PPS / PMN MAIA

MÁRCIA FARIA MAIA MENDES PSB / PTB / PL / PPS / PMN FARIA/MAIA

ROBINSON MESQUITA DE FARIA     PMN / PSB / PTB / PL / PPS FARIA

WALTER PEREIRA ALVES        PMDB / PFL / PP / PTN ALVES

PREFEITURA DE NATAL CARLOS EDUARDO NUNES ALVES 
PSB / PP / PDT / PTB / PTN / PSC / PL / PPS / PSDC / PMN 

/ PV / PRP / PC do B
ALVES

PREFEITURA DE MOSSORÓ MARIA DE FATIMA ROSADO NOGUEIRA PFL / PTB / PSL / PTN / PPS / PHS / PMN / PRP ROSADO

PREFEITURA DE PARNAMIRIM AGNELO ALVES 
PSB / PDT / PMDB / PSL / PTN / PSB / PSDB / PT do B / 

PCO
ALVES

GOVERNADOR WILMA MARIA DE FARIA  PSB / PGT / PST FARIA

GARIBALDI ALVES FILHO PMDB / PPB / PSDB / PHS / PT do B / PTN / PSD ALVES

JOSÉ AGRIPINO MAIA PFL / PTB / PPS / PV / PAN / PSL MAIA

SANDRA MARIA DA ESCOSSIA ROSADO PMDB / PPB / PSDB / PHS / PT do B / PTN / PSD ROSADO

HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES PMDB / PPB / PSDB / PHS / PT do B / PTN / OS ALVES

ROBINSON MESQUITA DE FARIA PFL / PTB / PV / PPS / PSL FARIA

MÁRCIA FARIA MAIA MENDES PSB / PGT / PST FARIA/ MAIA

LARISSA DANIELA DA ESCOSSIA ROSADO PMDB / PPB / PSDB / PHS / PT do B / PTN / PSD ROSADO

PREFEITURA DE MOSSORÓ ROSALBA CIARLINI ROSADO PFL / PSDB / PSB ROSADO

PREFEITURA DE PARNAMIRIM AGNELO ALVES PMDB / PSDB / PPB / PPS / PSB / PSD ALVES

PREFEITURA DE NATAL WILMA MARIA DE FARIA MEIRA PSB /PMDB / PPB / PPS / PMN / PV / PL / PAN / PSD FARIA

GOVERNADOR GARIBALDI ALVES FILHO
PMDB/ PPB / PAN / PMN / PT do B / PRN / PSD / PRTB / 

PPS 
ALVES

NA CATARINA LYRA ALVES
PMDB / PPB / PPS / PAN / PMN / PT do B / PRN / PSD / 

PRTB
ALVES

CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROSADO PFL/ PL / PSDB ROSADO

LAVOISIER MAIA SOBRINHO PFL/ PL / PSDB MAIA

HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES
PMDB / PPB / PPS / PAN / PMN / PT do B / PRN / PSD / 

PRTB
ALVES

LAIRE ROSADO FILHO
PMDB /PPB / PPS / PAN / PMN / PT do B / PRN / PSD / 

PRTB
ROSADO

SANDRA MARIA DA ESCOSSIA ROSADO
PMDB / PPB / PAN / PRTB / PPS / PMN / PT do B / PRN / 

PSD
ROSADO

MÁRCIA FARIA MAIA MENDES PSB / PTB / PSL / PV FARIA/MAIA

ROBINSON MESQUITA DE FARIA PFL/  PL / PSDB FARIA

CARLOS EDUARDO  NUNES ALVES
PMDB /PPB / PAN / PRTB / PPS / PMDB / PMN / PT do B / 

PRN / PSD
ALVES

CARLOS FREDERICO ROSADO DO AMARAL
PMDB /PPB / PAN / PRTB / PPS / PMN / PT do B / PRN / 

PSD
ROSADO

PREFEITURA DE MOSSORÓ ROSALBA CIARLINI ROSADO PFL ROSADO

PREFEITURA DE NATAL WILMA MARIA DE FARIA MEIRA PSB FARIA

GOVERNADOR GARIBALDI ALVES FILHO PMDB ALVES

SENADOR JOSÉ AGRIPINO MAIA PFL MAIA

HENRIQUE EDUARDO LYRA ALVES PMDB ALVES

CARLOS ALBERTO DE SOUSA ROSADO PFL ROSADO

LAIRE ROSADO FILHO PMDB ROSADO

ROBINSON MESQUITA DE FARIA PFL FARIA

CARLOS FREDERICO ROSADO DO AMARAL PMDB ROSADO

CARLOS EDUARDO NUNES ALVES PMDB ALVES

2014

2010

 DEPUTADO ESTADUAL

SENADOR

DEPUTADO FEDERAL

DEPUTADO ESTADUAL

1998

1996

DEPUTADO FEDERAL

DEPUTADO FEDERAL

DEPUTADO ESTADUAL

1994

2004

SENADOR

2016

2000

DEPUTADO FEDERAL

DEPUTADO ESTADUAL

2002

DEPUTADO FEDERAL

DEPUTADO ESTADUAL

2006

DEPUTADO FEDERAL
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Levando em consideração apenas Alves e Maias, famílias que estão entre as mais dominantes 

na política partidária do estado, observamos que o primeiro grupo ocupou, somadas as vitórias nos 

diferentes pleitos eleitorais, 22 cargos políticos, ao passo que os Maias conquistaram 13 cadeiras. 

Os Rosados, ligados a Mossoró, segunda maior cidade do estado, alcançaram 19 postos, inclusive 

vencendo as eleições do governo do estado no ano de 2010.  

Essas famílias detêm o capital econômico e político no Estado, inclusive fazendo uso de 

concessões públicas de rádio e televisão, o que pode ser associado ao fenômeno do coronelismo 

eletrônico, pelo qual os proprietários de meios de comunicação atuam  

apoiando cândida e abertamente candidatos e divulgando ostensivamente sua 

candidatura nos seus veículos de comunicação, em flagrante desrespeito à lei, que, 

frisemos, propugna espaço igual a todos (...). Ao hipotecar apoio aos candidatos de 

sua preferência, os empresários da mídia têm acesso facilitado para conseguirem 

concessões de canais de rádio e/ou de televisão, prioridade para inserção de 

anúncios pagos e condições facilitadas para perseguir adversários políticos. 

(TRINDADE, 2017, p. 186-187).  

O coronelismo eletrônico ou de mídia é fenômeno recente e que merece ainda ser melhor 

investigado. Dedicaremo-nos mais a este fenômeno nas próximas etapas da pesquisa. Por ora, 

podemos dizer que a perpetuação de determinados grupos familiares no poder, no estado do Rio 

Grande do Norte, ainda parece ser uma realidade, mesmo que vivamos hoje em uma realidade 

política distinta daquela apresentada na Primeira República.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações praticadas pelos Albuquerque Maranhão, no período da Primeira República, estão 

vinculadas ao fenômeno do coronelismo, que pode ser entendido como “uma forma peculiar de 

manifestação do poder privado (...), um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, 

progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos 

senhores de terras” (LEAL, 2012, p. 23). Tendo em vista o conceito de coronelismo apresentado e 

inserindo-o ao contexto do artigo, é evidenciado a partir das práticas registradas por meio das fontes 

da época, que as ações dos Albuquerque Maranhão se caracterizaram claramente como vinculadas 

ao fenômeno do coronelismo e que o grupo, organizado a partir da figura de Pedro Velho, teve 

grande influência no estado. 

A segunda hipótese, de que a imprensa teve papel forte na consolidação do referido grupo 

familiar no poder, é ratificada a partir de uma leitura crítica do jornal A República, cujas matérias 

revelam um esforço contínuo para defender essa organização familiar. Uma citação que evidencia o 

fato está na matéria “Desmentido” 

Estamos autorizados a declarar: que as despesas feitas com a recepção e 

hospedagem ao exmo. Sr. Dr. Affonso Penna, sua comitiva e representantes da 

imprensa não subiram aos sessenta e três contos de reis, como perfidamente 

insinuou a folha oposicionista, e sim a cerca de 30:000$000, conforme se verifica 

das contas remetidas ao tesouro, onde foram todas conferidas e algumas já pagas. 

(A REPUBLICA, Natal, 28 jun.1906) 
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Levando em consideração a matéria citada, é possível verificar que houve de fato, da parte 

do jornal A Republica, um compromisso com a autopreservação da imagem do governo e, de 

maneira personalista, dos seus membros. Eram comuns dos “desmentidos” em A Republica, quase 

sempre em contestação às denúncias feitas pela folha oposicionista Diario.  

A Primeira República, tradicionalmente denominada na historiografia como “República 

Velha” encerrou-se em 1930. A partir daí, o Brasil viveu a Era Vargas (1930-1945), a República 

populista (1945-1964), e a ditadura civil-militar (1964-1985), até alcançar o atual período da Nova 

República. De lá para cá, a sociedade brasileira passou por profundas transformações, como 

apontamos na Introdução, sendo a Constituição de 1988 um dos marcos dessas mudanças. Entre a 

“Velha” e a “Nova” República é possível, porém, verificar também continuidades. O poder 

econômico de determinados grupos familiares, aliado ao uso dos meios de comunicação tem 

mantido determinados grupos familiares no poder. O papel antes ocupado pelo jornal A Republica, 

largamente usado pelos Albuquerque Maranhão, hoje é tomado por canis de televisão e rádio, 

concessões públicas dominadas pelos interesses privados de poucas famílias.  

Como última reflexão, observamos que nas eleições do corrente ano (2018) algumas dos 

candidatos dessas famílias têm adotado novas estratégias para conquistar o público: diante do 

descrédito da classe política, procuram se apresentar como o “novo”, retirando inclusive os seus 

sobrenomes da propaganda eleitoral. Assim, Zenaide Maia virou Zenaide, ao passo que Beto 

Rosado e Larissa Rosado transformaram-se em Beto e Larissa, seguindo o exemplo de Carlos 

Eduardo Alves, que há algum tempo é apresentado na mídia apenas como Carlos Eduardo. Mudam 

os nomes e trocam de partidos para que tudo permaneça como está.  
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MAPEANDO A REDE PÚBLICA DE ENSINO DE GOIANINHA/RN: ONDE 

ESTÃO AS ESCOLAS E OS ESTUDANTES DO CAMPO?  

SILVA, R. C. P.1; HONDA, C. S. A. 2; CARVALHO JÚNIOR, E. B. 3; OLIVEIRA, M. C. 4 e SILVA, M. 

A. N. 5 
1,2,3,4,5IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi realizar um 

mapeamento da rede pública de ensino de 

Goianinha/RN, identificando suas escolas – por 

localidade e nível de ensino – com vistas a 

conhecer onde estão as escolas e os estudantes 

do campo. Foram feitos levantamentos em sites 

governamentais, visitas na Secretaria Municipal 

de Educação e nas escolas estaduais, e 

entrevistas com os gestores das escolas, a fim de 

saber a quantidade de escolas e alunos 

matriculados na modalidade de ensino da rede 

pública e se essas escolas tinham perfil voltado 

para a Educação do Campo. Foi constatado, em 

2017, a existência de 29 escolas, sendo 15 na 

zona urbana e 14 na zona rural; um total de 

8.409 alunos matriculados, sendo que 1.701 na 

Educação Infantil, 2.569 no Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano, 2.116 no Ensino 

Fundamental do 6º ao 9º ano, 739 na Educação 

de Jovens e Adultos e 1.350 no Ensino Médio. 

Do total de matriculados, 1.322 são alunos do 

campo que precisam sair de suas localidades 

para estudar no centro da cidade. Desse total, a 

maior parte encontra-se nos anos finais do 

Ensino Fundamental e, principalmente, no 

Ensino Médio.  Consideramos, assim, que é 

preciso ampliar a oferta desses níveis de ensino 

no espaço do campo, seja nas escolas existentes 

ou construindo novas escolas no/do campo.

ABSTRACT 

The objective of this work was to map the 

public school network of Goianinha/RN, 

identifying its schools - by location and level of 

education - with a view to knowing where the 

schools and the students of the field are. A 

survey were carried out on government sites, 

visits to the municipal secretariat of education 

and in the student schools, and interviews with 

school managers in order to know the number of 

schools and students enrolled in the modality of 

teaching of the public network and if these 

schools had a profile of the field education. In 

2017, there  were 29 schools, 15 in the urban 

area  and 14  in  the  rural area; a total of  8.409 

 students enrolled, of which 1.701 were in Early 

Childhood Education, 2.569 in Primary 

Education from 1st to 5th year, 2.116 in 

Elementary Education from 6th to 9th year, 739 

in Youth and Adult Education and 1.350 in 

Secondary Education. Of the total enrolled, 

1.322 are field students who need to leave their 

locality to study in the city center. Of this total, 

most are in the final years of elementary school, 

and especially in high school. We therefore 

consider that there is a need to expand the 

supply of these levels of education in the 

countryside, whether in existing schools or by 

building new schools in the countryside. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação do Campo.  Rede pública de ensino.  Levantamento Educacional. 

KEYWORDS: Field Education. Public school network. Educational Survey. 

1323



IV SECITEX /XIV CONGIC 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi realizado pelos estudantes do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, 

Campus Canguaretama. No Projeto Pedagógico do Curso (PPC) estão previstos momentos 

destinados à construção da práxis pedagógica e da intervenção político-pedagógico dos sujeitos 

através do Tempo-Comunidade (TC). O TC se constitui como tempo/espaço formativo por meio do 

quais alunos e professores viabilizam práticas sociais e humanas nas comunidades dos educandos, 

através de atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

O tempo-comunidade tem como propósito a inserção do aluno em seu espaço comunitário e 

em movimentos nos quais atua, construindo ações educativas orientadas pelo curso, que contribuam 

com sua formação como licenciando e, ao mesmo tempo, com as comunidades em que são 

realizadas as ações.  

Assim, em 2017.1, um grupo de alunos do Curso, oriundos do município de Goianinha, 

objetivou como ação do tempo-comunidade, investigar a quantidade de escolas e alunos 

matriculados na rede de ensino pública que moram e estudam no campo, bem como os que moram 

no campo e estudam na zona urbana, uma vez que os licenciados em Educação do Campo são 

formados para atuar no campo. 

Diante disso, informações sobre essas escolas e esses alunos que estão no campo são 

importantes, pois os municípios da Microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do Norte concentram 

povos caracterizados como “do campo”, e Goianinha, sendo o segundo município mais populoso 

dessa microrregião, faz-se relevante conhecer como se caracteriza seu alunado. 

Portanto, o objetivo geral desse trabalho foi realizar um mapeamento da rede pública de 

ensino de Goianinha/RN, identificando suas escolas – por localidade e nível de ensino – com vistas 

a conhecer onde estão as escolas e os estudantes do campo. Como objetivos específicos, 

delineamos: identificar as escolas que se situam na zona rural e na zona urbana de Goianinha, por 

nível de ensino; e identificar de onde são oriundos os estudantes matriculados em tais escolas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Educação do Campo nasceu dos movimentos sociais na luta por uma política educacional 

para as comunidades camponesas, das lutas dos sem-terra pela implantação de escolas públicas nas 

áreas de reforma agrária (CALDART, 2008, p. 71). A defesa é por uma educação que advém da 
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cultura dos camponeses, em relação dialógica com seus saberes, considerando que esses possuem 

conhecimentos que não podem ser negados no contexto escolar e são autores da sua própria 

existência (ROCHA et al. 2004, p. 1). 

O Curso Superior de Licenciatura em Educação do Campo, na modalidade presencial, do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, Campus 

Canguaretama, foi criado em 2015 e teve a primeira turma ingressante em 2016. Consideramos que 

o Curso coloca-se nessa defesa pelo fortalecimento da educação no espaço campesino:

Por entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade da educação 

básica, para o processo de formação inicial e continuada, para a garantia do direito 

à educação no campo, em especial a pública, formando o Licenciado em Educação 

do Campo, através de um processo de apropriação e de produção de conhecimentos 

científicos e tecnológicos, capaz de contribuir com a formação humana integral e 

com o desenvolvimento socioeconômico da região articulado aos processos de 

democratização e justiça social (IFRN, 2015, p.11). 

Essa licenciatura tem uma proposta diferente no sentido de buscar e considerar as 

peculiaridades da vida no campo de cada região. A sua organização pedagógica leva em conta 

os conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades do campo, portanto: 

Nos cursos de Educação do Campo existe o tempo-escola, onde os educandos têm 

aulas teóricas e práticas, participam de inúmeros aprendizados, se auto-organizam 

para realizar tarefas que garantam o funcionamento da escola, avaliam o processo e 

participam do planejamento das atividades, vivenciam e aprofundam valores; o 

tempo-comunidade é o momento onde os educandos realizam atividades de 

pesquisa da sua realidade, de registro desta experiência, de práticas que permitem a 

troca de conhecimento nos vários aspectos (CALDART, 2004, p.104). 

A implantação desse curso na Microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do Norte, pelo 

IFRN, em Canguaretama, busca incidir na necessidade do estado do Rio Grande do Norte de 

preparação de professores para atuar nas áreas específicas da educação básica em escolas do campo, 

com a devida formação profissional exigida para a docência (IFRN, 2015, p.08). 

A presença do homem do campo, nesta microrregião do Estado é grande, pois existem povos 

de etnia indígena e quilombola, como também agricultores, marisqueiros e pescadores. Assim, a 

Educação do Campo pode ser pensada e projetada como um projeto de educação voltada para os 

trabalhadores do campo, respeitando os interesses sociais, políticos, culturais (CALDART, 2005, p. 

20). 

É de grande valia estudar a relação entre a quantidade de estudantes do campo e a existência 

de escolas do campo nos municípios da região. Goianinha, com uma população estimada para o ano 

de 2017 de 26.068 habitantes (segundo município mais populoso da região) e onde há presença 

forte da agricultura (IBGE, 2018), coloca-se como um lócus de grande importância para esta 

pesquisa. 
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3 METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no município de Goianinha (com área de 180,7 Km2), localizado 

na Mesorregião Leste e na Microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do Norte, no período de abril 

a setembro de 2017.  A pesquisa inseriu-se no contexto das ações do Tempo-Comunidade do Curso 

em Licenciatura em Educação do Campo, do IFRN/Campus Canguaretama. 

Figura 1 – Mesorregiões do Rio Grande do Norte.          Figura 2 – Microrregiões do Rio Grande do Norte. 

Para a coleta de dados foram realizados os seguintes procedimentos: consultas aos sites do 

Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); visitas à 

Secretaria Municipal de Educação de Goianinha para busca de dados referentes ao quantitativo de 

escolas e suas localizações e nas escolas estaduais; visitas às escolas para entrevistas com os 

gestores das escolas, a fim de saber a quantidade de alunos e se aquela escola recebia alunos de 

outras localidades. 

A partir dos dados coletados, foram construídas tabelas, contendo a quantidade de escolas 

localizadas nas zonas urbana e rural, distribuição e origem dos alunos nos níveis e modalidades de 

educação oferecidas pelo município, e identificando se, naquela escola havia alunos oriundo de 

outras localidades. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Atualmente o município de Goianinha possui 29 escolas, ofertando ensino na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, além da modalidade EJA. Dessas, 27 são pertencem 

à rede municipal e 2 à rede estadual, sendo 15 localizadas na zona urbana e 14 na zona rural 

(Tabelas 1 e 2): 
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        Tabela 1. Escolas da rede pública localizadas na área rural de Goianinha, 2017. 

Escolas Localidade 

1 CMEI Elisabeth Bernardo Miranda 

2 CMEI Irene Lisboa Lagoa do Poço 

3 CMEI Isaura da Costa Galvão Umari 

4 EM Adália Dias Guariba 

5 EM Alberto Torres Galvão Aterro 

6 EM Alfredo Lima Catu 

7 EM Coronel José Lúcio Ribeiro Malhadinha 

8 EM David Simonetti Jundiá de Baixo 

9 EM Dona Toinha Anacé 

10 EM João Carvalho Barbalho Lagoa do Poço 

11 EM João Lúcio de Lima Sumaré 

12 EM Luiz Gonzaga Barbalho Neto Pitombeira 

13 EM Pedro Alexandrino da Silva Miranda 

14 EM Zuza Grande Barrocas 

LEGENDA: CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil; EM – Escola Municipal. 

        Tabela 2. Escolas da rede pública localizadas na área urbana de Goianinha, 2017. 

Escolas Localidade 

1 CMEI Aluízio Carvalho Barbalho Centro 

2 CMEI Ana Felizardo Itaperubu 

3 CMEI Diva Barbalho Novo Horizonte 

4 CMEI Isaura Gonçalves COHAB 

5 CMEI Aluízio Alves Estação 

6 EM Deputada Maria do Céu Pereira Fernandes Novo Horizonte 

7 EM Dona Mariquinha Centro 

8 EM Dr. Hélio Mamede de Freitas Galvão Centro 

9 EM Dr. João Batista Gadelha do Espírito Santo Novo Horizonte 

10 EM Emília Freire de Lima Anequim 

11 EM João Mandu da Silva Uma 

12 EM Prof.ª Nazaré de Andrade Duarte COHAB 

13 EM Prof.ª Tereza Fagundes de Lima Sapucaia 

14 EE Moreira Brandão Centro 

15 EE João Tibúrcio Estação 

LEGENDA: CMEI – Centro Municipal de Educação Infantil; EM – Escola Municipal; EE – Escola Estadual. 

Isso mostra que a quantidade de escolas está proporcionalmente equilibrada, uma vez que a 

maioria dos habitantes do município reside na zona urbana (IBGE, 2018). 

A escola próxima à localidade de moradia dos alunos constitui-se como um direito. Assim: 

A escola pode ser um lugar privilegiado de formação, de conhecimento e cultura, 

valores e identidades das crianças, jovens e adultos. Não para fechar-lhes 

horizontes, mas para abri-los ao mundo desde o campo, ou desde o chão em que 

pisam. Desde suas vivências, sua identidade, valores e culturas, abrir-se ao que há 

de mais humano e avançado no mundo (ARROYO et al., 2011, p. 14). 
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No ano de 2017 foi contabilizado um total de 8.409 alunos matriculados na rede pública 

de ensino. Desse total, a distribuição de alunos nas escolas na zona rural e urbana variam de acordo 

com o nível de ensino. Trazemos a discussão desses números por nível de ensino a seguir. 

A Educação Infantil contempla 1.701 matrículas do total da rede pública. Neste nível de 

ensino, os dados mostram que o município tem 21 escolas, sendo 8 na zona urbana e 13 na zona 

rural, e que houve construções de escolas na zona rural para atender a demanda de alunos 

existentes. Constatamos que apenas 17 alunos moram na zona rural e estudam na zona urbana 

(Tabela3): 

Tabela 3. Distribuição e origem dos alunos da Educação Infantil, 2017. 

LEGENDA: 1 - escola localizada na zona urbana; 2 - escola localizada na zona rural; CMEI – Centro Municipal de 

Educação Infantil; EM – Escola Municipal. 

A Educação do Campo defende uma escola para os camponeses pensada a partir dos sujeitos 

do campo, considerando suas especificidades, por isso se opõe à ideia de uma educação urbana 

“incutida” ao camponês: 

Educação Infantil 

Escolas 
Origem dos alunos 

Zona urbana Zona rural Total 

CMEI Aluízio Alves1 35 03 38 

CMEI Aluízio Carvalho1 267 00 267 

CMEI Ana Felizardo1 105 00 105 

CMEI Diva Barbalho1 148 00 148 

CMEI Elizabeth Bernardo2 00 116 116 

CMEI Irene Lisboa2 00 199 199 

CMEI Isaura da Costa Galvão2 00 164 164 

CMEI Isaura Gonçalves1 131 14 145 

EM Adália Dias2 00 45 45 

EM Alberto Torres Galvão2 00 44 44 

EM Alfredo Lima2 00 53 53 

EM David Simonetti2 00 19 19 

EM Dona Toinha2 00 14 14 

EM Dr.  João Batista Gadelha do Espírito Santo1 47 00 47 

EM Emília Freire de Lima1 103 00 103 

EM João Carvalho Barbalho2 00 19 19 

EM João Lúcio de Lima2 00 14 14 

EM Luiz Gonzaga Barbalho Neto2 00 36 36 

EM Pedro Alexandrino2 00 37 37 

EM Prof.ª Tereza Fagundes1 33 00 33 

EM Zuza Grande2 00 55 55 

Total de Alunos 869 832 1.701 

Quantidade de alunos que moram numa 

localidade e estudam em outra localidade 
00 17 17 

Percentagem de alunos matriculados 51,09 48,91 100 
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A educação do campo foi projetada em contraposição à existência de uma escola 

qualificada como escola rural, que tem-se prestado a disseminar a civilidade e os 

valores relacionados ao trabalho e à vida urbanos, anulando, desta forma, os 

sujeitos que trabalham e vivem no campo, ou seja, os agricultores enquanto 

produtores de matérias primas, de conhecimentos, linguagens, culturas e artes 

(RIBEIRO, 2011, p 25). 

 É uma perspectiva na contramão das concepções de escola e de projeto de educação 

proposta pelo sistema capitalista (MOLINA & SÁ, 2012, p.259). 

No Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano constatamos que foram matriculados 2.569 

alunos, no ano de 2017. As matrículas estão distribuídas em 17 escolas, sendo 6 na zona urbana e 

11 na zona rural, reforçando que o município de Goianinha, tanto na Educação Infantil como no 

Ensino Fundamental (anos iniciais), tem alunos do campo estudando nas suas localidades, é tanto 

que apenas 3 alunos moram na zona rural e estudam na zona urbana (Tabela 4): 

     Tabela 4. Distribuição e origem dos alunos do Ensino fundamental do 1º ao 5º ano, 2017. 

LEGENDA: 1 - escola localizada na zona urbana; 2 - escola localizada na zona rural; CMEI – Centro Municipal de 

Educação   Infantil; EM – Escola Municipal. 

No entanto, não podemos afirmar que essas crianças aprendam seus costumes e suas 

tradições próprias do espaço camponês. Os dados numéricos satisfatórios que constatamos aqui são 

Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano 

Escolas 
Origem dos alunos 

Zona urbana Zona rural Total 

CMEI Infantil Aluízio Alves1        157         03 160 

EM Adália Dias2          00         74 74 

EM Alberto Torres Galvão2          00 220 220 

EM Alfredo Lima2          00         83 83 

EM Coronel. José Lúcio Ribeiro2     00         52 52 

EM David Simonetti2          00         36 36 

EM Deputado Maria do Céu Pereira Fernandes1          72         00 72 

EM Dona Mariquinha1        356         00 356 

EM Dona Toinha2          00         24 24 

EM DR.  João Batista Gadelha do Espírito Santo1        364         00 364 

EM João Mandu da Silva1        225         00 225 

EM João Carvalho Barbalho2          00 252 252 

EM João Lúcio de Lima2          00         61 61 

EM Luiz Gonzaga Barbalho Neto2          00         96 96 

EM Pedro Alexandrino2          00 189 189 

EM Prof.ª Tereza Fagundes1        190         00 190 

EM Zuza Grande2          00 115 115 

Total de Alunos     1.364    1.205 2.569 

Quantidade de alunos que mora numa 

localidade e estuda em outra localidade 
   00         03 03 

Percentagem de alunos matriculados    53,09    46,91 100 
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um primeiro passo. Há outras variáveis a considerar e avançar, uma vez que, normalmente o 

material didático disponível, a formação dos professores e a organização pedagógica da escola são 

estruturados para os grandes centros urbanos, não considerando as especificidades camponesas. E, 

para essa defesa, há legislação específica já, garantindo-a como um direito: 

A oferta de educação básica para a população rural, no que diz respeito aos 

sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos 

curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos 

alunos da zona rural; II - organização escolar própria, incluindo adequação do 

calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - 

adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, Art. 28).  

No Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, em 2017, foram matriculados 2.116 alunos em 5 

escolas, sendo 4 localizadas na zona urbana e 1 na zona rural (Tabela 5): 

Tabela 5. Distribuição e origem dos alunos do Ensino fundamental do 6º ao 9º ano, 2017. 

Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano 

Escolas 
Origem dos alunos 

Zona urbana Zona rural    Total 

EM Dr. Hélio Mamede de Freitas Galvão1          302         315     617 

EM Prof.ª Nazaré de Andrade Duarte1          441         165    606 

EE Moreira Brandão1          159         176     335 

EM Deputada Maria do Céu Pereira Fernandes1          323           08     331 

EM Pedro Alexandrino da Silva2 00         227     227 

Total de Alunos        1.225          891  2.116 

Quantidade de alunos que mora numa 

localidade e estuda em outra localidade 
00         664     664 

Percentagem de alunos matriculados        57,90       42,10      100 

LEGENDA: 1 - escola localizada na zona urbana; 2 - escola localizada na zona rural; EM – Escola Municipal; 

 EE – Escola Estadual. 

Com essa distribuição, 31,38% (664 alunos) precisam sair de suas localidades para estudar 

na zona urbana. Essa quantidade de alunos que deixa de estudar em suas localidades reflete na falta 

de investimentos em uma educação pensada para o campo, obrigando esses estudantes a ir para a 

cidade estudar, transferindo os investimentos para o transporte escolar (transportando os alunos que 

estão no meio rural para as grandes cidades), ao invés do investimento na manutenção e/ou 

ampliação das escolas no campo. 

Ao contrário da educação rural, a educação do campo é proposta de diversos movimentos 

sociais ligados ao campo, por isso, quando se fala em educação do campo é inevitável não pensar 

em lutas sociais, trabalhadores como protagonistas e sujeitos das ações pedagógicas (CALDART, 

2012, p.15). 
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Por isso, que é tão importante a construção ou ampliação da escola do campo. 

Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é a escola 

reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos sociais, 

que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da sociedade, 

com lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu jeito 

(CALDART, 2011, p.110). 

 Em relação ao Ensino Médio, a rede pública de ensino possui uma única escola, a Escola 

Estadual João Tibúrcio, localizada na zona urbana. Em 2017, essa escola tinha 1.350 alunos 

matriculados, sendo que 36,81% (497 alunos) moravam na zona rural e estudavam na zona urbana 

(Tabela 6): 

Tabela 6. Distribuição e origem dos alunos do Ensino Médio, 2017. 

Ensino Médio 

Escola 
Origem dos alunos 

Zona urbana Zona rural Total 

EE João Tibúrcio1 853 497 1.350 

Total de Alunos 853 497 1.350 

Quantidade de alunos que mora numa localidade e 

estuda em outra localidade 
00 497 497 

Percentagem de alunos matriculados       63,19       36,81    100 

LEGENDA: 1 - escola localizada na zona urbana; EE – Escola Estadual. 

Essa quantidade de alunos que estudam na cidade e moram no campo poderia ser até maior, 

uma vez que muitos estudantes quando terminam o Ensino Fundamental e desistem de estudar. Essa 

desistência se dá, em muitos casos, porque os alunos que moram na zona rural e precisam trabalhar, 

e como a escola fica longe da sua localidade, se vêm obrigados a parar de estudar.  

Com um percentual de estudantes do campo tão alto (36,81%), uma questão importante se 

coloca para análise e reflexão: não seria essa uma escola do campo? Apresenta um quantitativo alto 

de alunos que vem do campo para estudar na cidade, pelo motivo de não ter escola de Ensino Médio 

no campo. A esse respeito, a literatura especializada tem insistido em esclarecer: 

As escolas do campo são aquelas que têm sua sede no espaço geográfico 

classificado pelo IBGE como rural, assim como as identificadas com o campo, 

mesmo tendo sua sede em áreas consideradas urbanas. Essas últimas são assim 

consideradas porque atendem a populações de municípios cuja produção 

econômica, social e cultural está majoritariamente vinculada ao campo (BRASIL, 

2007, p. 14). 

Ao investigarmos a modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), constatamos que no 

ano de 2017 foram matriculados 739 alunos em 4 escolas, sendo 2 na zona urbana e 2 na zona rural 

(Tabela 7): 
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Tabela 7. Distribuição e origem dos alunos do Ensino de Jovens e Adultos, 2017. 

Ensino de Jovens e Adultos 

Escolas 
Origem dos alunos 

Zona urbana Zona rural Total 

EM Deputada Maria do Céu Pereira Fernandes1 99   00  99 

EM Dr. Hélio Mamede de Freitas Galvão1         255 141 396 

EM João Carvalho Barbalho2 00 132 132 

EM Zuza Grande2 00 112 112 

Total de Alunos         354 385 739 

Quantidade de alunos que mora numa localidade e 

estuda em outra localidade 
00 141 141 

Percentagem de alunos matriculados      47,90        52,10 100 

LEGENDA: 1 - escola localizada na zona urbana; 2 - escolas localizadas na zona rural; EM – Escola Municipal. 

A tabela nos mostra que, do total de alunos matriculados na modalidade (739), 19,08% (141 

alunos) moravam na zona rural e estudavam na zona urbana. Além disso, a grande maioria 71,18% 

(526 alunos) são da zona rural e precisam concluir pelos menos o ensino fundamental nas suas 

localidades, uma vez que o Ensino Médio não é ofertado no campo, portanto: 

Menos da metade dos jovens de 15 a 17 anos estão cursando o ensino médio. Na 

área rural, o quadro é ainda mais crítico: pouco mais de um quinto dos jovens nessa 

faixa etária estão frequentando o ensino médio. No Nordeste, somente 11,6% dos 

jovens de 15 a 17 anos que residem na área rural frequentam o ensino médio. 

Apenas as duas regiões mais desenvolvidas do País, Sul e Sudeste, já alcançaram 

taxas de escolarização líquida superior a 35% nesta faixa etária. Mas mesmo nessas 

regiões prevalecem acentuadas discrepâncias entre as populações urbana e rural. 

Na Região Sudeste, 60% dos jovens urbanos de 15 a 17 anos estão no ensino 

médio, índice que se reduz para 35,1% entre os jovens do campo na mesma faixa 

etária (BRASIL. MEC, 2007, p. 18). 

Possivelmente se a escola estivesse no campo, próximo da sua moradia, essa evasão escolar 

seria minimizada, pois uma escola do campo é a que defende os interesses dos povos camponeses, 

através da construção de conhecimentos e tecnologias na direção do desenvolvimento social e 

econômico dessa população (ARROYO & FERNANDES, 1999, p. 47). 

De modo geral, o município de Goianinha como outros municípios da microrregião, 

configuram seu sistema de ensino de modo que os alunos da zona rural cursem, majoritariamente, 

os anos finais do Ensino Fundamental e cursem todo o Ensino Médio na zona urbana. 

Os dados da pesquisa revelam que um total de 1.322 alunos do município (considerando 

todos os níveis de ensino), no ano de 2017, moravam no campo e estudavam na cidade, o que 

corresponde a um percentual de 15,72% do alunado de Goianinha. Consideramos que esse é um 

percentual alto. Desse total, a maior parte encontra-se nos anos finais do Ensino Fundamental e, 
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principalmente, no Ensino Médio.  Pensamos, a partir disso, que é preciso ampliar a oferta desses 

níveis de ensino no espaço do campo, seja nas escolas existentes ou construindo novas escolas 

no/do campo. Essa é uma constatação recorrente nas pesquisas nacionais. E nossa pesquisa reforça 

esses dados. Em função dessa realidade atual é que se fazem necessárias as Licenciaturas em 

Educação do Campo, não só a nossa, no IFRN/Campus Canguaretama, mas as espalhadas por todo 

o país:

Os cursos de Licenciatura em Educação do Campo têm como objeto a escola de 

Educação Básica, com ênfase nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 

Médio. Extrapolando o âmbito da docência, os cursos objetivam formar os 

professores para atuar, para além da sala de aula, na gestão de processos educativos 

escolares e na gestão de processos educativos comunitários (MOLINA, 2015, 

p.152,153).

É sobre essa realidade instaurada que precisamos, coletivamente – cidadãos, educadores, 

movimentos sociais, poder público - pensar e construir soluções para a defesa de uma escola do 

campo que respeite a cultura, os modos de ser e a identidade dos povos do campo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa revelou que o município de Goianinha, de um total de 29 escolas da rede pública 

de ensino, possui 15 no espaço urbano e 14 no espaço rural. 

Quanto aos alunos matriculados, os dados chamam a atenção para o quantitativo de alunos 

que, morando na zona rural, precisam sair de suas localidades para estudar no espaço urbano: do 

total de alunos da rede pública, 1.322 discentes (considerando todos níveis de ensino), o que 

corresponde a um percentual de 15,72% do alunado de Goianinha. Desses, a maior parte encontra-

se nos anos finais do Ensino Fundamental e, principalmente, no Ensino Médio (nesse último, não há 

nem uma escola no espaço rural). 

Se o município aumentasse a quantidade de vagas para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º e o 

Governo do Estado construísse outra escola de Ensino Médio na zona rural, possivelmente, esses 

alunos deixariam de estudar no centro e procurariam suas localidades para terminar a Educação 

Básica, o que poderia contribuir para diminuir a evasão escolar. 

Estudar longe de sua raiz e de sua vivência contribui para que os saberes, os costumes, as 

manifestações culturais deixem de ser valorizadas e esses alunos percam – aos poucos – sua 

identidade cultural. A Educação do Campo se opõe a isso. 

Ampliações nas escolas existentes ou construções de escolas no/do campo seriam de grande 

importância, uma vez que nessa Microrregião há presença massiva de agricultores, indígenas, 

quilombolas e outros povos que vivem da terra. E, vivendo da terra, estudar no seu espaço de 

1333



IV SECITEX /XIV CONGIC 

vivência está diretamente relacionado à preservação de seus saberes, valorização de sua cultura e 

fortalecimento de sua identidade camponesa. 
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ATIVIDADES LÚDICAS PARA O ENSINO DE ECOLOGIA NA EDUCAÇÃO 

DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

CUNHA, M. M. C.1 e TÁVORA, M. A.2 
1 IFRN – Campus Ipanguaçu; ² IFCE – Campus Tabuleiro do Norte 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

Muitos estudantes da modalidade EJA 

apresentam dificuldades na aprendizagem devido 

a questões como: muito tempo sem estudar, 

necessidade de trabalhar ou cuidar da família, 

entre outras. Diante disso, buscou-se repensar as 

metodologias de ensino, visando despertar a 

atenção dos alunos para a aprendizagem de um 

modo mais dinâmico. Para isso, foram 

desenvolvidas atividades lúdicas voltadas para a 

disciplina da área da Ecologia, como caça-

palavras e cruzadinhas, depois, estas foram 

aplicadas em sala de aula durante o 

desenvolvimento da disciplina. Conforme os 

referenciais teóricos, percebeu-se que as 

atividades trouxeram uma aula mais dinâmica, 

acarretando maior foco dos educandos durante o 

avanço da matéria. Os resultados obtidos foram 

satisfatórios, pois os alunos compreenderam o 

conteúdo de forma facilitada e puderam 

contextualizar com o cotidiano. 

ABSTRACT 

Many students of the modality YAE present 

difficulties in learning due to issues such as: a 

long time without studying, need to work or take 

care of the family, among other. In addition, we 

sought to rethink the teaching methodologies, 

aiming to arouse the attention of students for 

learning more dynamic. For this reason, were 

developed playful activities geared to the 

discipline in the area of ecology, as words & 

wordplay and crossword, then these were applied 

in the classroom during the development of the 

discipline. As theoretical frameworks, it was 

realized that the activities have brought a more 

dynamic classroom, causing greater focus of 

students during the advance of the matter. The 

results obtained were satisfactory, since the 

students have understood the content so 

facilitated and able to contextualize with 

everyday life. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos. Aprendizagem. Metodologia. Motivação. 

Educação. 

KEYWORDS:  Youth and Adult Education. Learning. Methodology. Motivation. Education. 
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b1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, apesar de todo o avanço científico e tecnológico, ainda é possível observar as 

dificuldades que jovens e adultos enfrentam com relação à aprendizagem quando passam pelo Ensino 

Fundamental e Médio da EJA (Educação de Jovens e Adultos).  

A EJA é uma modalidade de ensino que é destinada às pessoas que não 

freqüentaram a escola regular na idade correspondente a cada etapa de ensino. 

Este fato é decorrente da necessidade de se trabalhar, ou pela dificuldade de 

se chegar a um estabelecimento de ensino. Dessa forma, surge a necessidade 

de um “novo” espaço educativo, que esteja preparado tanto pedagógico quanto 

fisicamente para atender essa nova clientela (SANTOS; GOMES, 2008).  

A aprendizagem é uma atividade individual que se desenvolve em um sistema único e 

contínuo, tornando os dados recebidos cheios de significados. Alguns dos componentes básicos 

educação são: prestar atenção, compreender, aceitar, reter, transferir e agir (CIASCA, 2004). E, para 

que o aprendizado possa acontecer, é necessário um cuidado especial na programação das aulas, visto 

que se deve ter cautela no modo como a matéria é ensinada aos estudantes, pois parte dos estudantes 

da modalidade trabalham e/ou cuidam da sua família, e é justificável eles não se mostrarem motivados 

a prestar atenção na aula nem na realização de suas atividades, já que é notável que muitos deles vão 

para o ambiente escolar já cansados e sem força de vontade para aprender. Em virtude disto, é 

imprescindível refletir sobre como a disciplina poderá ser trabalhada com os discentes. 

Entendemos que o educador é um mediador, um organizador do tempo, do espaço, das 

atividades na construção do conhecimento. É ele quem cria e recria sua proposta pedagógica e para 

que ela seja concreta, critica dialética, este educador deve ter competência técnica para fazê-la 

(SANTOS, 1997, p. 61). O professor dessa modalidade precisa possuir força de vontade para inovar 

e ousar nas metodologias já utilizadas, executando trabalhos e atividades com caráter lúdico, para 

trazer o lazer à sala de aula, proporcionando um envolvimento do aluno e desencadeando um 

pensamento criativo, além do diálogo e a formação de uma opinião crítica. 

Nessa perspectiva e de acordo com Cunha e Cicillini (1995), por essas e outras razões que o 

papel do educador é tão essencial, já que ele quem atuará como um componente que facilitará a 

aprendizagem, proporcionando momentos e separando as atividades que podem desenvolver mais o 

saber dos alunos, para que haja o adquirir de conhecimentos e um progresso nas habilidades já 

existentes, bem como o desenvolvimento de novas. 

Para as dificuldades encontradas pelos alunos no processo de aprendizagem serem extintas, 

pode-se empregar atividades lúdicas que facilitem o aprendizado desses estudantes, buscando 

envolver os alunos na aula, possibilitando, assim, que todos possam ser incentivados a estudar.  
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bQuanto às atividades lúdicas, as mesmas possuem objetivos pedagógicos 

específicos, que se utilizadas de forma correta podem levar ao 

desenvolvimento do raciocínio e aprendizado do aluno, em qualquer fase da 

escolaridade. Algumas das importâncias do lúdico no processo educativo são: 

facilitar a aprendizagem, ajudar no desenvolvimento pessoal, social e cultural, 

colaborar para uma boa saúde mental, preparar para um estado interior fértil, 

facilitar o processo de socialização, comunicação, construção do 

conhecimento, propiciar uma aprendizagem espontânea e natural, estimular a 

criticidade e a criatividade (TESSARO; JORDÃO, 2007). 

Nesse contexto, as atividades lúdicas são uma ótima ferramenta de ensino quando aplicadas, 

já que contribuem em diversos aspectos sociais em relação ao discente, bem como também 

proporcionam a ele momentos de interação com a classe, onde todos edificam o saber através de 

tarefas que trazem diversão e o entendimento da temática proposta. 

Conforme Haidt (2003), o jogo contribui na construção de ações sociais, como a solidariedade, 

cooperação, senso de responsabilidade, respeito mútuo, obediência a regras, entre outros, logo, o jogo 

tem valor formativo. Nessa perspectiva, o jogo traz diversos benefícios quanto a comunicação dos 

lecionandos, o que ocasiona uma convivência melhor em classe e uma facilidade no ensinamento.  

Nessa lógica, segundo Netto (1987), os professores que conservam sempre suas aulas 

utilizando a mesma metodologia, as tornam cansativas e monótonas, o que traz por parte dos alunos 

uma falta de atenção e trazendo danos na aquisição de conhecimento. Desse modo, constata-se que o 

fator principal para que haja uma aula produtiva para os alunos se baseia no modo como o docente 

organiza as aulas, se elas são repassadas de forma leve ou de forma cansativa, pois o procedimento 

pelo qual ele trabalha o conteúdo influencia muito na aprendizagem dos discentes, visto que aprender 

pode e deve estar vinculado com o brincar. 

Para que os jogos possam contribuir no processo de construção do saber de forma 

pedagógica, é necessário que o autoritarismo do professor diminua, assim como 

também se deve dar voz aos alunos para que eles troquem opiniões e façam sugestões 

sobre os questionamentos, bem como práticas que estimulem o desenvolvimento da 

autonomia do discente. (PIAGET, 1978, p. 19) 

Assim, sugere-se que os docentes possam adaptar suas metodologias, almejando atender as 

necessidades dos alunos de EJA, ocasionando o envolvimento dos discentes no processo de ensino e 

uma motivação para que permaneçam na instituição.  

Diante do exposto o referido trabalho se propôs a desenvolver uma metodologia lúdica no 

ensino de Ecologia para EJA e avaliar a utilização dessa metodologia diante do processo de ensino e 

aprendizagem.  
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b2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para que este trabalho fosse realizado, as obras de escritores como Santos e Gomes (2008) e 

Carvalho (1999), foram muito relevantes na perspectiva de compreender as dificuldades enfrentadas 

pelos estudantes da modalidade EJA no Ensino Médio em relação a aprendizagem, e Ciasca (2004), 

que também expõe sua opinião acerca dos distúrbios de aprendizagem.  

Muitos são os educandos que possuem barreiras à aprendizagem. As barreiras são obstáculos 

que se impõem, criando dificuldades no aprender. Os fatores que levam a essas dificuldades são 

muitos: podem ser intrínsecos ou externos aos alunos (CARVALHO, 1999). Essas barreiras 

existentes são inúmeras e devem ser resolvidas da forma mais eficaz possível, para que uma educação 

de qualidade seja garantida a todos, sejam jovens ou adultos. E para que os distúrbios de 

aprendizagem sejam evitados é preciso uma visão ampla de como são as aulas e o que se pode 

melhorar para que os estudantes possam progredir tanto no rendimento escolar quanto no rompimento 

dos bloqueios na hora de aprender. 

Com o objetivo de compreender mais sobre a importância e os efeitos da utilização de jogos 

e atividades em sala de aula, foram estudadas as obras de Tessaro e Jordão (2007), Haidt (2003) e 

Fialho (2007).  

A motivação não se apresenta da mesma forma e intensidade entre as pessoas, 

pois cada ser possui interesses diferenciados. Dessa forma, o professor deve 

tomar consciência e iniciativa para buscar conteúdos diversificados e 

motivantes, que consigam atender aos interesses de seus educandos, trazendo 

para dentro da sala de aula uma linguagem atraente que traga o máximo 

possível da realidade de cada um (FIALHO, 2007) 

Então, os jogos e atividades promovem motivação aos educandos, pois eles tornam a aula interativa e 

chamativa, já que despertam a curiosidade dos mesmos para jogar e aprender brincando. Além do mais, 

atividades como cruzadinha e caça-palavras, por exemplo, exercitam a memória e a visão, o que promove o 

desenvolvimento do raciocínio lógico. 

Para ampliar os saberes acerca de como pode-se estimular a didática e a relação educador- 

educando, de modo que a prática educativa possa prosperar, foi recorrido aos autores Cunha e Cicillini 

(1995), Freire (1996), Netto (1987) e Libâneo (1994). 

Incentivar o aluno à aprendizagem significa criar um conjunto de estímulos capazes de 

despertar a motivação para o aprender (LIBÂNEO, 1994). Esses estímulos precisam atender aos 

interesses dos discentes, enxergando o que lhes é agradável e pode ajudar no aprendizado ao mesmo 

tempo. 
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bAs obras de Castilho e Tonus (2008), Santos (1997) e Piaget (1978) inspiraram a aderência 

do lúdico como algo de valor na formação de jovens e adultos, já que atividades com esse caráter 

expandem as percepções do aluno em relação a fatores como um método mais chamativo ao estudar 

e fortalecer o diálogo entre os colegas de classe.  

A importância das atividades lúdicas para alunos da EJA é evidente, visto que os mesmos 

necessitam de momentos de aprendizagem com descontração, pois embora não sejam mais crianças, 

um dia já foram e certamente aprenderam com esse recurso (CASTILHO; TONUS, 2008). As 

brincadeiras e jogos desempenham um importante papel na aquisição de conhecimento e trazê-las 

para o ensino na EJA é mais que inovador, é uma ação que favorece o aluno que enfrenta tantos 

obstáculos diariamente e vai para a escola com todos aqueles problemas em mente, logo, as atividades 

exigem maior concentração em sua realização, fazendo com que eles esqueçam os empecilhos por 

um momento e foquem apenas em se divertir e aprender. 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi executada no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN) - Campus Ipanguaçu e teve fim exploratório. 

A aplicação dela realizou-se na turma do primeiro ano do Técnico Integrado em Agroecologia- 

Modalidade EJA e consistiu na adoção de atividades como caça-palavras e cruzadinhas na rotina 

escolar dos estudantes como uma forma nova de aprender com caráter lúdico.  

O trabalho foi desenvolvido em três etapas: a primeira etapa relacionou-se ao 

desenvolvimento dos jogos em relação às temáticas que seriam trabalhadas na disciplina; a segunda 

etapa consistiu na aplicação das atividades desenvolvidas; a terceira etapa consistiu na avaliação final 

por parte dos estudantes que participaram da turma objeto desta pesquisa. 

O desenvolvimento das tarefas (primeira etapa) se deu de forma que, incialmente, durante o 

mês de julho de 2017, foram preparadas perguntas e respostas referentes ao temas e conceitos básicos 

em Ecologia e, para tornar a atividade mais dinâmica, foi acrescentado um caça-palavras, que foi feito 

com o auxílio de um site criador de caça-palavras. Posteriormente, foram elaboradas mais atividades 

em outras temáticas como: relações ecológicas, fluxo de energia, fluxo de matéria, cadeias e teias 

alimentares, biomas brasileiros e ciclos biogeoquímicos; as quais foram desenvolvidas não só com o 

desenvolvimento de caça-palavras, mas também, com cruzadinhas. Para aplicação ao final da 

disciplina, desenvolveu- se um jogo de tabuleiro chamado “Caminhos da Ecologia”, abordando todo 

o conteúdo de Ecologia.
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bApós a elaboração dos jogos e brincadeiras para as diversas temáticas da área de ecologia, a 

segunda etapa, que aconteceu em agosto, consistiu na aplicação destes para com os estudantes. É 

importante ressaltar que as estratégias lúdicas desenvolvidas foram utilizadas como subsídios ao 

ensino da disciplina, tendo ainda uma grande importância, a explanação teórica de cada temática.  

A terceira etapa finalizou em setembro do mesmo ano e consistiu no levantamento dos 

resultados e análise destes, para que fossem observados todos os dados e a interferência positiva das 

atividades na turma, sendo possível constatar o processo de ensino e aprendizagem através do 

rendimento acadêmico dos estudantes, o qual possuiu uma melhora considerável. 

O trabalho desenvolvido foi consequência das atividades do programa de Tutoria de 

Aprendizagem e Laboratório da disciplina de Biomas/ Ecologia no Campus Ipanguaçu. Tratou-se de 

um trabalho de tutoria que culminou em janeiro deste ano. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados da primeira etapa deste trabalho, foram desenvolvidas atividades voltadas 

para temáticas trabalhadas na disciplina de Ecologia. Portanto, antes mesmo da elaboração das 

atividades, os assuntos a serem trabalhados foram listados. 

A partir de então foi viável desenvolver uma atividade de “caça-palavras” (Figuras 1 e 2) e 

uma outra atividade de “cruzadinha” (Figura 3) para cada um dos temas da disciplina. Ademais, foi 

criado um jogo de tabuleiro, chamado “Caminhos da Ecologia” (Figura 4), em que todas as temáticas 

são trabalhadas através de perguntas e respostas que os estudantes terão que responder para 

percorrerem o caminho do jogo. O referido jogo de tabuleiro foi inspirado em um jogo já existente 

desenvolvido por Borges (2017) e modificado com inclusão de novas regras e questões a serem 

respondidas pelos participantes. 
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b

Figura 1 - Modelo de caça-palavras (primeira página) sobre a temática: conceitos básicos. Fonte: 

Autores, 2018. 

Figura 2 - Modelo de caça-palavras (segunda página) sobre a temática: conceitos básicos.     

1341



IV SECITEX /XIV CONGIC 

b

Figura 3 - Modelo de cruzadinha sobre a temática: conceitos básicos. Fonte: Autor, 2018. 

Figura 4 - Layout do jogo de tabuleiro chamado “Caminhos da Ecologia”. Fonte: Michel Borges, 

alterado pelos autores, 2018. 

A elaboração dessas atividades permitiu o pensamento em estratégias que facilitassem a 

compreensão dos estudantes em relação a cada uma das atividades propostas. Por exemplo, para as 

atividades de “caça-palavras”, foram anexadas algumas questões norteadoras que fizessem com que 

os estudantes tivessem ideia de que palavras deveriam encontrar na atividade. Para as atividades de 
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b“cruzadinhas” foram desenvolvidos expressões e questionamentos que pudessem orientá-los ao 

preenchimento da atividade. 

As atividades foram aplicadas sempre após uma exposição teórica aos estudantes de forma 

individual ou em equipe (duplas e trios), e gerou diálogos e discussões sobre os temas entre os 

discentes. Ao final de cada aplicação das atividades, pôde-se perceber que houve uma compreensão 

satisfatória da temática em questão.  

Para além da questão da aprendizagem, houve uma preocupação em obter um feedback inicial 

dos estudantes acerca da abordagem do tema vinculada a uma atividade lúdica. A maioria dos 

discentes informou que gostou mais das atividades de “cruzadinhas” do que das atividades de “caça-

palavras”. Quando questionados sobre o motivo de tal preferência, eles informaram que as atividades 

de “caça palavras” faziam com que eles forçassem muito a visão (alguns, mais velhos, já até possuíam 

problemas na visão) e se preocupassem mais em “descansar” a vista do que procurar a palavra.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento dessa pesquisa notou-se que o método pelo qual o conteúdo é exposto 

interfere bastante quanto ao desempenho e comportamento do aluno em sala de aula, também como 

foi percebido que se pode inovar o ensinar, o transformando em um meio dinâmico e interativo. 

A modalidade EJA requer que sejam empregados métodos de educação adequados que 

possam estimular o aluno a aprender o relacionando com o seu cotidiano. Refletir sobre esses meios 

pode ser um desafio para muitos professores, mas, é necessário conseguir trazer ensino de qualidade 

de uma forma libertadora e igualitária para todos.  

Portanto, foi observado que além de auxiliar na aprendizagem, as atividades lúdicas 

proporcionaram o desenvolvimento pessoal dos alunos, de forma que eles interagem com os colegas 

de turma com mais facilidade. 

Para Freire, “a alegria necessária à atividade educativa é a esperança. A esperança de que 

professor e alunos juntos podem aprender ensinar, inquietar-nos, produzir e juntos igualmente resistir 

aos obstáculos” (1996, p. 80). 

As atividades foram desenvolvidas, portanto, com o intuito de vislumbrar outros meios de 

ensinar e transmitir conhecimento sobre as temáticas relacionadas à Ecologia. Assim, os alunos da 

modalidade EJA puderam aprender de uma forma inovadora, que, apesar de simples, apresentou 

enorme eficácia quanto ao desempenho nas tarefas, trazendo, dessa forma, resultados satisfatórios, já 
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bque os discentes se desempenharam bem quanto à realização das atividades. Porém, ainda se deve 

aperfeiçoar as tarefas para que elas se apresentem numa linguagem mais coloquial e adequada ao 

cotidiano dos alunos. 

Dessa forma, foi visto que esse método foi bastante eficaz e ocasionou maior aquisição de 

conhecimento por parte dos alunos, além de também promover maior comunicação entre os colegas 

de classe. 
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INVENTANDO A CIÊNCIA APÍCOLA NO BRASIL: A REVISTA AGRÍCOLA 

DO IMPERIAL INSTITUTO FLUMINENSE DE AGRICULTURA 

FREIRE, E.1; NASCIMENTO, M2 e CHNAIDERMAN, L.3 

1,2, 3 IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

A “Revista Agrícola do Imperial Instituto 

Fluminense de Agricultura” foi um instrumento 

de divulgação científica na busca brasileira pelo 

“progresso” na conjuntura do século XIX, 

iniciado no Segundo Reinado. Para tanto, com o 

objetivo de incluir o Brasil no patamar do avanço 

científico, essa revista findará em apresentar o 

“modelo europeu de ser” para ser incorporado 

nas práticas agrícolas no Brasil. Desse modo, a 

atividade racional apícola surge proposta por tal 

periódico como uma inovação que representava 

o Brasil que estava por nascer, a partir de um viés

que singularizava, para a burguesia, um avanço 

intelectual e economicamente próspero. O 

objetivo deste trabalho consiste, portanto, na 

análise da construção do discurso científico no 

que tange à apicultura, com isso enfatizando 

como os elementos culturais, políticos, sociais e 

econômico influenciaram a constituição dessa 

atividade como ciência, desde aquele período, tal 

qual conhecemos hoje. Assim sendo, a pesquisa 

fundamenta-se no conhecimento do passado em 

proveito da compreensão do presente. 

ABSTRACT 

The "Revista Agrícola do Imperial Instituto 

Fluminense de Agricultura" was an 

instrument of scientific divulgation in the 

Brazilian quest for progress in the nineteenth 

century, which begins, in fact, in the "segundo 

reinado" of D. Pedro II. To do so, in order to 

include Brazil at the stage of scientific 

advancement, this journal will end with 

presenting the "European model of being" to 

be incorporated into agricultural practices in 

Brazil. In this way, the apicultural rational 

activity is proposed by such periodical as an 

innovation that represented Brazil that was to 

be born, from a bias that distinguished for the 

bourgeoisie an intellectual and economically 

prosperous advance. The objective of this 

work is therefore to analyze the construction 

of scientific discourse regarding apiculture, 

thus emphasizing how cultural, political, 

social and economic elements have 

influenced the constitution of this activity as a 

science since that period, as we know it today.

PALAVRAS-CHAVE: Apicultura. História. Brasil. Ciência. Belle Époque. 

KEYWORDS: Apiculture. History. Brazil. Science. Belle Époque. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ainda no século XIX, a visão de desenvolvimento no Brasil estava baseada na concepção de 

que o surgimento da ciência se dava exclusivamente na Europa. É somente neste período que 

inúmeras áreas do conhecimento passam a ser caracterizadas por se utilizarem de procedimentos 

executados com o objetivo de alcançar resultados cientificamente comprovados. A partir disso, 

diversas propostas de modernização da agricultura e da apicultura são elaboradas em prol do avanço 

científico brasileiro, estando inclusa, também, a criação da Revista Agrícola do Imperial Instituto 

Fluminense de Agricultura. 

O escrito supracitado, através de seus periódicos, publicou artigos que tratavam de assuntos 

variados quanto à agricultura, não apenas a apicultura. A Revista Agrícola pautava métodos à prática 

e a inserção da agropecuária e com isso procurava desempenhar um importante papel sobre o 

progresso da atividade agrícola no cenário brasileiro. Dessa maneira, os artigos publicados, em teoria, 

preparariam o leitor mediante as adversidades vivenciadas ou não por ele. 

Especificamente no que tange à apicultura, a Revista Agrícola publicou um artigo de autoria 

do francês Charles Stanislas Mongeon-Quétygni, na tradução do engenheiro André Rebouças, no ano 

de 1876. Nele, a apicultura é associada com um modelo europeu de produção. Dessa forma, não 

apenas as semelhanças, mas também as diferenças entre o modelo atual e o do século XIX são 

evidenciadas.   

Além da maneira de se executar a apicultura, o discernimento sobre a questão das mudanças 

sofridas pelos saberes de tal atividade é fundamental. Nesse sentido, a compreensão histórica acerca 

de aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais, mostra grande importância ao entendimento da 

forma de se praticar a atividade apícola em nossa realidade atual. A partir disso, o estudo histórico 

sobre a apicultura motiva a captação do porquê de tal área ter se vigorado como ciência. Logo, o 

objetivo deste artigo consiste em analisar a construção do discurso científico na apicultura, no âmbito 

do estudo histórico sobre a Revista Agrícola.  

Com isso, realçando uma investigação quanto à estrutura do escrito analisado, de modo a dar 

enfoque à técnica utilizada pelo autor, e simultaneamente, ao porquê deste manual se propor como 

científico no século XIX, de forma a construir uma imagem completamente diferente das técnicas 

anteriormente aplicadas. A partir disso, o estudo se pauta, sobretudo, em evidenciar a forma como a 

concepção de ciência é influenciada pelo meio social. Assim, a pesquisa ocorrerá de maneira a 

sublinhar questionamentos do presente, com a pretensão de alcançar o entendimento sobre as 

experiências históricas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A humanidade é influenciada por elementos físicos, geográficos, culturais, políticos e entre 

outros. Dado esse fato, nasce a necessidade de se compreender a ação do homem nos fragmentos que 

compõem a linha do tempo, de maneira a se analisar o protagonismo desse agente na caracterização 

dos diferentes períodos e épocas.  

Desta maneira, é primordial a existência de uma ciência que tenha por configuração a apuração 

analítica dos episódios sucedidos pela ação humana. Para Block (1997), a história seria essa ciência, 

uma vez que se desliga da mera perquirição do homem, sendo efetivamente a ciência que o investiga 

em conjunto aos elementos que intervém em suas práticas. Isto posto, o método investigativo da 

História visa, portanto, a compreensão eficaz do tempo, atrelando os indivíduos às generalidades que 

os circundam. 

Com isso, para Block (1997) o método investigativo da História não pode ser de “trás para a 

frente”, ou seja, deve ser efetuado no processo inverso, de maneira que os questionamentos do 

presente são essenciais para se conhecer o passado.  

Para isso, o ofício do historiador acaba por findar uma característica de reconstrutor do 

passado, uma vez que a partir dos vestígios, documentos, provas e testemunhos, com efeito, ele 

elabora as possibilidades em torno da ocorrência ou não de determinados fatos. Block afirma que “o 

passado é, por definição, um dado que nada mais modificará. Mas o conhecimento do passado é uma 

coisa em progresso, que incessantemente se transforma e aperfeiçoa” (1997, p.75).  

Dessa maneira, o historiador ao fazer uso das ferramentas que lhe são disponíveis para sua 

pesquisa, efetua uma busca de modo a permitir o conhecimento múltiplo de descobertas, 

simultaneamente a sempre propor direcionamentos de perguntas a serem respondidas. A dinâmica 

moderada, diligente e cautelosa atribuída à área, oportuniza a confiabilidade e valorização que essa 

ciência detém. 

Nessa conjuntura, a história é caracterizada pela apropriação de técnicas lógicas e pela 

transmissão às gerações do conhecimento, sendo ela, para esse fim, oportunizada pela reedificação 

constante dos acontecimentos. Em virtude disto, Segundo Block (1997) o historiador se sujeita em 

geral, a compreender, logo, que o proselitismo não compete ao ofício deste, e sim o de incitar o 

criticismo daquele que usufrui dos conhecimentos reconstruídos por esta área. 

Desse modo, a importância de se fazer o uso dos métodos de pesquisa da História faz-se 

pertinente na formação técnica e cidadã dos indivíduos. Ao se usar dos mecanismos que possibilitam 
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estudar a história da atividade apícola, é possível responder ao que Block chama de hesitações 

contemporâneas. Isto é, possibilitando que as atuais gerações compreendam como o tempo marcou a 

difusão desse serviço, e mais ainda, saber o porquê de hoje se estar fazendo o uso dela e quais aspectos 

motivaram a exercê-la nos moldes que se é hoje conhecido. 

3 METODOLOGIA 

Para a realização desta pesquisa, foi-se efetuada inicialmente a leitura do sétimo Volume da 

Revista do Instituto Imperial Fluminense, seguido de discussões em grupo acerca do objeto estudado. 

Após, foi feita a compreensão de textos teóricos “já trabalhados por outros pesquisadores e 

devidamente registrados” (SEVERINO, 2007, p. 122), procurando analisar como a Revista Agrícola 

vai de encontro às mudanças que ocorreram sobre os discursos científicos e de que modo a apicultura 

se enquadra nisso.  

A partir disso, através da análise sobre o artigo de Araújo (2006) foi possível executar a 

distinção entre os tipos de saberes existentes para, posteriormente, entender a ciência como forma de 

conhecimento. Nesse sentido, a discussão acerca do trabalho anteriormente citado se deu com o 

objetivo de mostrar que o saber científico disponibilizado pela Revista Agrícola não está livre de 

valores provindos do meio social. Por meio do debate em grupo foram construídas críticas sobre a 

imparcialidade da ciência. Assim, a pesquisa realizada por Araújo (2006) ratificou a investigação, 

além de promover a compreensão sobre o presente estudo. 

No fundo, a investigação se enquadra não apenas no modelo historiográfico da “história-

problema” da Escola dos Annales, mas também no questionamento da formação do campo científico 

a partir das reflexões de Pierre Bourdieu (1976).  

Nesta perspectiva, a leitura do artigo de Rodrigues (1987), compreenderá o caráter 

historiográfico em torno da construção da ciência no Brasil, de maneira a enfatizar as premissas e os 

elementos que moldaram o discurso científico. Assim, a assimilação de tal escrito, promove o melhor 

entendimento no que tange aos aspectos que impeliram o desenvolvimento da ciência no território 

nacional, no que se enquadra diretamente o objeto de estudo desta pesquisa.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O século XIX é característico da ideologia do pensamento racional, de teor positivista, sendo 

um período de vastas descobertas e desenvolvimentos importantes para a humanidade. Segundo 
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Capilé (2010, p. 21): “Desde o século XIX até meados do século XX, as ciências no Brasil possuíam 

uma visão essencialmente eurocêntrica”. Com isso, na intenção de modernizar, surgiu a necessidade 

de realizar modificações sobre as atividades agrícolas e apícolas antes praticadas no período colonial 

brasileiro. 

 Assim, na tentativa de enquadrar o Brasil no contexto do que era considerado progresso, no 

Segundo Reinado Brasileiro, Dom Pedro II se coloca como um dos fundadores da ciência nacional 

(SCHARWCZ, 1998). De tal modo que este se propusera como um governante comprometido com 

os ideais do avanço técnico e científico, sobretudo para atender as aspirações da elite imperial 

brasileira.  (TRINDADE D. F e TRINDADE L.S.P, 2003). 

Desse modo, foram criadas instituições voltadas para a arte, educação e ciência, entre elas o 

Instituto Imperial Fluminense, em que o foco se firma no intuito de fortalecer a agricultura científica. 

"De todas as realizações do Instituto, talvez a criação de uma revista trimestral tivesse sido a mais 

importante, não apenas para orientar os fazendeiros de então, como também para registrar, perante a 

eternidade, as suas memórias" (RODRIGUES, p. 28, 1987).  

Desta maneira, a Revista Agrícola do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura incorpora-

se também na tentativa de contribuir à consolidação da apicultura como ciência, visto que busca 

analisar e relatar uma forma para que a atividade seja executada. Sendo assim, a Revista Agrícola 

trabalha na ampliação e na exposição do conhecimento baseado na ideia da apicultura como atividade 

racional: “Depois que a apicultura foi constituída uma arte racional, apoiada sobre os dados da 

sciencia, deixou de ter segredos para pessoa alguma”. (MORGEON-QUÉTYGWI, 1876, p. 34) 

Salienta-se que essa tentativa de modernização dos processos produtivos teve a influência 

direta dos estudos acadêmicos europeus. Isto porque “D.  Pedro II correspondia-se regularmente com 

as sociedades científicas e cientistas da Europa” (TRINDADE D. F e TRINDADE L.S.P, 2003). 

Assim, essa forte interferência estrangeira possibilitou que cientistas europeus escrevessem artigos 

para a prática científica na agricultura, entre eles Charles Stanislas Mongeon Quétygni que traz a 

apicultura como uma atividade racional e inovadora para o Brasil que surgia: 

A rotina esclavagista encerrou a agricultura nacional em um estreito circulo de um 

pequeno numero de productos: - café, assucar, algodão e fumo; abandonaram-se 

muitas outras culturas, ensaiadas nos tempos coloniaes, como o anil, a baunilha, a 

pimenta da India, etc., não se tentou nenhuma outra cultura nova; o lavrador 

empobreceu, endividou-se, tendo em seu poder uma terra que só necessita 

intelligencia e actividade para produzir riquezas incalculaveis. (MORGEON-

QUÉTYGWI,1876, p.19) 

Em termo estruturais, a Revista Agrícola do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura 

apresenta técnicas que buscam convencer o leitor de que é necessária a implementação de uma nova 
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maneira de se praticar a atividade apícola. Primeiro, o escrito enaltece as vantagens de selecionar 

espécies de insetos que por meio da alimentação adequada têm a possibilidade de fornecer vantagens, 

não apenas no âmbito orgânico, mas também sobre o econômico. Nesse sentido, segundo Morgeon-

Quétygwi (1876), a inserção de insetos em determinadas localidades ocorre, principalmente, com o 

objetivo de estabelecer uma exploração racional sobre eles. 

Cumpre, enfim, combinar os elementos de producção de tal modo que as especies de 

insectos e vegetaes, gozando quasi sempre de propriedades multiplas, possam 

concorrer, não só à sua prosperidade multua, como tambem à satisfação das 

necessidades geraes do estabelecimento: d’ahi resultará, evidentemente, 

accumulação de vários productos, alimentada por uma só fonte de sacrificios. ou de 

trabalhos e despezas. (MORGEON-QUÉTYGWI,1876, p. 8) 

De acordo com o trecho observado, a combinação dos elementos de produção se torna 

fundamental para o sucesso de qualquer atividade. Com isso, a Revista Agrícola defende e tenta 

inserir uma maneira racional de se trabalhar com as abelhas, de forma a executar a promoção de uma 

espécie de ciência apícola.  A partir disso, é possível notar que a ambição do homem de tornar-se 

conhecedor profundo do mundo e a absorção de informações por ele, conduzem-no à elaboração de 

sistemas que estruturam e organizam o conhecimento. Segundo Araújo (2006), a construção de um 

método de organização do saber permite com que o conhecimento difuso, espalhado, assistemático e 

desorganizado, transforme-se em um trabalho bem estruturado. Assim, a Revista Agrícola se propõe 

como um dos meios possíveis para a organização e exposição de saberes.  

Conforme afirma Capilé (2010, p. 169) “a Revista Agrícola dedicou um espaço considerável 

para a publicação de artigos de conhecimentos científicos que complementavam as informações sobre 

os cultivos e as técnicas. Nesse interim, o conhecimento científico disponibilizado por ela procura, 

não apenas “compensar as limitações do conhecimento religioso artístico e do senso comum” 

(ARAÚJO, 2006, p. 131), mas também os substituir. Dessa maneira, o escrito analisado foca na 

tentativa de expor uma forma de se fazer ciência afirmando-a como verdadeira contribuidora para o 

progresso.  

Posteriormente, o assunto tratado na revista abrange a questão das espécies ideais de abelhas 

a serem introduzidas no Brasil: apis fasciata, apis mellifica e apis ligustica. Assim, o documento 

expõe algumas das plantas que poderiam “servir de abrigo ou de estação aos novos enxames no 

momento, em que abandonam a colmêa mãi”. (MORGEON-QUÉTYGWI,1876, p. 11). As plantas 

propostas são a figueira, a alfarrobeira, a jujubeira e o medronheiro. 

A partir da disponibilização de conhecimentos como estes, a revista procurava se tornar um 

meio aproveitável para a exposição da ciência apícola por ela proposta. Observemos que as espécies 

1350



IV SECITEX /XIV CONGIC 

de abelha preferíveis pela Revista Agrícola e as plantas expostas são em sua maioria europeias. Com 

isso, é enaltecida a ideia de que o progresso científico está diretamente atrelado à Europa, de forma 

que o nosso país deveria ser influenciado por técnicas utilizadas e trazidas do continente europeu.  

Com isso, o escrito, além do material que deve ser utilizado em prol da construção da colmeia, 

discorrerá acerca da alimentação das abelhas: “Não cansaremos de chamar a attenção dos apicultores 

para o problema da alimentação incessante das abelhas; o qual é, irrecusavelmente, o mais importante 

nesta especialidade”. (MORGEON-QUÉTYGWI, 1876, p.13). Dentre as informações 

disponibilizadas acerca do pasto apícola, estão sugestões de plantas comumente utilizadas na França.  

Desse modo, a Revista Agrícola passa a abordar a multiplicação de enxames que em teoria 

seriam trazidos da Europa em prol do fortalecimento da espécie, e consequentemente, dos bons 

resultados provindos da atividade apícola. “Suppondo que se manda vir da Europa 30 abelhas-mães, 

de raça italiana, acompanhadas cada uma de 50 abelhas-obreiras [...] computaremos que cheguem ao 

Brazil, em estado de prosperar, dez enxames”. (MORGEON-QUÉTYGWI,1876, p. 14). 

De acordo com o próprio autor da revista, “essa acclimação, na verdade, só será aconselhável 

sob o ponto de vista de enriquecer ainda mais a exuberante Flora Brazileira”. (MORGEON-

QUÉTYGWI, 1876, p. 11). Dessa maneira, muitos dos indivíduos acreditavam que o enriquecimento 

e o desenvolvimento de nosso país só seriam possíveis caso houvesse a adoção de métodos 

estrangeiros. É o que afirma Capilé (2010, p. 45-46):  

Mas apesar do incentivo em explorar uma gama enorme de espécies vegetais, o país 

ainda se manteve como o “pomar” da Europa. A visão empreendedora debilitada dos 

governantes e grandes produtores gerou apenas latifúndios que cultivavam plantas 

que a própria Europa já comprava. [...] Isso era a maior garantia de que o produto 

seria comprado, sem haver a necessidade de gerar moda, ou convencer consumidores 

a obter tais mercadorias, como depois foi com o guaraná, o mate, o açaí, etc. 

Por meio desse viés debilitado, a ciência se torna uma espécie de mito, porque converte as 

ações dos indivíduos e interdita o pensamento, de maneira que o corpo social passa a se abster da 

procura pelo saber científico o deixando a cargo dos cientistas europeus. Com isso, “o leitor adquire 

a informação como verdade e perde a visão da ciência como um processo de construção”. (CAPILÉ, 

2010, P. 171). Assim, o escrito analisado se torna capaz de propagar doutrinas, vulgarizar 

conhecimentos, educar povos e civilizar a massa (CAPILÉ, 2010, p. 24). Em decorrência dessa 

abstinência do “questionar” muitas das técnicas propostas pela Revista deram errado ou foram 

inviáveis para a aplicação em nosso país.   

O século XIX representou o período em que foram criadas e promovidas inovações 

tecnológicas. Nesse sentido, a apicultura e a agricultura ficaram marcadas a partir do momento em 
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que o homem resolveu denominá-las ciências. Desse modo, o uso exaltado de máquinas e ferramentas 

inovadoras impulsionou uma grande produtividade. Na verdade, os novos recursos científicos eram 

quase que exclusivamente utilizados objetivando o aumento da produtividade de atividades, como a 

apicultura. Nessa perspectiva, “[...] a ciência deixou de ser um elemento libertador e passou a inserir-

se na lógica industrial da sociedade capitalista”. (ARAÚJO, 2006, p. 136). 

Dessa forma, a Revista Agrícola destaca a importância de trabalhar racionalmente com as 

abelhas, de modo que esses insetos cheguem ao ponto de serem reduzidos a máquinas de produção. 

É o que enfatiza Morgeon-Quétygwi (1876, p. 15): “Dess'arte conseguir-se-ha reduzir esses 

utilissimos insectos a machinas de fabricar mel e cera, que funccionarão, como as machinas a vapor, 

sempre que têm carvão de pedra ou qualquer outro combustível conveniente”.  Com isso, é possível 

afirmar que a atividade científica pode ser encarada como produto social, dotado de uma “matriz 

coletiva”, que lida com “objetos construídos” (ARAÚJO, 2006, p. 136). Neste interim, a ciência 

praticada no século XIX foi influenciada pelo contexto capitalista da época, isto é, recebeu influência 

pelo meio em que estava inserida. 

Apesar de influenciados, os cientistas desse período costumavam afirmar a existência da 

neutralidade científica. Assim, a busca por autoridade e reconhecimento era comum por parte desses 

pesquisadores (ARAÚJO, 2006, p. 137). Pode-se observar através dos ensinamentos disponibilizados 

pela Revista Agrícola que o autor francês destaca a importância da inserção de métodos estrangeiros 

no Brasil.  

Temos brilhantes, é verdade; mas será melhor que tenhamos também rubins, 

saphiras, esmeraldas e todas as pedras preciosas sem exceptuar uma só. Seremos 

assim, evidentemente, mais ricos, em um próximo futuro, do que si soberbamente 

rejeitássemos tudo quanto é estrangeiro dizendo: — Não valem os nossos diamantes! 

(MORGEON-QUÉTYGWI, 1876, p. 17) 

Em seguida, é construída a cronologia vegetal com o objetivo de demonstrar conhecimento 

sobre o clima e a vegetação brasileira, sendo que essa disponibilidade de saberes, segundo o autor, 

apresenta uma “evidente utilidade não so aos apicultores como a todos os nossos agricultores”. 

(MORGEON-QUÉTYGWI, 1876, p. 21). Com isso, a revista coloca em pauta plantas que seriam 

tóxicas para as abelhas, de modo que demonstra preocupação sobre o sistema racional montado para 

a produção: “a lição, dada por todas essas observações, e que o apicuitor deve apresentar sempre ás 

abelhas as melhores flores e em grande profusão”. (MORGEON-QUÉTYGWI, 1876, p. 29). Assim, 

o conhecimento científico é mostrado como um entendimento adquirido por meio de uma

regularidade muitas vezes observada: as épocas de floradas.  Segundo Araújo (2006) a ciência 

normalmente é caracterizada por ser um saber instrumental que possibilita o exercício da dominação 
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sobre natureza. Nesse sentido, o escritor europeu do escrito analisado busca demonstrar que o meio 

ambiente em que vivemos pode ser manuseado por meio da utilização de uma ciência apícola.   

No século XIX, o sistema patriarcal se fazia ainda vigente no Brasil, sendo tanto o arquétipo 

da figura feminina, como também o modelo masculino, alvos de intensa reflexão. Buhler (2005) 

afirma que o patriarcado determinava os respectivos papéis do homem e da mulher no corpo social. 

Ao masculino atribuía-se funções relacionadas com mundo produtivo, enquanto que ao feminino era 

concedida a atuação no mundo reprodutivo, de maneira a fornecer a mulher a adjetivação de 

cuidadosa e sensível. A partir disso, é importante ressaltar a influência judaico-cristã sobre a 

separação dos papéis sociais, visto que fundamenta a nossa civilização até os dias atuais: 

O conhecimento religioso pressupõe um sujeito que a tudo conhece e tudo sabe e, 

portanto, o desafio do conhecimento colocado para os sujeitos não é o de conhecer e 

produzir verdades sobre o mundo, mas sim compreender uma verdade que já está 

pronta, revelada, concedida. O homem [...] busca compreender cada vez mais um 

corpo de conhecimentos que se lhe apresenta já organizado, sistematizado, com 

regras, hierarquias e leis. (ARAÚJO, 2006, p. 129). 

No momento que Adão prefere Eva e, consequentemente, comete o pecado contra Deus, tem 

dele retirada a sensibilidade, de modo que o ser masculino passa a exercer dominação sobre o restante 

dos seres. Devido ao fato de ter desobedecido ao criador, Eva tem a sua liberdade limitada ficando o 

seu espaço de atuação restrito ao campo do cuidado e das emoções. Segundo Parker (1991, apud 

CANO, 2000, p. 20) o sistema patriarcal em nosso país representou uma construção ideológica em 

que os conceitos de homem e mulher foram definidos em termos de oposição; o homem como um ser 

forte, superior e com potencial para violência; e, em contrapartida, a mulher como um ser inferior em 

todos os sentidos: mais fraca e dócil. Influenciado por esses valores, o autor da Revista Agrícola 

determina a apicultura como atividade ideal para a mulher: “Cumpre não esquecer jamais que a 

Apicultura, como a Sericultura, é industria especial da mulher; o que mais exigem essas industrias é 

– paciência = ou melhor amor, diligencia e cuidados minuciosos, qualidades que em geral, só as

mulheres possuem”. (MORGEON-QUÉTYGWI, 1876, p. 28, grifo nosso). 

De acordo com Campos (2010), os conhecimentos científicos são edificados socialmente e, 

consequentemente, dentro de um contexto, de maneira a contribuir para a formação do corpo social. 

Assim, é correto afirmar que as decisões tomadas no campo científico não são neutras, mas, 

geralmente, políticas: pautadas por interesses. “Uma vez que a nova forma de conhecimento [a 

ciência] é fruto do trabalho de autores de diversas nacionalidades e contextos” (ARAÚJO, 2006, p. 

132), a ciência apícola proposta pela Revista não está livre de influências dos valores construídos 

pelo meio social e do contexto histórico em que se insere.  
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Desta maneira, a apicultura é incorporada de modo a ir de encontro com os aspectos 

circunstanciais da época: “A subdivisão das enormes propriedades territoriais; a emancipação dos 

escravos; a colonização; a immigração expontanea; o progresso intelectual, enfim, do paiz, 

produzirão, não há duvidar, o importantíssimo benefício da variedade das culturas.” (MORGEON-

QUÉTYGWI, 1876, p.20)  

Para tanto, a atividade apícola é tratada na revista como um ofício que deve seguir uma linha 

de raciocínio, logo, fugindo dos achismos que eram postos como verdade. Segundo Cotrim (2002), o 

“[...] vasto conjunto de concepções geralmente aceitas como verdadeiras em determinado meio social 

recebe o nome de senso comum” (COTRIM, 2002, p.46). Assim, Quétygni pontua a contrariedade 

que esse nova forma de se fazer apicultura tem, em relação ao que geralmente era feito: 

Deixemos ainda de enumerar outros preconceitos locaes, tão futeis e inconsequentes 

como este ultimo; no emtanto esses preconceitos devem logo pôr de sobreaviso que 

os criadores de abelhas, delles imbuidos, estão bem longe de possuir uma razão 

esclarecida, e de criar as abelhas de um modo racional e digno de ser imitado. 

(Revista Agrícola do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura, vol. Sétimo, p. 

40) 

É em função do eurocentrismo e do viés racionalista do positivismo, que o autor adota uma 

linguagem que implicitamente o faz se pôr, de forma convicta, como cientista ao tratar do exercício 

em torno das abelhas: "Depois de ter bem escolhido a situação do estabelecimento de apicultura, e de 

ter feito os estudos preliminares, que acabamos de indicar, é preciso trabalhar para alcançar os fins, 

que tem em vista a arte do apicultor." (MORGEON-QUÉTYGWI, 1876, p.36) 

É interessante também, notar que algumas das medidas aconselhadas pela Revista apresentam 

grandes semelhanças com as técnicas aplicadas ainda hoje. Primeiramente, podemos tratar de 

algumas recomendações, estabelecidas pelo escrito, voltadas ao manejo das colmeias: 

Muitas pessoas conservam ainda o erro de suppôr a abelha muito irritavel; no emtanto 

que, na realidade, basta que o apicultor tracte as abelhas sem pancadas e sem 

barulho: que afaste d'ellas todos os mãos cheiros; que se apresente com roupas 

claras; e que empregue a fumaça para dirigil-as; basta, emfim, proceder sempre com 

methodo e calma, sem gritos e sem pancadas, para conseguir dominar e governar 

perfeitamente as abelhas. (MORGEON-QUÉTYGWI, 1876, p. 6 – 7, grifo nosso) 

Observemos que, o trecho acima coloca conselhos relacionados a utilização da roupa do 

apicultor e a forma como tratar as abelhas durante a realização da atividade. O uso de roupas claras, 

a calma e a ausência de gritos e pancadas são apenas alguns dos aspectos para a execução do manejo, 

destacado pela Revista. Muito semelhante a orientação do escrito anteriormente citado, os manuais 

atuais defendem as mesmas práticas: “[...] a roupa de apicultor, [...] deve estar limpa, ser de cor clara e 

não pode estar rasgada. [...] Realizar a revisão com calma, sem movimentos bruscos, porém rapidamente, 

para evitar que a colmeia fique aberta por muito tempo”. (BRASIL, 2007, p. 62 – 63, grifo nosso). 

1354



IV SECITEX /XIV CONGIC 

Nesse sentido, alguns dos preceitos científicos da apicultura praticada no século XIX 

permanecem até hoje evidenciados nos manuais atuais publicados. A publicação de artigos é algo 

importante a se abordar, visto que era normalmente caracterizada por se utilizar de conhecimentos 

científicos que viriam em substituição aos saberes provindos do senso comum. Araújo (2006, p. 128) 

afirma que o senso comum se caracteriza “como uma forma de conhecimento acrítica, que não reflete 

sobre si mesmo [...] consistindo antes uma série de conhecimento dispersos e desconexos”. A partir 

dessa concepção, a Revista Agrícola acreditava que as informações de caráter científico, 

disponibilizada por ela, poderiam guiar os indivíduos que ambicionassem ingressar na apicultura. 

Dessa forma, o escrito tinha o desejo de tomar um papel importante à inserção da apicultura como 

ciência no Brasil. 

No entanto, as orientações fornecidas pelo escrito supracitado eram, em sua maioria, 

construídas com base nos modelos de outros países que apresentavam características divergentes às 

do Brasil. Dessa forma, a prática das sugestões, em alguns casos, se tornava inviável. Assim, 

apresentando semelhanças com o passado, os manuais atuais são também marcados por rupturas 

mediantes às instruções fornecidas pela Revista Agrícola. É o caso, por exemplo, da questão dos 

cheiros adequados para o trabalho com as abelhas: “Felizmente as abelhas tem as mesmas 

predilecções que os homens; gostam principalmente do que é doce e perfumado [...]”. (MORGEON-

QUÉTYGWI, 1876, p. 12). 

Hoje, a ideia supracitada do autor europeu de que as abelhas têm as mesmas predileções que 

o homem acerca dos perfumes torna-se falsa, visto que, na maior parte dos casos, os produtos de

cheiros artificiais anteriormente citados as deixam estressadas. É o que afirmam os manuais atuais: 

“Ao lidar com as abelhas, evitar cheiros fortes (suor, perfume) e não provocar ruídos que possam 

irritá-las”. (BRASIL, 2007, p. 62). Apesar das diferenças entre o passado e o presente, é correto 

afirmar que a Revista Agrícola do Imperial Instituto Fluminense de Agricultura trouxe a expectativa 

do avanço científico brasileiro, de maneira a ser diretamente influenciada e de influenciar o século 

XIX. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das reflexões anteriores, pode-se concluir que a invenção da ciência apícola, que 

transforma a apicultura, praticada há tempos imemoriais em solo brasileiro, em uma ciência no estilo 

europeu, foi um ato de estímulo governamental, no que se adequava a uma orientação cientificista 

que buscava modernizar o Brasil no contexto de fim da escravidão. 
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Surgida neste contexto social, a ciência vem contra as antigas práticas, vistas desde então 

como atrasadas e irracionais, sintomas de um Brasil escravista e longe do progresso europeu. Nesta 

visão etnocêntrica, a apicultura era refundada com base francesa, ignorando por absoluto o que já era 

feito em fazendas ou por indígenas, além de propor a importação das próprias abelhas italianas. 

Por fim, percebe-se que junto com um discurso racionalista e excludente, havia um conjunto 

de preconceitos e informações errôneas, que seriam facilmente percebidas na prática da apicultura. 

Destaca-se, dentro todos, a ênfase no trabalho feminino e infantil como motor da atividade apícola, 

por requerer cuidado meticuloso. Ademais, incorreções gritantes sobre as preferências das abelhas 

também se encontram presentes. Resta como um aviso a nós mesmos e nosso costume de hierarquizar 

conhecimentos, ignorando práticas consideradas não científicas. 
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AVALIAÇÃO QUALITATIVA DA EXPERIÊNCIA DISCENTE NO CURSO 

TÉCNICO EM APICULTURA – CAMPUS PAU DOS FERROS 

OLIVEIRA, S.1; OLIVEIRA, E.2 e CHNAIDERMAN, L.3

1,2, 3 IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

O único curso técnico em apicultura no Brasil é 

disponibilizado, a nível integrado ao ensino 

médio e subsequente, pelo IFRN – Campus Pau 

dos Ferros, desde 2012. No processo de alcançar 

o objetivo de formar profissionais capazes de se

envolver na produção, beneficiamento e outras

atividades apícolas de forma exímia, algumas

deficiências surgiram. Nesse sentido, o presente

artigo visa entender os problemas que afetam o

curso de apicultura, no nível médio integrado ao

técnico, através da perspectiva dos alunos do

quarto ano deste curso. A obtenção de dados foi

realizada por meio de dois métodos qualitativos:

entrevista estruturada e grupo focal,

respectivamente; ambos aplicados a 14 alunos. A

partir da formulação de gráficos, análise dos 

dados coletados e de documentos como o projeto 

pedagógico do curso, chegou-se à conclusão de 

que os principais problemas que afetam o curso 

técnico em apicultura integrado ao nível médio 

seriam a má organização do planejamento das 

aulas em função da ementa do curso, que afeta 

principalmente a quantidade de aulas práticas; 

juntamente como o preconceito contra o curso, 

praticado tanto pela comunidade externa ao 

IFRN – Campus Pau dos Ferros como a 

comunidade interna. A união desses fatores 

acaba por gerar no aluno desânimo e o 

sentimento de incapacidade para o exercício das 

atividades aprendidas no decorrer dos quatro 

anos de curso. 

ABSTRACT 

The only technical course on beekeeping in Brazil 

is made available at the secondary and subsequent 

level by IFRN - Campus Pau dos Ferros, since 

2012. In the process of reaching the goal of 

training professionals capable of being involved in 

production, processing and other activities, some 

shortcomings have arisen. In this sense, the present 

article aims to understand the problems that affect 

the course of beekeeping, at the intermediate level 

integrated with the technician, through the 

perspective of the students of the fourth year of this 

course. Data were obtained through two 

qualitative methods: structured interview and focal 

group, respectively; both applied to 14 students. 

From the formulation of graphs, analysis of 

collected data and documents such as the 

pedagogical project of the course, it was concluded 

that the main problems that affect the integrated 

technical course in beekeeping at the middle level 

would be the poor organization of the class 

planning in function of the course menu, which 

mainly affects the number of practical classes; 

along with prejudice against the course, practiced 

both by the community outside the IFRN - Campus 

Pau dos Ferros and the internal community. The 

union of these factors ends up generating in the 

pupil discouragement and the feeling of incapacity 

to exercise the activities learned during the four 

years of the course. 

PALAVRAS-CHAVE: IFRN. Apicultura. Pedagogia. Avaliação de curso 

KEYWORDS:  IFRN. Beekeeping. Pedagogy. Course evaluation 
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1 INTRODUÇÃO 

Há cerca de 6 anos, no ano de 2012, o IFRN – Campus Pau dos Ferros inaugurava um novo 

curso, não somente na instituição, mas também no país. O curso técnico em Apicultura, 

disponibilizado na cidade interiorana de Pau dos Ferros, foi o primeiro (e atualmente o único) curso 

desse tipo no Brasil. Como consequência deste caráter inovador, o projeto pedagógico e a própria 

organização das aulas são colocadas diariamente em cheque, pois não foram testados antes. 

Por esse motivo, os indivíduos com contato direto com o curso – os discentes e docentes - 

seriam os mais capacitados para essa atividade, em especial os alunos, uma vez que tais defeitos 

implicariam diretamente em seu futuro como técnicos. Logo, é imprescindível que os estudantes do 

curso de apicultura critiquem, analisem, apontem problemas em seu curso, para que assim possam 

ocorrer posteriores melhoras. O autor Paulo Freire, através do livro Pedagogia da Autonomia, defende 

a importância que esse papel do aluno implica no sucesso do curso e no seu sucesso pessoal. 

É importante que o aluno se entenda como agente transformador, que tem a capacidade de 

avaliar e intervir no meio de ensino para altera-lo, pois essa se torna sua responsabilidade (FREIRE, 

2010, p. 18). Para isso, também é importante que as instituições inspirem essas reações da parte dos 

alunos, pois “quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto mais se constrói e 

desenvolve o que venho chamando ‘curiosidade epistemológica’, sem a qual não alcançamos o 

conhecimento cabal do objetivo” (Ibid., p. 25). 

Uma vez entendido a importância de se conhecer os problemas de um curso como o técnico 

em Apicultura (único no país), e o papel dos alunos como avaliadores constantes do próprio 

aprendizado, este trabalho ganha importância. Pois os 6 anos da aplicação deste curso técnico têm 

mostrado alguns problemas, sendo boa parte deles relatados pelos próprios alunos, os principais 

afetados pelos mesmos. 

Nesse sentido, este trabalho se apresenta importante para o curso de Apicultura, 

disponibilizado pelo IFRN – Campus Pau dos Ferros, uma vez que coleta, registra e busca entender 

os problemas que o curso apresenta, para que estes possam ser posteriormente resolvidos, assim 

melhorando a qualidade do mesmo e consequentemente, a formação dos futuros técnicos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O IFRN busca a formação de cidadãos habituados aos métodos científicos, através de um 

ensino politécnico, que segundo Saviani (2003, pg. 6), vai muito além da mera multiplicidade técnica, 
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mas abrange o “domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o 

processo de trabalho produtivo moderno”.  

O único curso técnico em Apicultura do país teve seu início no ano de 2012, nas estruturas do 

IFRN – Campus Paus dos Ferros, em função das características da região e da capacidade da região 

em produzir mel de qualidade (BRASIL, 2011, p. 7). A missão era profissionalizar a atividade apícola 

já existente na região e proporcionar uma fonte de renda para os alunos que se formavam, tendo o 

Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível Médio em Apicultura para nortear a ministração do 

curso: 

No âmbito do estado de Rio Grande do Norte, a oferta do Curso Técnico Integrado 

em Apicultura, presencial, se justifica porque este estado, além de ocupar a sexta 

posição em exportação do mel no país e já ter conquistado certificado em 

comércio justo para o mel, apresentou mel  que é a preferências dos principais 

mercados consumidores internacionais devido à ausência de defensivos em sua 

produção e ao padrão de qualidade dos melhores no mercado mundial. (BRASIL, 

2011, p. 7). 

Tal documento explicita os objetivos do curso, as obrigações discentes e docentes e o caminho 

para se alcançar o objetivo de formar técnicos em Apicultura de qualidade, de modo a melhorar a 

produção regional que já é fonte de destaque. Apesar disso, durante os últimos seis anos de 

ministração desse curso, alguns problemas foram percebidos por professores e alunos, o que, 

obviamente, afetou diretamente os últimos técnicos formados e ainda afeta os técnicos em formação. 

Prevendo essa possibilidade, a ementa afirma a possibilidade de correções “mediante 

avaliações sistemáticas anuais, defasagem entre perfis de conclusão de curso” (BRASIL, 2011, p. 

17), entre outras consequências. Porém os mesmos erros estão presentes na ementa, e mesmo que 

alguns fatores sejam alterados em sala, ainda há prejuízos vigentes. 

Nesse sentido, aqueles diretamente afetados por esses problemas estariam mais aptos a relata-

los. E mesmo que ainda existam preconceitos relacionados as opiniões dos alunos, é importante liga-

los as pesquisas, realizando restrições, para assim melhorar os aproveitamentos da mesma (BETTI, 

1995, p. 1). 

3 METODOLOGIA 

Uma vez que um dos objetivos desta pesquisa é descobrir os principais problemas enfrentados 

pelos alunos de 4° anos e professores do curso técnico integrado em apicultura do IFRN – Campus 

Pau dos Ferros, é essencial saber dos mesmos a sua visão sobre esses problemas. Diante disso, torna-
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se necessária a exposição das experiências relacionadas à vida acadêmica ou profissional dos 

pesquisados, pois os relatos mais confiáveis dos problemas deveriam ser coletados daqueles que mais 

os vivenciaram.  

Tendo isso em vista essas condições, o método de pesquisa de natureza qualitativa se mostra 

mais pertinente a este trabalho, pois permite entender fatos com base na visão de uma pequena 

quantidade de participantes a quem a pesquisa se direciona, analisando-os mais profundamente 

(OLIVEIRA, 2016, p.1) de forma mais rigorosa, assim adquirindo maior detalhamento. Para realiza-

la é necessário que o pesquisador busque captar informações sobre o fenômeno estudado a partir dos 

relatos das pessoas que participaram desse fenômeno, adentrando no campo para poder considerar os 

fatores mais relevantes a sua pesquisa (GODOY, 1995). 

Outro objetivo da pesquisa, além da exposição, seria a análise dos dados coletados. Esta 

análise explicaria como determinados problemas do curso podem afetar a vida profissional dos 

técnicos já formados, uma vez que escolham essa área profissional para ingressar. E diante da 

necessidade de se explicar, por meio de análises dos resultados, como isso pode afetar os participantes 

da pesquisa (em especial a parte docente), a pesquisa também possui uma finalidade analítica. 

Para que uma pesquisa tenha finalidade analítica, precisa “esclarecer quais fatores contribuem 

para a ocorrência de determinado fenômeno” (OLIVEIRA, 2016, p.2), que no caso dessa pesquisa, 

os fenômenos seriam os possíveis problemas durante a profissão de técnico gerados a partir dos 

problemas que ocorrem no curso, por meio da problematização e relação feita sobre as opiniões que 

forem expostas pelos participantes da pesquisa (ALONSO, 2016), para enfim entender os problemas 

por eles relatados. 

Para realizar a coleta de dados, serão utilizados dois métodos, sendo eles: a pesquisa 

estruturada e o grupo focal. 

A primeira coleta será feita por meio da entrevista estruturada. A mesma consiste em um 

questionário com questões fixas previamente escolhidas mediante o tema e necessidades da pesquisa. 

Por meio desse estilo de questionário atingiríamos a maior quantidade de pesquisados em tempo 

relativamente curto, sempre com a presença de um pesquisador para aplica-lo, evitando assim 

possíveis más interpretações com relação as questões presentes, sempre oferecendo o anonimato para 

os interessados; desse modo reduzindo dois grandes pontos negativos desse tipo de entrevista: má 

interpretação por parte dos participantes e falta de sinceridade mediante a possibilidade de exposição 

do participante (QUARESMA & BONI, 2005). 
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Este questionário buscará adquirir conhecimento prévio sobre as turmas estudadas, pois a 

entrevista estruturada permite conhecer melhor a fonte da pesquisa. Desse modo saberemos mais 

sobre os mesmos (inclusive os problemas do curso que eles delataram com sua convivência) e então 

será possível partir para a análise que servirá como um alicerce para a realização do segundo método 

de coleta de dados. 

Com os dados da entrevista estruturada coletados, iniciaremos uma análise dos mesmos, onde 

classificamos, de acordo com as visões dos participantes, aqueles problemas de maior impacto no 

curso e na vida profissional dos futuros técnicos em apicultura. Essa análise irá embasar a realização 

do planejamento para a segunda coleta de dados, que será feita por meio de grupos focais.  

Um grupo focal funciona como uma discussão entre pessoas que possuem relações específicas 

com o tema abordado na pesquisa, tal discussão será mediada e observada pelo pesquisador, assim 

realizando a coleta dos dados, podendo ser compreendida como um método intermediário, ou seja, 

está entre a entrevista em profundidade (possuindo um roteiro, porém sem questões e respostas fixas) 

e a observação participante (já que existe uma coleta tantos das opiniões expressas como do 

comportamento dos participantes)(ALONSO, 2016, 43). 

Para a realização correta de um grupo focal e essencial a construção prévia de um roteiro. No 

roteiro do grupo focal estarão presentes perguntas e assuntos que devem ser abordados, esse conteúdo 

será baseado na análise do questionário aplicado anteriormente, assim o mediador não se perderá 

durante as discussões ou se esquecerá de abordar um assunto importante, se tornando uma ferramenta 

muito necessária para a realização do grupo focal. 

Um grupo focal pode ser fracassado se não for bem planejado, sendo realizado de forma 

inadequada. Diante disso é essencial que ocorra um planejamento predecessor, fazendo com que o 

grupo focal possua algumas características que podem diminuir as chances de fracasso, são elas: 

 Seleção adequada de participante (o ideal é que se tenha algum conhecimento sobre os

mesmos);

 Integração de todos os participantes;

 Roteiro bem elaborado, possuindo todos os assuntos que devem ser abordados e de fácil

interpretação;

 Mediação bem-feita, controlando o que é discutido, evitando debates, competições e fuga do

tema;

 Proporcionar maior contato entre os participantes (ALONSO, 2016, p. 44).
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Apesar da elaboração do roteiro, é importante estar atendo a temas que podem ser importantes 

para a pesquisa e estão fora do roteiro, surgindo ao longo das discussões. Essa é a vantagem de não 

ser estruturado, ainda podem surgir fatores que não foram percebidos anteriormente pelos 

pesquisadores, e diante desse imprevisto é necessário que o mediador os trabalhe também. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A ocorrência de problemas no curso técnico em Apicultura a nível integrado ao ensino médio, 

disponibilizado pelo IFRN – Campus Pau dos Ferros, é um fato, como mostrado no gráfico 1. Estes 

problemas estariam relacionados a diversos agentes, sendo os principais: a instituição, os professores, 

a região e os alunos, apresentados no gráfico 2. 

Um dos principais seria a baixa quantidade de aulas práticas, que não estariam de acordo com 

o que é exigido aos técnicos. Este seria motivado pela má organização do planejamento de aulas, que

apesar de promover certa fixação dos conteúdos para os alunos, tem sua eficiência reduzida. Isso 

ocorre porque ao invés de ser realizado em função da quantidade de alunos, é realizado em função da 

quantidade de material/equipamento disponível para a aula e a quantidade de tempo, logo, algumas 

deficiências nos materiais disponíveis e a carga horária que o professor deve cumprir 

obrigatoriamente, independentemente da quantidade de alunos da turma, seriam pontos prioritários 

que necessitavam ser seguidos acima da quantidade de alunos, durante a elaboração do planejamento 

da aula. Nesse sentido, o planejamento vigente, com a divisão dos alunos, não se mostra tão eficiente 

uma vez que o professor não consegue ter total controle da turma. 

No que se refere às estruturas disponibilizada pelo Campus Pau dos Ferros para a realização 

de aulas práticas, não se pode negligenciar que o instituto apresenta sim diversas estruturas voltadas 

ao aprendizado dos futuros técnicos em Apicultura, mas determinadas estruturas, ao passo que afetam 
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Gráfico 1: Sobre a existência de problemas 
no curso de Apicultura. 

Gráfico 2: Sobre os principais agentes causadores 
dos problemas detectados no curso de Apicultura. 
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de forma positiva de alguma forma, também têm afetado de forma negativa, isso porque se encontram 

incompletas ou as vezes simplesmente não são utilizadas. Como exemplo, existem irregularidades 

com relação à legislação das estruturas, o que pode confundir o aluno com respeito ao que é exigido 

da parte dos produtores; além de problemas com a segurança, pois a recorrência de furtos pode atrasar 

a realização das aulas. Algumas estruturas dependem de fatores que vão além das capacidades do 

instituto, como é o caso do apiário, que está diretamente interligado com o clima da região, e isso 

deve ser levado em consideração.  

A estrutura que mais afetaria negativamente seria a casa de mel justamente pela não utilização 

da mesma, o que gera a degradação de seus equipamentos sem sequer terem sido utilizados. E essa é 

uma estrutura fundamental para a formação desses técnicos, uma vez que é nessa instalação onde se 

aprendem pontos que podem ser utilizados em diversas áreas de atuação de um técnico. Parte dos 

técnicos a se formar sequer entrou na casa de mel que o IFRN – Campus Pau dos Ferros possui. 

As características das disciplinas técnicas 

também implicam na qualidade do aprendizado dos 

estudantes, e isso está diretamente ligado a ementa do 

curso. Seus problemas são notados, inclusive, pelos 

próprios professores, que chegam a comentar sobre à 

ementa, que foi fabricada por profissionais de uma área 

distinta: a área de Alimentos. Normalmente, suas aulas 

seriam diretamente afetadas pela mesma, por esse 

motivo, em alguns casos, os professores acabam 

optando por não seguir as suas respectivas ementas em 

alguns pontos, uma vez que sua intenção é de “dar a 

melhor aula possível” (Entrevistado I). Logo, o curso de 

Alimentos exerceria certa influência no curso de 

Apicultura, como provado no gráfico 3. 

57%

43%

INFLUÊNCIA DO CURSO 

DE ALIMENTOS 

HÁ INFLUÊNCIA

NÃO HÁ INFLUÊNCIA

Gráfico 3: Sobre a existência de alguma 

influência exercida sobre curso de Apicultura 
pelo curso de Alimentos 
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Entre as consequências destacadas no gráfico 4, destaca-se a existência de diversas matérias 

que, pela nomenclatura, entende-se que são voltadas unicamente para alimentos (exemplo: Química 

e Bioquímica dos Alimentos, Introdução a Microbiologia e Biotecnologia doa Alimentos, Higiene e 

Segurança Alimentar). Ainda existem matérias cuja carga horária não corresponde ao conteúdo, 

sendo maior ou menor do que o necessário, e isso pode ter sido causado pelo pouco contato dos 

profissionais de Alimentos com o curso de Apicultura (também em virtude de este ser o único curso 

técnico em Apicultura do país), os mesmos “não entenderiam como funciona o curso e acabariam 

realizando uma coisa que não se adequa a realidade” (Entrevistado II). Apesar de as matérias da 

ementa serem necessárias para a formação dos técnicos, é importante que algumas adequações sejam 

feitas para direciona-las mais para a área da apicultura, pois da maneira atual é prejudicial devido, 

principalmente, a divisão do tempo entre as matérias. 

Relacionado à região, de fato, existem algumas dificuldades no que depende do clima, como 

citado anteriormente. Mas o principal problema está ligado a estereótipos internos, partindo dos 

moradores da região, como por exemplo, a ideia de que o mercado apícola não é lucrativo.  

O Instituto Federal do campus Pau dos Ferros cumpre sua função ao apresentar aos alunos 

informações sobre o mercado de trabalho, desse modo, ambientando o aluno em suas possíveis áreas 

de atuação, mostrando a utilidade e necessidade que o mercado tem dos conhecimentos que eles têm 

adquirido, gerando diferentes reações nos mesmos, como mostrado no gráfico 5. Apesar de ter 

deixado a desejar no sentido de caracterização dos produtos de acordo com o mercado regional, sendo 

tratados de formar superficial ou simplesmente não informados (principalmente sobre preço de tais 

produtos), no que se refere as áreas de atuação, principalmente aquelas relacionadas ao 

empreendedorismo, as informações sobre o mercado foram tratadas com a devida relevância, uma 
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Gráfico 4: Sobre as principais consequências, sejam elas positivas ou negativas, exercidas pela 
influência do curso de Alimentos sobre o curso de Apicultura. 
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vez que os professores 

repassaram aos alunos 

informações sobre como 

montar um apiário e até 

informações sobre apicultores 

da região. Como consequência, 

pensar no mercado apícola atual 

é animador para os futuros 

técnicos em Apicultura. 

 Fatores como a exposição da capacidade monetária da apicultura, a busca do mercado pela 

resistência das abelhas e as capacidades farmacêuticas e cosméticas de seus produtos são fatores que 

geram certa animação ao se pensar em ingressar na área. Porém a realidade de região seria um fator 

desanimador, uma vez que o clima dificulta muito a produção apícola comercial, além disso, a 

apicultura como criação racional de abelhas é relativamente nova na região, fazendo com que sua 

prática esteja pouco relacionada a comercialização em grande escala. E é a partir do entendimento do 

mercado que o existe certa ênfase do curso em determinado produto: o mel. 

Durante os quatro anos de curso, o produto apícola mais enfatizado é o mel, que permaneceu 

sendo citado durante todos os anos do curso, em diversas matérias, mesmo que indiretamente. E essa 

ênfase seria justificada pelo mercado, tanto o regional como o internacional, este último seria 

inspirado pela diversidade e propriedades características do mel. Esse produto seria o “mais vendido, 

mais divulgado e com maior distribuição” (Entrevistado III), isso porque esse apresentaria maior 

facilidade de produção, possibilitando que pessoas não qualificadas o produzam até de maneira pouco 

higiênica e facilmente o vendam para a população regional, que provavelmente o tratará como o “mel 

mais puro” (Entrevistado IV). 

Nesse sentido, não houve prejuízos gerados por essa ênfase em apenas um produto, nesse 

caso, o mel, porém foram observadas algumas consequências dessa ênfase no curso. Uma delas seria 

a marginalização dos demais produtos, afinal, “quando você dá ênfase em um dos produtos, os outros 

vão ficando a margem” (Entrevistado II), prova é que as particularidades dos outros produtos não são 

tão conhecidas pelos alunos como as particularidades do mel. 

É importante destacar que o notável desinteresse por parte dos alunos em seguir na área não 

estaria relacionado ao mercado, mas sim com a não identificação dos alunos com essa área, afinal 

“existem coisas que você gosta e existem coisas que você ama” (Entrevistado V), o mercado não seria 

a fonte do desinteresse. Mas um dos motivos que geraria esse desinteresse em exercer a função de 
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Gráfico 5: Sobre a maneira como as características do mercado apícola 
foi passado aos alunos. 
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técnico em Apicultura estaria no preconceito sofrido pelos alunos do curso no decorrer de seus quatro 

anos de formação.  

Esse preconceito contínuo ao curso tem afetado de forma geral os alunos, fato provado no 

gráfico 6, de modo que “todos foram vítimas em algum momento” (Entrevistado I). Os agentes são 

variados, partindo de alguns alunos dos outros cursos disponibilizados pelo IFRN – Campus Pau dos 

Ferros (Alimentos e Informática), professores da área propedêutica, servidores de diversos setores, 

familiares dos estudantes do curso de apicultura, e o mais inesperado, dos próprios alunos do curso 

de nível técnico integrado em apicultura desse campus. Alguns comentários chegam a surpreender os 

alunos: “alunos de Alimentos, estudando a disciplina de mel, chegam a dizer: aprendi seu curso 

todinho em uma única disciplina” (Entrevistado VI). 

Tal preconceito pode ser justificado pelo contexto histórico brasileiro, como resquícios do 

escravismo, motivado pelo trabalho na apicultura ser relacionado ao um trabalho braçal, e estes, por 

sua vez, são vistos como de baixo nível. E mesmo que o trabalho do técnico em apicultura não esteja 

diretamente relacionado ao apiário, à extração dos produtos apícolas, à simples relação com a 

apicultura já traz esse preconceito para o técnico, e aqui entramos novamente na questão da falta de 

informação sobre a área apícola que caracteriza boa parte da população. Afinal, as áreas de atuação 

de um técnico em apicultura também estão relacionadas a laboratórios superequipados e salas de 

aconselhamento, com pouco contato com o trabalho braçal propriamente dito, como o que comumente 

se relaciona a área de atuação dos demais cursos (Alimentos e Informática). Além disso, a apicultura 

na região é vista como um trabalho mais informal, sem necessidade de profissionalização, já que 

apicultores informais são mais comuns do que os apicultores formalizados. 

Já no que se refere ao meio em que o curso está inserido, a principal motivação para o 

preconceito seria a falta de conhecimento sobre a área da apicultura que esses agentes apresentam. 

Mas dependendo do agente em específico, outras motivações mais vão surgindo. 

 Alunos de outros cursos podem ser motivados pelo histórico das concorrências para o 

ingresso no curso de Apicultura, que geralmente são as mais baixas levando-se em consideração os 

demais cursos e até turnos, sendo poucas as vezes em que o curso de Apicultura apresentou maiores 

concorrências quando comparado aos demais. A comunidade externa (incluindo familiares) e até 

servidores podem ser motivados pelo pouco conhecimento sobre a área da apicultura, principalmente 

no que se refere ao mercado, acreditando que este seria pouco lucrativo, principalmente quando se 

comparado aos demais cursos (Alimentos e Informática), que são áreas mais conhecidas justamente 

pela presença maior e há mais tempo dessas áreas na região no geral, além disso, pode existir o 

preconceito contra essas outras áreas que os favoreceria aos olhos dessa parcela da comunidade, e 
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aqui pode-se citar a ideia de que o  curso de Alimentos tem muita relação com nutrição, o que não é 

verdade. Professores podem ser motivados pelo estereótipo de que as turmas de apicultura são 

barulhentas, muitas vezes sem sequer conhecer a turma, o que provocaria neles o desinteresse de 

escolher a turma para nela lecionar. Alunos do curso podem ser motivados pelo próprio desinteresse 

no curso, tomando suas opiniões como verdades absolutas mesmo que não correspondam totalmente 

com a verdade; outro ponto seria o de que alguns ingressam no curso com outros interesses, como 

por exemplo o adquirir fama por estudar em uma escola federal. 

Tamanha desinformação da região, muitos dos alunos que se matriculam no curso de 

Apicultura já iniciam os estudos com diversos estereótipos e preconceitos relacionados ao mesmo, 

mas é importante ressaltar que, o que ocorre com a maioria desses alunos, é que conforme o contato 

com o curso foi crescendo, o conhecimento sobre a área da Apicultura foi aumentando, tais 

estereótipos e preconceitos foram se desfazendo. 

Mas saindo do viés do preconceito, o interesse dos alunos também tem afetado o curso. Apesar 

da grande cobrança da parte dos alunos por aulas práticas, a participação não reflete isso 

completamente.  Esta é relativamente pouca, resultante tanto do medo das abelhas (aulas no apiário) 

e o espaço físico pequeno (aulas no laboratório), como a “falta de iniciativa dos alunos e a falta de 

oportunidade” (Entrevistado II) exercem influência nesse déficit de participação. Parte dos alunos 

iniciou o curso com pouco/nenhum interesse em apicultura, logo, não apresentavam interesse nas 

aulas práticas inicialmente, mas conforme esse interesse crescia, a oportunidade de participação 

diminuía. Deve-se considerar também que os alunos não são iguais, “ainda há aquele (aluno) ativo e 

aquele menos ativo” (Entrevistado VI) o que faz com que a aula fique restrita a um pequeno grupo 

de alunos, geralmente os que se habilitam a fazer as atividades sugeridas pelos professores. De todo 

modo, é impossível proporcionar o mesmo nível de contato para todos os participantes por fatores 

que vão além do interesse dos discentes. Os alunos também têm certa culpa na permanência desses 

problemas, uma vez que o instituto disponibiliza meios de se cobrar melhorias através de 

questionários via SUAP, apresentando campos para sugestões abertas, e os alunos não costumam se 

utilizar desses meios para cobrar modificações que colaborassem com a estrutura do curso.  

A partir da seleção e identificação dos problemas citados anteriormente, proporcionou-se uma 

base para a resolução dos mesmos, desse modo, concluindo todos os objetivos da presente pesquisa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa expôs alguns dos problemas que afetam o curso técnico em Apicultura 

integrado ao nível médio, disponibilizado pelo IFRN – Campus Pau dos Ferros, sendo eles a má 
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organização do planejamento das aulas e o preconceito sofrido pelos seus alunos. Foi feita tendo 

como base, principalmente, as experiências de alguns dos alunos que estão cursando o quarto e último 

ano do curso. Diante da pesquisa, percebe-se as dificuldades que o IFRN ainda enfrenta para colocar 

em prática a ideia de politecnia na qual baseia seu discurso e seu Projeto Político-Pedagógico. 

Especialmente no interior, como no alto oeste, a grande maioria dos alunos cursa o nível técnico sem 

nenhuma pretensão de seguir em diante, e tampouco recebe o suficiente de estímulo para aproveitar 

ou aprofundar a sua formação técnica. O estudo de caso para o técnico em apicultura demonstra as 

insatisfações latentes do corpo discente, ao mesmo tempo em que aponta caminhos para a melhora.  

Se o curso técnico tem como objetivo uma interação maior com o mundo do trabalho, a 

avaliação das aulas práticas e a baixa relação com o mercado demonstram que este objetivo não vem 

sendo satisfatoriamente cumprido. Neste momento, há uma dificuldade real em integrar a formação 

intelectual e o mundo do trabalho, resultando numa escolarização longe dos objetivos propostos.  
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CRIAÇÃO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE GAMIFICAÇÃO COMO 

FORMA DE AUXÍLIO DIDÁTICO 

TAVARES JÚNIOR, J. D. P. 1 , NICÁCIO, E. P. S. 2 , SILVA, G. K. S. 4 , NOGUEIRA FILHO, J. M. 5 

e LIMA, F. L. F. 6 
1,2 IFRN – Campus Ceará-Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências humanas). 

RESUMO 

A aplicação de atividades gamificadas na 

educação escolar não é algo novo, como 

podemos observar nos trabalhos de alguns 

autores, onde percebemos a interação, 

motivação e engajamento do aluno com a 

atividade proposta por meio de jogos 

didáticos. Sendo assim, para criar a interação, 

motivação e emoção, pretende-se criar uma 

plataforma gamificada para esse fim. A 

metodologia a ser empregada será: aplicar a 

plataforma de desenvolvimento Arduino para 

criar uma comunicação físico/digital entre a 

central de controle (meio físico) e sua 

interface digital (meio digital), avaliando as 

atuais metodologias educacionais a partir do 

olhar de um Game Designer para “gamificar” 

as mesmas adicionando mais emoção e 

interação.

ABSTRACT 

The application of gamified activities in 

school education is not something new, as we 

can observe in the works of some authors, in 

which we perceive the interaction, motivation 

and participation of the student with the 

proposed activity through didactic games. 

Therefore, to promote interaction, motivation 

and excitement, we intend to create a gamified 

platform for this purpose. The methodology 

will be to apply the Arduino development 

platform to create a physical/digital 

communication between the control center 

(physical medium) and its digital interface 

(digital medium), evaluating the current 

educational methodologies from a Game 

Designer’s perspective, in order to ‘gamify’ 

them by adding more excitement and 

interaction.

PALAVRAS-CHAVE:  Gamificação. Educação. Protótipo. 

KEYWORDS:  Gamification. Education. Prototype. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação escolar convencional, em muitos casos, não causa uma imersão por parte 

do aluno por não oferecer uma interação com o mesmo, principalmente por não utilizar 

métodos lúdicos que poderiam despertar o interesse do aluno para um melhor ensino escolar. 

O presente projeto tem como objetivo construir um protótipo de sistema de gamificação 

escolar para que sua aplicação tenha efeitos positivos na criação da motivação e do 

engajamento para um melhor rendimento escolar favorecendo a criação de ambiente mais 

imersivo para o indivíduo em suas atividades. O protótipo se comportará como um jogo físico 

com uma interface digital (hardware e software) feito para três equipes, o hardware será criado 

com base na plataforma de desenvolvimento Arduino (IDE do Arduino e microcontroladores 

da família ESP), com o uso de batedores individuais sem fio, por equipe, os quais serão 

capazes de se comunicar com a central de controle do jogo, a qual será construída com base 

na placa ESP8266 NodeMCU, gerando uma rede WIFI que servirá de “ponte” para a 

comunicação entre os batedores e a interface digital com a central de controle. O protótipo 

acompanhará um pen drive contendo uma página HTML (um jogo, especificamente), a qual 

deverá controlar a central de controle através de um computador e exibir o material didático, 

que poderá ser projetado com o uso de um projetor. Caso não tenha a presença de um 

computador no local, o mesmo processo de controle e exibição poderá ocorrer através de um 

aplicativo para celular Android. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gamificação 

O termo gamificação compreende a aplicação de elementos de jogos em atividades de 

não jogos. Assim, embora a palavra tenha sido utilizada pela primeira vez em 2010, a 

gamificação tem sido aplicada há muito tempo (FADEL, ULBRICHT, 2014, p. 6). [...] O 

crescimento exponencial de gamers no Brasil consolida os games como um fenômeno cultural 

que vem sendo investigado por distintos olhares, isto é, da educação, da comunicação, da 

psicologia, do design, da computação, entre outras áreas. A lógica presente nos games tem 

sido usada para área de marketing e processos de formação escolar e profissional. O próprio 

Ministério da Cultura já reconhece os games como um produto audiovisual, e o Ministério de 
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Educação apoia o desenvolvimento de ambientes gamificados, a exemplo do Geekgames”, 

uma plataforma online de aprendizado adaptativo que possibilita aos estudantes prepararem-

se para o Exame Nacional para o Ensino Médio (ENEM), através de desafios. Os alunos 

inscritos têm acesso a um diagnóstico e a um estudo personalizado que possibilitam identificar 

suas limitações e acompanhar os avanços nas áreas a serem avaliadas pelo ENEM. Os 

resultados do Geekgames foram considerados positivos e o Ministério de Educação levantou 

a possibilidade de também gamificar a avaliação do Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA), que mede a habilidade de estudantes de 15 anos em matemática, leitura e 

ciências, e a Prova Brasil, exame realizado com alunos de 5º e 9º anos do ensino fundamental 

e 3º ano de ensino médio de escolas públicas brasileiras (ALVES, MINHO, DINIZ, 2014, p. 

75-76).

2.2 Arduino 

Sua popularidade não para de crescer, e cada vez mais pessoas percebem o incrível 

potencial desse maravilhoso projeto de fonte aberta para criar projetos interessantes rápida e 

facilmente, com uma curva de aprendizagem relativamente pequena. A maior vantagem do 

Arduino sobre outras plataformas de desenvolvimento de microcontroladores é a facilidade de 

sua utilização; pessoas que não são da área técnica podem, rapidamente, aprender o básico e 

criar seus próprios projetos em um intervalo de tempo relativamente curto. Artistas, mais 

especificamente, parecem considerá-lo a forma perfeita de criar obras de arte interativas 

rapidamente, e sem conhecimento especializado em eletrônica. [...] O Arduino pode ser 

utilizado para desenvolver objetos interativos independentes, ou pode ser conectado a um 

computador, a uma rede, ou até mesmo à Internet para recuperar e enviar dados do Arduino e 

atuar sobre eles. Em outras palavras, ele pode enviar um conjunto de dados recebidos de alguns 

sensores para um site, dados estes que poderão, assim, ser exibidos na forma de um gráfico. [...] 

Para programar o Arduino (fazer com que ele faça o que você deseja) você utiliza o IDE do 

Arduino, um software livre no qual você escreve o código na linguagem que o Arduino 

compreende (baseada na linguagem C). O IDE permite que você escreva um programa de 

computador, que é um conjunto de instruções passo a passo, das quais você faz o upload para 

o Arduino. [...] O hardware e o software do Arduino são ambos de fonte aberta, o que significa

que o código, os esquemas, o projeto etc. podem ser utilizados livremente por qualquer pessoa 

e com qualquer propósito (McRoberts, Michael, 2011, p20 - p24). 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia empregada é a dedutiva como caráter experimental objetivando o 

desenvolvimento de um produto, por meio dos seguintes passos, dos quais alguns já foram 

feitos: Aprofundamos no conhecimento e no funcionamento do Arduino e demais 

componentes, tais como os módulos para Arduino e a linguagem de programação C++ voltada 

para a IDE da plataforma de desenvolvimento Arduino para desenvolver o código base. Em 

seguida avaliamos as atuais metodologias educacionais a partir da perspectiva de um Game 

Designer para o desenvolvimento de uma metodologia gamificada que irá ser aplicada no jogo. 

Criamos o designer da central de controle e dos batedores sem fio (meio físico), prevendo a 

ergonomia e a usabilidade do protótipo. Desenvolvemos um jogo em HTML, permitindo 

controlar a cental de controle virtualmente através de um computador e projetar o material 

didático (questões) com o uso de um projetor. Além disso, criaremos um aplicativo para 

Android para realizar as mesmas funções do jogo em HTML no caso de não haver um 

computador no local. Em seguida aplicaremos o sistema de gamificação em sala de aula, onde 

professores usarão para gamificar o ensino de seus conteúdos didáticos.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado dessa pesquisa, espera-se concluir a construção e programação do 

protótipo e aplica-lo em ambiente escolar. Atualmente a equipe alcançou os seguintes 

resultados: 

➢ Criação das regras básicas do jogo;

➢ Prototipagem do circuito;

➢ Criação de modelo 3D da versão final do protótipo;

Figura 1 – Modelo 3D do projeto (parte física) 

➢ Criação do designer do aplicativo para Android (ainda não funcional);
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➢ Interação entre a prototipagem da central de controle e a página HTML;

➢ Criação da jogo em HTML para controle da central e exibição de conteúdo;

Figura 2 – Designer da página HTML (interface digital) 

Uma dificuldade da equipe está ligada ao número muito limitado de portas digitais 

disponíveis na placa ESP8266 NodeMCU. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente o projeto encontra-se em andamento. Temos como intuito desenvolver uma 

alternativa ao ensino e avaliação escolar dos estudantes. Atingimos o desenvolvimento de uma 

comunicação entre a central e a interfase digital, permitindo controlar a central de controle a 

distância através de qualquer aparelho com capacidade de comunicação WIFI. Porém, ainda 

não atingimos o objetivo maior: criar um protótipo de sistema de gamificação 100% funcional 

e dinâmico. O protótipo será totalmente portátil e terá seu conteúdo didático (questões) 

completamente atualizável, permitindo um domínio maior do sistema por parte do professor. 

REFERÊNCIAS 

FADEL, Luciane Maria; ULBRICHT, Vania Ribas. Educação Gamificada: 

valorizando os aspectos sociais. Gamificação na educação. São Paulo: Pimenta Cultural, 

2014. 300p. Disponível em: <https://www.dropbox.com/s/pcbqvvlwt2ezmqf/eBook-

GamificaçãonaEducação.pdf?dl=0>. Acesso em: 07 mai. 2018. 

ALVES, Lynn Rosalina Gama; MINHO, Marcelle Rose da Silva; DINIZ, Marcelo Vera 

Cruz. Gamificação: diálogos com a educação. Gamificação na educação. São Paulo: 

Pimenta Cultural, 2014. 300p. Disponível em: 

https://www.dropbox.com/s/pcbqvvlwt2ezmqf/eBook-GamificaçãonaEducação.pdf?dl=0. 

Acesso em: 07 mai. 2018. 

McRoberts, Michael; Arduino básico; [tradução Rafael Zanolli]. São Paulo: Novatec 

Editora, 2011. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1374

https://www.dropbox.com/s/pcbqvvlwt2ezmqf/eBook-GamificaçãonaEducação.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pcbqvvlwt2ezmqf/eBook-GamificaçãonaEducação.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pcbqvvlwt2ezmqf/eBook-GamificaçãonaEducação.pdf?dl=0


ESTRESSE EM UMA VISÃO INSTITUCIONAL: PROBLEMAS, 

CAUSAS, EFEITOS E SOLUÇÕES 

SANTOS, J. D. C. 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3

1 IFRN – Campus Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

Os dados adquiridos na pesquisa 

descritiva foram de extrema importância, tanto 

para se ter conhecimento de técnicas de 

relaxamento para educadores, quanto para 

pessoas que buscam autocontrole e, aos 

pesquisadores que puderam adentrar 

profundamente no tema. A pesquisa objetiva 

estudar: As relações sociais relacionando a um 

contexto institucional e externo; o conceito de 

consciência coletiva e sua relação com o bem-

estar dos docentes e discentes; técnicas ante 

estresse; estado e pensamentos atuais sobre o 

assunto; motivos da existência de grupos mais 

vulneráveis; Consequências da ansiedade e 

motivos do suicídio. Para isso foi desenvolvido 

uma série de métodos de coletar dados, como a 

pesquisa em diversas artigos e obras de 

pensadores, formulários e entrevistas à 

voluntários e profissionais da instituição 

estudada. As ideias de Émile Durkheim foram 

umas das bases que mais foram levadas em conta 

no requisito de sociólogo e, dos artigos que foram 

mais relevantes se encontra a pesquisa de 

Cristiane Segatto, que disponibilizou uma boa 

base.  Com as informações que foram adquiridas 

com o estudo do caso pôde-se ver que o assunto 

é de extrema relevância por ser um problema real 

que pouco é trabalhado, fazendo com que se 

passe despercebido por longos períodos, 

ocasionando problemas graves na saúde do corpo 

e mente, que nos menores dos problemas causa o 

desinteresse nos estudos.

ABSTRACT 

The data acquired in the research were quite 

important, both for knowledge of relaxation 

techniques for educators and for people seeking 

self-control, and for researchers who were able to 

get deeply into the subject. The research aims to 

study: Social relations relating to an institutional 

PALAVRAS-CHAVE: Estresse. Consciência coletiva. Ansiedade. Consequências. Suicídio. 
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context and sternum; the concept of collective 

consciousness and its relationship with the well-

being of teachers and students; stress 

management techniques; state and current 

thoughts on the subject; reasons for the existence 

of more vulnerable groups; Consequences of 

anxiety and suicide motives. For this, a series of 

data collection methods were developed, such as 

research in various articles and works of thinkers 

such as forms and interviews with volunteers and 

professionals of the institution studied. The ideas 

of Emile Durkheim were one of the bases that 

were taken into account in the requirement of 

sociologist, and of the articles that were more 

relevant is the research of Cristiane Segatto, that 

provided a good base. From the information 

obtained from the study of the case it can be seen 

that the subject is of great relevance because it is 

a real problem that is little worked, causing it to 

go undetected for long periods of time, causing 

serious problems in the health of the body and 

mind, which in the smallest of problems causes 

the disinterest in studies. 

INTRODUÇÃO 

A cada década a população aumenta em um ritmo exorbitante, e mesmo com tantas pessoas, 

o humano tende a se isolar cada vez mais, um dos animais que mais está presente no mundo acaba

sendo o mais solitário, nós humanos temos a necessidade de algo que nos anime, a rotina e o tédio

pode ser o nosso maior veneno. No campus não é muito diferente, podemos ver no cotidiano alunos

tristes com notas ruins e com isto originando mais notas baixas, fazendo com que a rotina deles sejam

uma verdadeira prova de resistência psicológica. Devemos nos preocupar com o bem-estar dos

docentes e discentes, pois a depressão pode surgir em qualquer um que tenha tédio, uma rotina

monótona ou cansativa.

Daí surge uma questão: Será que podemos modificar essa realidade? E com esta primeira 

pergunta, a pesquisa começou, e acabou se deparando que os entrevistados tinham formas de relaxar 

diferentes e mesmo não sendo tão eficazes, as pessoas não iriam praticar atividades físicas, levando-

se a entender que deve-se desenvolver outras formas de relaxamento, já que esse ponto é muito 

individual, e provavelmente poucos vão fazer alguma  coisa para melhorar, se sentirem que estão 

sendo forçadas de alguma maneira. 

Entender como funciona a mente e corpo das pessoas é uma das coisas mais importantes da 

ciência, e é visível que o estresse não é tratado de maneira adequada, sendo assim, este resumo busca 

desvendar os mistérios em volta do estresse. Com o auxílio do psicólogo da instituição, o 

entendimento sobre o assunto foi aumentado, podendo assim ter ideia do que era o verdadeiro motivo 

de tanta desmotivação por parte dos colegas. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Uma pesquisa feita com 2195 pessoas feita pela psicóloga Cristiane Segatto, aponta que as causas 

do estresse são bem comuns, tendo: 

KEYWORDS: Stress. Collective consciousness. Anxiety. Consequences. Suicide. 
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Relacionamentos (18%); problemas financeiros (17%); sobrecarga de trabalho (16%); trabalho em si 

(13%); a maneira de pensar do entrevistado (8%). 

A pesquisa fala que cada um tem sua maneira de relaxar, podendo ser a base de exercícios, 

meditação e se divertir que é o mais comum e provavelmente mais eficiente. Tomar o tédio com um 

momento de distração acaba ocasionando um alívio do estresse. 

Julio Cesar Filgueiras e Maria Isabel Steinherz Hippert, estudiosos do assunto, tentam explicar 

o estresse, fazendo com que suas obras também mostrem os sintomas do mesmo, ocasionado muitas

vezes pelo tédio ou algum abalo emocional. No andar da sua pesquisa eles mostram que o problema

pode causar diferentes complicações que, na maioria dos casos, as pessoas têm dificuldade em se

concentrar em seu trabalho.

Em “UMA PERSPECTIVA PSICOSSOCIAL EM PSICOSSOMÁTICA VIA ESTRESSE E 

TRABALHO”, de Avelino Luiz Rodrigues e Ana Cristina Limongi França, podemos ver uma parte 

mais detalhada que fala das causas do estresse, demonstrando de forma explícita que uma rotina de 

pouco convívio e muito agitada pode levar a um crescimento de doenças biológicas, como o 

superaquecimento do sistema nervoso do paciente. 

Dos sintomas psicológicos temos como base o sociólogo Durkheim, “todo o caso de morte 

que resulta, direta ou indiretamente, de um ato, positivo ou negativo, executado pela própria vítima, 

e que ela sabia que deveria produzir esse resultado” mostrando que a ansiedade está com forte 

presença, levando a perda do foco em momentos onde mais se precisa. A angústia, o nervosismo faz 

com que tudo pareça mais difícil, a irritação faz da pessoa um alvo para o medo e impaciência. Tudo 

se ligando e deixando com mais sintomas como tontura e dificuldade em se decidir, fazendo ter 

problemas em tomar decisões simples, levando assim em uma sensação de perda de controle e 

esquecimento. A pessoa com os sintomas se depara com outra realidade, tudo parece mais difícil e 

complicado, fazendo com que aumente os sintomas ao decorrer do tempo se nada for feito. 

Dos sintomas físicos, o mais comum e de maior conhecimento popular é a queda de cabelo, 

todos relacionam  esse sintoma com o estresse, mas deve-se relatar que ele não é o único, problemas 

cardíacos e gastrointestinais são presentes nos sintomas e fáceis de serem percebidos, como também 

a falta de ar que é muito visível, também encontramos as mãos frias e suadas, problemas de pele, 

insônia, alergias, tensão muscular e enxaqueca como sintomas que podem vir sorrateiramente 

causando graves problemas na vida. 

METODOLOGIA 

Será inserida a prática de jogos eletrônicos e diversos meios da informática para estimular a 

perda de estresse. Músicas, vídeos e imagens podem ser trabalhadas com os voluntários para que eles 

se sintam à vontade e aliviados da tensão psicológica. 

 A pesquisa vai compor uma parte feita por teorias de trabalhos já realizados por profissionais 

das áreas presente neste trabalho, como a de psicólogos, sociólogos, terapeutas, educadores físicos e 

médicos da área esportiva, compondo também uma parte para experimentos novos com voluntários, 

que formaram dados importantes à pesquisa. As tabelas e formulários que serão apresentadas para os 

voluntários, que darão um completo acompanhamento às técnicas de relaxamento. Outra parte crucial 

são os relatórios de perguntas, que darão uma fonte de estudo para que se possa relacionar com o 

decorrer do tempo. 
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Com pesquisas e entrevistas feitas com alunos, percebeu-se que as pessoas têm modos já 

desenvolvidos de tirar o estresse, sendo assim uma boa forma de complementar o estudo sobre as 

ramificações do autocontrole. Será reservada uma parte do estudo para ver se alguma atividade usada 

para tirar o estresse fica se repetindo nos voluntários, e ter uma ideia da relação qualitativa e 

quantitativa, se as mesmas atividades se repetem em determinados cursos, se os cursos de alguma 

maneira tem influência no grau de estresse nos seus estudantes, e técnicas de relaxamento. 

Um dos questionários foi e será feito com alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Rio Grande do Norte, Campus Ipanguaçu nos três cursos integrados de nível médio: 

Informática, Meio Ambiente e Agroecologia, podendo ver que algumas características são repetidas 

entre os cursos, dados que mostraram que o tipo e técnicas de ensino, os mais sutis que sejam, podem 

influenciar no comportamentos dos discentes. 

Questionário de pesquisa temporal de nível de estresse: 

O questionário tem como objetivo estudar os possíveis períodos do aumento ou diminuição 

de pressão psicológica, levando em conta que as perguntas terão que ser feitas em momentos 

específicos do ano letivo de uma determinada instituição de ensino. Neste caso será feita no âmbito 

do IFRN campus Ipanguaçu, em dois períodos específicos: No início do semestre e na época que 

esteja ocorrendo avaliações 

Questionário de técnicas de controle emocional: 

Levando em conta que as pessoas têm maneiras diferentes de relaxar, esse questionário vem 

com o objetivo de entender as diversas atividades que os alunos podem desenvolver para se acalmar, 

e ver se algumas das mesmas se repetem em determinados contextos como a turma e horário de 

estudo. A ideia de que atividades possam ter melhor aceitação e serem eficazes que outras também 

devem ser trabalhada de uma maneira à estudada e aperfeiçoada para ser apresentada renovada e 

controlada. 

Questionário indireto de estado emocional: 

Neste questionário há uma série de questões de cunho emocional, onde serão apresentadas 

situações diversas para que sejam resolvidas com as características de resoluções de problemas, tendo 

em vista que a pessoa possa responder mais de uma forma nas duas vezes que serão apresentadas. As 

perguntas têm o objetivo de estudar as mudanças que o estresse pode ocasionar na maneira de resolver 

problemas do cotidiano. 

A primeira parte do questionário em questão foi desenvolvida com perguntas abertas e 

fechadas, feito em um momento em que as provas e trabalhos não estavam muito ativas, o começo 

do primeiro bimestre. 

RESULTADOS 

1º Com o questionário de das três seções, conseguiu ver que os estudantes de 

agroecologia  tem mais tendências violentas, em relação às outras, porém os que cursam Informática 

têm mais características de pessoas com desequilíbrio emocional; 2º A relação de atividades físicas 

e 
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a presença de estresse não pôde ser vista de maneira adequada, pois a pressão psicológica está 

presente em quase todos; 3º As técnicas mais usadas entre os discentes do campus para se acalmar 

são: Praticar esportes, escutar músicas e assistir séries, nesta ordem; 4º Na enquete feita com mais de 

300 pessoas, mais da metade se consideram estressadas; 5º Quase 80% das pessoas dizem sofrer de 

ansiedade; 6º Na enquete englobando pessoas fora do campus a ordem das técnicas foram: Músicas, 

esportes, séries/filmes e interação social, podendo ver que a média de atividades ante estressantes do 

perfil de aluno do campus é diferente do geral; 7º Mais da metade das pessoas sentem sintomas físicos 

quando estão estressados; 8º Pessoas que praticam esportes frequentemente tem doutrinas que fazem 

controlar o estresse; 9º pessoas que diziam ser bastante estressadas são mais diretas nas respostas; 10º 

Discentes do curso de Meio Ambiente formulam suas respostas, menos estressadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após um ano e meio de estudos, relacionando perguntas, respostas, ideias, resultados de 

tabelas, enquetes, formulários, entrevistas aos profissionais de contato e relações sociais, pôde-se 

entender o que faz efeito no requisito de técnica ante estresse. Os trabalhos pesquisados puderam 

proporcionar uma base para que no decorrer das pesquisas feitas para este artigo sejam utilizadas 

técnicas de preparação boas. Com a enquete feita com trezentas e duas pessoas pode-se ver que o 

estresse é claro na sociedade, tendo mais ocorrência no quesito ansiedade, fazendo com que os 

sintomas fossem mostrados em grande proporção. As técnicas pessoais de relaxamento algumas vezes 

se apresentaram em forma de atividades irregulares, mas, mesmo assim, pode-se ver que algumas 

ideias dos estudantes do instituto de Ipanguaçu são eficazes, por fim, com tudo que se foi trabalhado, 

pôde-se ver que o estresse é bastante presente na vida humana, ocasionando  diversos problemas. É 

visível que não conseguiremos ficar sem problemas com o estresse, mas podemos tentar amenizar, e 

assim, desenvolver técnicas eficazes no ensino e na vida em geral. 
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AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS DISCENTES NO 

PROCESSO DE ENSINO - APRENDIZADO DE RESISTÊNCIA DOS 

MATERIAIS 

CARVALHO, M. O.1; REBOUÇAS, L. R.2 e LIMA da SILVA, R. C.3 

1,2,3 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

Este projeto se propõe a identificar as 

dificuldades de alunos da disciplina 

Resistência dos Materiais do Curso Técnico de 

Mecânica do IFRN/MO na aprendizagem dos 

conceitos ministrados em sala de aula, bem 

como, apontar os desafios enfrentados pelos 

professores desta disciplina no processo de 

ensino-aprendizagem. Pretende-se com isso, 

reduzir os índices de reprovação e 

trancamentos apresentados nessa disciplina. 

Para isso foi aplicado um questionário junto 

aos alunos, que fornecesse informações desde 

seus conhecimentos básicos até sua forma de 

estudar. Além disso, foi realizado um 

acompanhamento de monitoria com os alunos, 

onde a interação aluno-monitor serviu para, 

não apenas sanar as dúvidas dos alunos, mas 

também, coletar informações sobre os 

conteúdos que o professor deve dar maior 

atenção em sua abordagem em sala de aula. 

ABSTRACT 

This project intends to identify difficulties of students 

who study Strength of Materials as a subject of the 
technical course of mechanics at Instituto Federal do 

Rio Grande do Norte - IFRN / MO,  to learn the 

concepts taught in the classroom, as well as, to point 
out the challenges faced by the teachers in the 

teaching-learning process. It is intended to reduce the 

student failure and cancellation of registration rates 

presented in this discipline. For this purpose, a 

questionnaire it was applied to the students, which 

provided information ranging from their basic 
knowledge in the subject to their way of studying. In 

addition, a monitoring process of students’ activities 

it was carried out so that the student-monitor 
interaction not only answer students questions, but 

also collected information about the contents that the 

teacher could give more attention to in their 

classroom approach.

1 INTRODUÇÃO 

Nos cursos de engenharia, e em cursos técnicos como Mecânica e Edificações, a disciplina de 

Resistência dos Materiais é estritamente necessária. Ela é indispensável quando se busca calcular as 

PALAVRAS-CHAVE:  Resistência dos Materiais, Ensino, Aprendizagem. 

KEYWORDS:    Strength of Materials, Teaching, Learning. 
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relações das forças externas e internas aplicadas a um corpo inteiro, possibilitando o 

dimensionamento e a análise da estabilidade dos corpos (HIBBELER, 2004). Considera-se que a 

matéria possui certo grau de complexidade, por exigir a utilização de conceitos desenvolvidos em 

outras disciplinas, por exemplo, Física e Matemática. Gavazza e Graça (2011) em sua análise sobre 

aprendizado de Resistência dos Materiais citam que o aumento da dificuldade de ensinar e 

compreender a disciplina supracitada está relacionado às próprias dificuldades que os alunos têm com 

os conhecimentos básicos. Estes evidenciam problemas na decomposição de forças, operações 

matemáticas básicas, convenção de unidades de medida, além da intepretação e contextualização das 

circunstâncias das questões. Nesta perspectiva, segundo Nakao (2003) para o entendimento dos 

conceitos de Resistência dos Materiais é exigido uma abstração e uma capacitação que às vezes não 

se tem, resultando em grande número de reprovações. Este trabalho visa detectar as principais fontes 

das dificuldades apresentadas no processo de ensino-aprendizagem de Resistência dos Materiais sob 

a visão dos alunos dos Cursos Técnico de Mecânica do IFRN no Campus Mossoró contribuindo para 

um aumento do desempenho dos estudantes nessa disciplina. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

No ensino da disciplina de Resistência dos Materiais é notável a presença de dificuldades 

enfrentadas por alunos que inserem nessa disciplina. Paixão (2012) menciona a colaboração das 

deficiências desde os níveis fundamental e médio do sistema educacional para o agravamento desse 

estado. Litto (1996, p. 130) traz como inaceitável que a escola continue nesse paradigma industrial, 

ou seja, tratando os alunos como uma linha de montagem.  Este modelo não é eficaz, pois cada aluno 

possui uma construção educacional diferente.  Nessa situação é citado o pensamento sobre educação 

em engenharia de Felder e Silvermann (1988) apud Bernardinis et. al (2017), mostrando os estilos de 

aprendizagem separados em cinco dimensões: conteúdo – concreto ou abstrato; modo de apresentação 

– visual ou verbal; organização – indutiva e dedutiva; participação do aluno – ativa ou passiva; e

perspectiva – sequencial ou global.  Nesse contexto é induzida a pergunta qual é o melhor método à

ser utilizado para o entendimento da matéria de Resistência dos Materiais.

Essas ideias estão presentes em várias teorias da aprendizagem que mostram a importância do 

uso de meios que possibilitem novas perspectivas de ensino. Segundo Wertsch (1995), através do 

intermeio de instrumentos e signos é possível compreender as transformações quantitativas e 

qualitativas no desenvolvimento, além da transição das formas de funcionamento interpsicológico em 

intrapsicológico. Desse modo é essencial oferecer mais oportunidades para os alunos atuarem 

utilizando as ferramentas culturais, por exemplo, na resolução de problemas, em debates grupais ou 

atividades experimentais. 

3 METODOLOGIA 

O estudo definiu como espaço amostral da pesquisa, os discentes do Curso Técnico em 

Mecânica do IFRN-Campus Mossoró no primeiro semestre de 2018, nas modalidades Integrado e 

Subsequentes, matriculados na disciplina de Resistência dos Materiais.  A realização da pesquisa foi 

desenvolvida em dois segmentos, ocorrendo em uma elaboração e aplicação de um questionário em 

conjunto com os alunos.   

A enquete estruturada, com base em Belhot (1997) e Vieira (2009), possuiu 20 questões 

contemplado variáveis que influenciam diretamente ou indiretamente na aprendizagem.  Em paralelo 

ao questionário foi disponibilizado acompanhamentos de monitoria por alunos bolsistas que 

obtiveram bom desempenho no ano anterior em Resistência dos materiais. Assim também, foi 

possível, através da interação dos alunos com o monitor, a identificação das principais dúvidas dos 
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alunos. Os dados obtidos, por meio do questionário e monitoria, foram organizados no Excel para 

melhor entendimento.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na disciplina de Resistência dos materiais é trabalhado um conteúdo considerado como 

complexo. Esta característica foi constatada através do desempenho dos discentes do curso Técnico 

em Mecânica do IFRN/Mossoró no ano de 2017. Na modalidade integrado o índice de reprovação 

desses alunos em Resistência dos Materiais foi de 31%, no entanto, mais preocupante é o apresentado 

na modalidade subsequente, 74%. 

Segundo dados recolhidos no questionário realizado, a matéria de Resistência do Materiais foi 

classificada pela maioria dos discentes como uma matéria difícil (Figura 1).  Segundo Ribeiro et. al 

(2015) para o entendimento dos assuntos na disciplina os alunos precisam possuir uma base de 

matemática elementar, habilidades de escrever e se comunicar por meio da linguagem matemática, 

além de ler e compreender os elementos dessa linguagem. Nesse sentido foi investigado quais 

disciplinas que os entrevistados têm maior dificuldade. Foi visto que os alunos têm problemas em 

várias disciplinas, mas 38,8% em Matemática e Língua Portuguesa e 25% informaram que têm 

dificuldade em Física (Figura 2). Essas disciplinas têm grande influência no estudo da Resistência 

dos Materiais, ora na interpretação das questões, ora na capacidade de entender os esforços a qual um 

material está sujeito em sua aplicação, além disso no desenvolvimento de cálculos dos esforços para 

um posterior dimensionamento das peças e estruturas. 

Figura 1: Classificação do grau de dificuldade da 

disciplina Resistência dos materiais 
Figura 2: Disciplinas com maior dificuldade 

Fonte: elaborado pelo autor Fonte: elaborado pelo autor 

O tempo disponível para o estudo deve estar em conjunto com condições adequadas para 

motivação da aprendizagem, seja através do incentivo dos pais, seja com a utilização de material 

didático adequado. Nesse sentido verificou-se que 41,7% dos estudantes informaram não existir 

livro suficiente no campus para todas as turmas que possuem Resistência dos Materiais na grade 

curricular (Figura 3a). Além disso identificou-se que 50% dos respondentes pegam raramente livros 

da disciplina na biblioteca da instituição (Figura 4). Esta circunstância foi justificada pelos 

estudantes que mencionaram que os livros disponíveis não auxiliam na aprendizagem, pois não 

possuem uma linguagem adequada ao ensino técnico, de acordo com 75% dos alunos (Figura 3b). 

De fato, os livros utilizados nessa disciplina são destinados ao ensino superior e abordam assuntos 

com uma linguagem matemática que não é estudado no ensino técnico, por exemplo, integrais.  No 

entanto, segundo Carvalho (2014), na maioria das escolas de engenharia do Brasil, um aluno poderá 

fazer o curso de Resistência dos Materiais sem saber de cálculo. 
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Figura 3: Livros didáticos da disciplina Resistência dos Materiais (a) disponibilidade de livros na Instituição 

(b) Linguagem dos livros

Fonte: elaborado pelo autor 

Figura 4: Frequência de empréstimos de livros de Resistencia dos materiais 

Fonte: elaborado pelo autor 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se propôs a identificar os fatores que interferem no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos do curso técnico, nas modalidades integrado e subsequente do IFRN – 

Campus Mossoró. Através de observações durante o acompanhamento de monitoria e da aplicação 

de um questionário aos alunos foi possível identificar os principais obstáculos enfrentados pelos 

estudantes que influenciam no seu desempenho na disciplina Resistência dos Materiais. Constatou-

se que as deficiências em operações matemáticas, interpretação de texto e conhecimentos básicos da 

Física contribuem para o baixo rendimento dos alunos. Identificou-se, também, que a falta de 

bibliografia de Resistência dos Materiais com linguagem adequada para estudantes de curso técnico 

é um fator desmotivador que dificulta o aprendizado.  

Pode-se concluir que diversos fatores contribuem para o baixo rendimento na disciplina 

Resistência de Materiais que vão desde as experiências acumuladas em outras disciplinas até fatores 

como a disponibilidade de material de auxílio em linguagem adequada. Dessa forma, espera-se, com 

as atividades propostas neste projeto, que se possa trazer à disciplina Resistência dos Materiais uma 

contribuição ao processo ensino-aprendizagem, fornecendo aos professores uma visão dos desafios 

que podem vir a encontrar e uma maneira de motivar os alunos a estudar a disciplina através da 

interação com os colegas e monitores. 
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CURSO DE LICENCIATURA EM 
FÍSICA DO IFRN: CONCEPÇÃO DE POLITECNICA DOS EGRESSOS 

(2013-2017) 
OLIVEIRA, M.E. 1; MIRANDA, M.H.V. 2; NASCIMENTO, F.L.S.3; CHAGAS, J.F.B.4; SOARES, E.S.5 

¹Licencianda em Física, IFRN; ²Licencianda em Física, IFRN, 3,4,5Docentes IFRN – Campus João Câmara. 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas. 

RESUMO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN é uma 
instituição de educação profissional, científica e 
tecnológica que oferece ensino de qualidade em 
sintonia com os diversos arranjos locais e 
regionais, em busca da excelência em ações 
acadêmicas e gerenciais. Constitui-se enquanto 
um dos principais estabelecimentos a ofertar 
Educação Profissional, inclusive destinada à 
Formação de Professores de Educação Básica. 
Com o intuito de verificarmos a consonância 
entre as pretensões institucionais, quanto às 
prerrogativas de politecnia e omnilateralidade, e 
a concepção dos docentes formados egressos da 
instituição, propomos esta pesquisa de caráter 
exploratório. Para tanto, utilizaremos um 

questionário aberto contendo 5 (cinco) questões 
sobre a formação e atual atuação docente. A 
análise será feita segundo a análise de conteúdos 
de Bardin (2011). Particularizamos o Curso de 
Licenciatura em Física do IFRN, nos campi 
Caicó, João Câmara, Natal-Central e Santa Cruz, 
entre os anos de 2013 e 2017. Os dados serão 
analisados também a partir da análise de 
documentos institucionais como: o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (2014-2018), o 
Projeto Pedagógico do Curso Superior de 
Licenciatura em Física (2012), bem como a 
Organização Didática do IFRN (2012).  Busca-se 
contribuir para a efetivação da formação do 
docente da educação básica destinada à 
Educação Profissional e Tecnológica. 

ABSTRACT 
The Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte / IFRN is an 
institution of professional, scientific and 
technological education that offers quality 
teaching in harmony with the diverse local and 
regional arrangements, in search of excellence in 
academic and managerial actions . It is one of the 
main establishments offering Vocational 
Education, including for the Training of Basic 
Education Teachers. With the purpose of 
verifying the consonance between the 
institutional pretensions, the prerogatives of 
polytechnics and omnilaterality, and the 
conception of the graduated teachers of the 
institution, we propose this exploratory research. 
To do so, we will use an open questionnaire 

containing 5 (five) questions about training and 
current teaching performance. The analysis will 
be done according to the content analysis of 
Bardin (2011). We highlight the IFRN Physics 
Degree Course at Campuses Caicó, João Câmara, 
Natal-Central and Santa Cruz between 2013 and 
2017. The data will also be analyzed from the 
analysis of institutional documents such as: the 
Development Plan (2014-2018), the Pedagogical 
Project of the Higher Degree in Physics (2012), 
as well as the IFRN Didactic Organization 
(2012). It seeks to contribute to the effective 
training of teachers of basic education for 
vocational and technological education. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação Profissional e Tecnológica. Licenciatura em Física. 

KEYWORDS: Education. Professional and Technological Education. Degree in Physics. 
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1   INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN é uma 
instituição de educação profissional, científica e tecnológica que oferece “ensino de qualidade em 
sintonia com os diversos arranjos locais e regionais, em busca da excelência em ações acadêmicas e 
gerenciais” (IFRN, 2018). Constitui-se enquanto um dos principais estabelecimentos a ofertar 
Educação Profissional, inclusive destinada à Formação de Professores de Educação Básica. Os 
princípios da educação politécnica assumida pelo IFRN em suas diretrizes institucionais é um dos 
aspectos presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Básica destinadas, portanto, 
ao Ensino Médio e à Educação Profissional Técnica de Nível Médio (BRASIL, 2010; 2012). 

A consonância entre os documentos legais e as diretrizes nacionais são visíveis na concepção 
de educação politécnica a qual pressupõe que no processo formativo ocorra a omnilateralidade, 
inserindo-se em um projeto de desenvolvimento social de ampla socialização, distanciando-se da 
restrição e das demandas imediatas do mundo do trabalho. A omnilateralidade guarda relação com as 
potencialidades libertadoras do desenvolvimento das forças produtivas, assim como com a negação 
destas (MACHADO, 1994). 

Nessa direção, os principais direcionamentos dados em uma escola afinada a esta concepção 
são: educação pública, gratuita, obrigatória e única para todas as crianças e jovens, de forma a romper 
com o monopólio por parte da burguesia da cultura, do conhecimento; a combinação da educação 
(incluindo-se aí a educação intelectual, corporal e tecnológica com a produção material com o 
propósito de superar o hiato historicamente produzido entre trabalho manual (execução, técnica) e 
trabalho intelectual (concepção, ciência) e, com isso, proporcionar a todos uma compreensão integral 
do processo produtivo; a formação omnilateral (isto é, multilateral, integral) da personalidade de 
forma a tornar o ser humano capaz de produzir e fruir ciência, arte, técnica; a integração recíproca da 
escola à sociedade com o propósito de superar o estranhamento entre as práticas educativas e as 
demais práticas sociais (RODRIGUES, 2009, p.1). 

Diante disso, no âmbito da verticalização de ofertas, o IFRN amplia seus cursos para o nível 
de graduação e, especificamente, para a formação de professores em licenciaturas. Coadunando-se a 
estes pressupostos, se afirma como instituição formadora de professores privilegiando a Educação 
Profissional e seus princípios, dentre os quais a politecnia e a omnilateralidade. 

É importante ressaltar, portanto, o que se constitui a pergunta de pesquisa: como os 
professores egressos do IFRN, em particular do Curso de Licenciatura em Física nos campi de Caicó, 
João Câmara, Natal-Central e Santa Cruz concebem politecnia? O intuito principal é analisar a 
consonância entre as diretrizes nacionais para a formação do docente de educação básica, os 
pressupostos institucionais provenientes de documentos que regem essa formação docente, bem como 
a percepção dos egressos entre os anos de 2013 a 2017. É válido assinalar que esse período foi 
delimitado em virtude do referido curso ter o maior número de concluintes nessa data, em função de 
funcionamento iniciado nos anos de 2009, precisamente para as turmas dos campi do interior. 

Com o intuito de verificarmos a consonância entre as pretensões institucionais, quanto às 
prerrogativas de politécnica e omnilateralidade, e a concepção dos docentes egressos, propomos esta 
pesquisa. Para tanto, particularizamos o Curso de Licenciatura em Física, nos campi Caicó, João 
Câmara, Natal-Central e Santa Cruz, entre os anos de 2013 e 2017, a partir da análise de documentos 
institucionais como: o Plano de Desenvolvimento Institucional (2014-2018), o Projeto Pedagógico 
do Curso Superior de Licenciatura em Física (2012), bem como a Organização Didática do IFRN 
(2012). 

2   REFERENCIAL TEÓRICO 
No que toca aos pressupostos teóricos, nos fundamentamos em Saviani (2003), para o qual o 

termo politécnica denota, literalmente, múltiplas técnicas, multiplicidade de técnicas, mas não se 
limita a essa definição, visto que um entendimento restrito pode culminar no risco de compreendê-lo 
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como “a totalidade das diferentes técnicas fragmentadas, autonomamente consideradas”. Este é um 
dos termos fundante da Educação Profissional e Tecnológica/EPT e um dos princípios que 
demonstram a complexidade na qual estão imersas as instituições que atuam nesse âmbito. Nesse 
sentido, assinalamos que no IFRN os professores, dirigentes das instituições de EPT e outros 
servidores são os principais sujeitos envolvidos, juntamente com os estudantes,  e necessitam ser 
muito bem formados e qualificados profissionalmente. Isto porque, conforme Moura (2008): 

a escola básica brasileira é segmentada, é dual historicamente, de forma que separa 
educação de trabalho. Assim, os currículos da educação básica, majoritariamente, 
não abordam as questões relativas ao trabalho e ao mundo do trabalho. E quando o 
fazem, o foco não está nas relações existentes entre o trabalho e a educação, mas, 
principalmente, na iniciativa privada, nas características relacionadas com o saber 
fazer das profissões, especialmente aquelas que gozam de maior reconhecimento 
perante a sociedade (MOURA, 2008, p.33). 

Sob este aspecto é necessário assinalar a consonância entre a formação do docente que atua 
na Educação Básica e esses princípios destinados à escola dual. A compreensão dos princípios em 
suas especificidades se faz imperativa para a formação e a capacitação adequadas as quais necessitam 
superar a aquisição de técnicas didáticas de transmissão de conteúdos para os professores e de técnicas 
de gestão para os dirigentes. De acordo com Moura (2008) esses aspectos são importantes, mas o 
objetivo macro é "privilegiar a formação no âmbito das políticas públicas do país, principalmente as 
educacionais, numa perspectiva de superação do modelo de desenvolvimento socioeconômico 
vigente, de modo que se deve priorizar mais o ser humano do que, simplesmente, as relações de 
mercado e o fortalecimento da economia". Para este mesmo autor, em consequência, estar-se-á 
contribuindo para a consolidação de práticas profissionais que ultrapassem os limites da educação 
bancária (FREIRE, 1980; 1986), na qual o aluno é considerado como um depósito passivo de 
conteúdos transmitidos pelo professor, para assumir uma nova perspectiva na qual o estudante é 
agente do processo ensino-aprendizagem e, consequentemente, da (re)construção do próprio 
conhecimento e, assim, de sua formação em um sentido mais amplo. Todavia, há uma distância 
acentuada entre os pressupostos formativos docentes, sua recepção e apropriação, sobretudo, no que 
diz respeito à efetivação durante a profissionalização. Desse modo, sabe-se que é importante a 
reflexão acerca da politécnica e da omnilateralidade durante o período formativo, com clareza desses 
princípios. 

O IFRN ao se voltar para a formação docente na perspectiva da efetiva EPT toma para si uma 
grande responsabilidade. Ao tomar como ponto de reflexão esta dimensão da educação torna-se o 
locus formativo por excelência dessa discussão. Concede, portanto, ao docente em formação durante 
seu processo educativo, a assunção de outras atitudes, forjadas "a partir de outro tipo de formação, 
que deve ser crítica, reflexiva e orientada pela responsabilidade social" (MOURA, 2008, p.34). 
Espera-se que o docente deixe de ser um transmissor de conteúdos acríticos e definidos por 
especialistas externos para assumir uma atitude problematizadora e mediadora do processo ensino e 
aprendizagem sem, no entanto, perder sua autoridade nem, tampouco, a responsabilidade com a 
competência técnica dentro de sua área do conhecimento (FREIRE, 1996). É nessa perspectiva que a 
indagação sobre a concepção de politécnica e omnilateralidade por parte dos egressos do IFRN 
(docentes preparados para atuação na educação básica), entre os anos de 2013 a 2017, torna-se 
pertinente como objeto de pesquisa. São estes os sujeitos que impulsionam a EPT seja na perspectiva 
de uma escola emancipatória, seja no âmbito de pesquisas em diferentes espaços. 

3   METODOLOGIA 
A pesquisa a ser realizada é de natureza qualitativa, sendo caracterizada, segundo Richardson 

(2008), como uma tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características 
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situacionais apresentadas pelos respondentes. Sua finalidade consiste em analisar a relação entre a 
Formação Docente e a Educação Profissional, em particular, a concepção de politecnia dos egressos 
do Curso de Licenciatura em Física da referida instituição nos campi Caicó, João Câmara, Natal-
Central e Santa Cruz, entre os anos de 2013 e 2017.  

Um questionário será aplicado com 5 (cinco) questões abertas, permitindo aos entrevistados 
liberdade de expressão, analisando como ocorreu a sua formação e como se encontra inserido 
atualmente no mercado de trabalho. A pesquisa será aplicada entre os meses de setembro e novembro 
de 2018, através de formulários do Google Forms enviados via e-mail ou de forma presencial quando 
existir a possibilidade. 

Para análise dos dados da pesquisa, utilizaremos a técnica de análise de conteúdo segundo 
Bardin (2011), configurando-se como um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, que faz uso de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens. O uso dessa técnica nos permitirá analisar também aspectos subentendidos de acordo 
com as questões respondidas. 

4   RESULTADOS ESPERADOS 

O Plano Estratégico para Permanência e Êxito dos Estudantes do IFRN 2016-2018 (2018) 
registra para os cursos de licenciaturas ofertados pelo IFRN, Taxas de Conclusão de: 4,30, em 2011; 
2,35, em 2012; 2,71, em 2013; e 7,42, em 2014. A Taxa de Saída com Êxito, por seu turno, para o 
mesmo período foi de: 13,90, em 2011; 7,39, em 2012; 10,18, em 2013; e 25,53, em 2014. 

Para os campi investigados, obtivemos que o número de estudantes concluintes na 
Licenciatura em Física, no período de 2013 a 2018, foi de: 25 (vinte e cinco) estudantes no Natal 
Central; 46 (quarenta e seis), em Caicó; 55 (cinquenta e cinco), em João Câmara. Não obtivemos os 
dados relativos ao campus Santa Cruz. Portanto, serão participantes desta pesquisa 127 (cento e vinte 
e sete) estudantes egressos. 

Espera-se com a análise dados obtidos, contribuir para a avaliação institucional no que toca a 
concepção de politecnia e omnilateralidade para a Formação de Professores, em particular no que 
toca ao Curso de Licenciatura em Física no IFRN. É nosso intuito promover reflexões sobre as ações 
e planejamento sua inserção no Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018. Apesar da 
dificuldade em encontrar os profissionais já formados pelo IFRN, espera-se que essa pesquisa seja 
bem recebida e que consigamos um elevado número de repostas para que conclusões concretas 
possam ser descritas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
A formação politécnica é a formação sobre conceitos humanos e técnicos aos quais vão além 

de formar profissionais, constituindo também profissionais, cidadãos críticos e reflexivos para a 
sociedade que possam praticar a cidadania, independente de forma ética e eficiente/eficaz. Enfim, 
através deste será possível verificar se os docentes egressos tem essa concepção do apanágio de que 
existe consonância entre politecnia e a omnilateralidade na sua formação acadêmica. 
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INCLUSÃO DA MULHER EM ESPORTES DITOS “MASCULINOS”, 

RELATOS E VIVÊNCIAS 

LINO, J. S. 1; LOPES, J.G. 2 ARAÚJO, R. M.3 TRIGUEIRRO, V.P.M.4 

IFRN – Campus Natal Cidade Alta/CAL- RN

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

A temática desse trabalho nos possibilita a refletir sobre toda luta em busca por direito e igualdade, 

aqui especificadamente das mulheres no esporte, enfrentado pelo preconceito ao longo de muito 

tempos. Este trabalho tem por objetivo, descrever os relatos e vivências das atletas, na construção de 

um documentário que trata da inclusão da mulher em esportes “masculinizados”. Para tanto, 

realizamos a pesquisa qualitativa descritiva, com visitas in loco, entrevistas, gravações em áudio, 

filmagens e fotografias, com a utilização do material cenográfico e apoio do Instituto Federal IFRN. 

No período de fevereiro a março de 2017. Como suporte teórico utilizamos Freire, (2002), Guimarães, 

(2008), e Gíl (2002), como apoio metodológico. O trabalho tem relevância em explicitar, que ainda 

há preconceito as mulheres sim, e no esporte não é diferente. Foi nos relatos de cada atleta, que 

pudemos perceber que, dentro da instituição família necessita começar essa mudança, e ser fortalecida 

da escola, com uma educação de respeito, igualdade.

ABSTRACT 

The theme of this work gives us the opportunity to reflect on all the struggle for equality and right, 

specifically in sport, faced by the prejudice that women have suffered over time. This paper aims to 

describe the reports and experiences of the athletes in the construction of a documentary that deals 

with the inclusion of women in masculinized sports. In order to do so, we conducted descriptive 

qualitative research, with on-site visits, interviews, audio recordings, filming and photographs, using 

scenographic material and support from the IFRN Federal Guimarães. Institute. From February to 

March, 2017. As theoretical support, we use Freire, (2002), (2008), and Gíl (2002) as methodological 

support. The work has relevance in explaining, that there is still prejudice women yes, and in sports 

is no different. It was in the reports of each athlete that we realized that within the institution the 

family needs to begin this change and be strengthened at school with an education of respect for 

equality. 

PALAVRAS-CHAVE:  Esporte, Preconceito, Desafios, Mulheres. 

KEYWORDS:  Sport, Preconception, Challenges, Women. 
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1. INTRODUÇÃO

 Este trabalho descreve relatos de quatros atletas de Natal, na busca pelo reconhecimento e a 

luta pelo fim do preconceito nos esportes ditos masculinizados. Tendo como objetivo, descrever os 

relatos e vivências das atletas. Através desse trabalho, tivemos a oportunidade de conhecer mulheres 

de várias modalidades esportivas sendo elas atletas do: Surf, Futebol americano, MMA e Rúgbi. O 

mesmo resultou num documentário por título: “Mulheres Reais”. O trabalho partiu de uma pesquisa 

qualitativa descritiva, com a utilização de visitas in loco, entrevistas semiestruturadas, seguidas de 

gravações em áudio, filmagens e fotografias. Para embasamento teórico em Freire (2011), que aborda 

a educação baseada no respeito e rejeição a qualquer que seja a descriminação, Guimarães (2008), 

que contextualiza a relação da dominação dos sexos e atuação feminina. Sendo de grande relevância 

abordagem desse tema em trabalhos acadêmicos, que da possibilidade de mais diálogos, 

oportunizando favorecer que diante os relatos aqui apresentados, precisamos transformar essa 

realidade, de forma a acabar com o preconceito e aceitar as mulheres com respeito e valorização. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

ESPORTE PELA EDUCAÇÃO E A BUSCA DAS MULHERES PELA IGUALDADE 

Não somente na escola bem como na instituição família; existe ainda uma prematura 

educação que é enraizada na associação das diferenças. Sabemos que existiu uma participação 

tardia das mulheres no esporte, e que foi assim em vários  contexto da sociedade, por isso foi tão 

difícil desmitificar essa realidade, no entanto podemos mudar esse cenário; espelhando -se nos 

saberes do mestre Paulo Freire “e por que não mudar se é tão preciso, sendo hoje uma necessidade 

e com essas mudanças viver melhor e com mais respeito as pessoas”. Na linha de reflexão de Freire 

(2011), no livro Legados do Esporte Brasileiro ele destaca: 

Algumas responsabilidades, obrigações e princípios, quando apontam algumas exigências do 

ensinar: ensinar exige rigorosidade metódica; ensinar exige pesquisa; ensinar exige respeito 

aos saberes do educando; ensinar exige criticidade; ensinar exige estética e ética; ensinar 

exige corpo - reificação das palavras pelo exemplo; ensinar exige risco; aceitação do novo e 

rejeição a qualquer forma de discriminação; ensinar exige reflexão crítica sobre a prática; 

ensinar exige respeito á autonomia do educando; ensinar exige bom senso; ensinar exige 

reconhecimento; e a assunção da identidade cultural; ensinar exige convicção de que a 

mudança é possível. (FREIRE,2011, P.46). 

Por isso a importância de explicitar nesse trabalho, que ainda há muito preconceito com as 

mulheres sim, e no esporte não é diferente. Foi nos relatos de cada uma atleta que pudemos perceber 

que, dentro da instituição família necessita começar essa mudança, e ser fortalecida da escola, com 
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uma educação e respeito a igualdade, e aceitação dos pais nas escolhas dos filhos, e  aprender esporte 

necessita se configurar um desafio, uma busca desenfreada do superar-se, do ser mais, do transcender, 

de modo a implicar conhecimentos, saberes e valores produzidos culturalmente com , a humanização 

das pessoas. De acordo com Guimarães, 

A existência dos estereótipos sexistas na maior parte da sociedade contemporâneas, é ainda 

constatada nas opiniões da maioria das pessoas, nas afirmativas e concepções, tipo:” isto é 

de homem, isto é coisa de mulher, mulher forte, mulher – macho, homem não chora”, entre 

outras tantas. Estas expressões são construídas e reproduzidas no interior do lazer e na escola 

que continuará reforçando o desempenho dos papeis sociais. Estes papeis sociais assimilados 

como naturais e de conformidade com o sexo, irão determinar que tipo de homem e de mulher 

se espera, direcionando as atitudes pessoais, as escolhas sócio- afetivas e profissionais. Os 

papeis sociais são construídos dentro de concepções antigas e novas, ideológicas e culturais, 

que justificam a dominação entre os sexos em relação a condição da mulher. 

(GUIMARÃES,2008, P.40). 

No entanto foi grande o processo de conquistas nesse contexto, em que hoje a mulher 

conquistou brilhantemente patamares antes nunca imagináveis; portanto não poderíamos  deixar de 

retratar nesse trabalho o futebol feminino no Brasil e seu reconhecimento mundialmente; é o caso da 

jogadora da Seleção Brasileira de futebol feminino Marta Vieira da Silva de Alagoas; escolhida como 

a melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Futebol (FIFA). 

3. METODOLOGIA

A pesquisa tem o caráter qualitativo descritivo, com a utilização de visitas in loco, entrevistas 

semiestruturadas, em seguidas de gravações em áudio, filmagens e fotografias, com a utilização do 

material cenográfico do instituto federal IFRN Campus Natal Cidade Alta. Sendo que foram 

realizadas nos próprios espaços de treinamentos das referidas atletas, com o seu relato, e esboço de 

todas as vivencias no esporte, através de seus depoimentos. De acordo com Gil, (2010) 

São incluídas neste grupo as pesquisas que têm por objetivo levantar as opiniões, atitudes e 

crenças de uma população. Nos levantamentos que se valem da entrevista como técnica de 

coleta de dados, esta assume forma mais ou menos estruturada. Mesmo que as respostas 

possíveis não sejam fixadas anteriormente, o entrevistador guia-se por algum tipo de roteiro, 

que pode ser memorizado ou registrado em folhas próprias. (GIL, 2002, p.42). 

 Nesse sentido, finalizamos com a trajetória da filmagem, até a finalização do vídeo intitulado: 

Mulheres Reais. Prosseguimos com os momentos das gravações. Para preservar a identidade das 

atletas, serão identificadas no trabalho como:  Atletas (A) modalidade Surf, Atletas (B) 

Futebol Americano, Atletas (C) Rúgbi, Atletas (D) do MMA. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
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PRIMEIRO DIA DO ROTEIRO: 25 DE FEVEREIRO PRAIA DE PONTA NEGRA – NATAL 

RN  

Partimos com a equipe de gravação rumo à praia de Ponta Negra em Natal-RN; Nesse dia  

Fizemos uma breve apresentação da equipe e começamos com  a 1º atleta (A) de 24 anos, ela pratica 

o surf há quase 14 anos; e nos relatou que existe preconceito de diversas formas, por espaço na areia

da praia, por ondas dentro do mar, e principalmente em campeonatos; sendo algo frustrante e que já 

sofreu bastante; hoje bem menos.. Conhecemos também a 2ºatleta (A) 26 anos que iniciou o surfe 

aos16 anos com seu irmão que a levava a praia e lhe ensinou a surfar; ela abriu sua fala com um 

desabafo sobre preconceito e descriminação, onde nos contou que, por várias vezes escutou dos 

amigos e do público em final de competição a frase: “Nossa você surfa igual menino”!  Isso lhe 

deixava muito decepcionada, e sempre respondia: Não surfo igual menino, eu surfo bem.  

SEGUNDO DIA DO ROTEIRO: 04 DE MARÇO CAMPO DO AGRIPINÃO NATAL RN 

Partimos com destino ao campo do Agripinão no bairro de morro branco em Natal. Chegamos 

ao local por volta das 14h30min e fomos recebidas pela atleta (B) que pratica a modalidade de 

Futebol Americano em Natal, sendo ela residente de Vera Cruz um município próximo de Natal. 

Relatou que no início não foi fácil, pois existiu uma resistência por parte dos familiares e amigos, que 

não entendia por que ela tinha escolhido essa modalidade, para a família e amigos esse esporte seria 

direcionado para homens. No seu relato a atleta falou ainda que, hoje a mídia contribui bastante 

enfatizando o que é esporte para homens e o que é esporte para mulher, sendo essa colocação 

contraditória e que não contribuem para acabar com o preconceito e gerar igualdade nas modalidades 

esportivas.  

TERCEIRO DIA DO ROTEIRO: 04 DE MARÇO CAMPO DO JIQUÍ NATAL RN 

Partimos com destino ao campo do conjunto Jiquí, localizado na Avenida das Alagoas, nº 

1216 CEP 59084-200, no conjunto Neópolis em Natal-RN. Chegamos ao local por volta das 

16h00min e fomos recebidas pela atleta (C) que é advogada formada e que pratica a modalidade do 

Rúgbi a 6 anos. Conheceu o esporte através de um blog, na internet, relata 

que o interesse pelo esporte foi paixão a primeira vista. E sorrir contando a sua trajetória emocionada 

.Fala que sofreu e ainda sofre bastante preconceito seja no trabalho, na faculdade, entre os amigos e 

que na família foi mais difícil,  escutar a frase da mãe como: “Você vai virar Sapatão se continuar a 

jogar isso”; Então com essa frase já se pode perceber o quanto foi complicado a decisão de não 

abandonar o esporte escolhido para as suas práticas. O esporte pode sim ser jogado por qualquer 

pessoa, independentemente do sexo, ele precisa de ter igualdade, ele necessita urgente ser repensado 

em toda sociedade, que se torna preconceituosa, e desigual. 
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QUARTO DIA DO ROTEIRO: 10 DE MARÇO NA C4 FITNESS CAPIM MACIO 

Nosso destino a Academia C4 localizado na Rua Iice Marinho, nº 365 CEP 59082-270 Capim 

Macio Natal-RN. Nesse dia chegamos ao local por volta das 14h30min, fomos recebidas pela Atleta 

(D) de 23 anos, há quatro anos pratica a modalidade do MMA, ela conheceu a modalidade malhando

na academia e foi conhecendo e gostando, ela treina e compete com o masculino, sendo as mulheres 

que lutam bem mais avançadas que os homens, Gabi relata que em alguns anos as mulheres que lutam 

deram a volta por cima e estão à frente dos homens, ganhando bem mais campeonatos e se destacando 

no feminino, Sendo os treinos realizados, juntamente com  a equipe masculino, Conhecemos a 2º 

Atleta (D)que tem 20 anos e desde os 14anos que estás na modalidade, iniciou as práticas na época 

por que era um pouco acima do peso, e para a sua saúde começou a praticar e nunca mais parou, ela 

tem patrocínio e também já compete na categoria regional.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos assim, fazer uma análise desse trabalho e perceber que diante do cenário 

atual do nosso país, onde a desigualdade  sobressai e que faz  o gênero feminino ser alvo de 

preconceito e descriminação em inúmeros aspectos do contexto da sociedade ainda 

machista, e que marginaliza as mulheres, não somente no esporte  mais também  na família, 

trabalho, religião, política. Sendo de grande relevância abordagem esse tema, em trabalhos 

acadêmicos, que da possibilidade de mais diálogos, oportunizando favorecer que diante os relatos 

aqui apresentados, que precisamos transformar essa realidade, de forma a acabar com o preconceito 

e aceitar as mulheres de forma igualitária, com respeito e valorização. 
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USO DE JOGOS INCLUSIVOS NO ENSINO DE QUÍMICA: UM ESTUDO 

DE CASO SOBRE A PROPOSTA DE FACILITAR O PROCESSO DE 

ENSINO-APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM DISLEXIA NO MUNICÍPIO 

DE APODI RN 

Oliveira, K. D. C.1*, Lopes, K. M. M.2, Sousa, K. L. S.3, Costa, K. C. P.4, Bezerra, R. F.5  
1,2,3,4,5 IFRN-Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

Buscar jogos didáticos para facilitar a 

aprendizagem tem sido uma das maneiras 

encontradas pelos professores para conseguir 

obter bons resultados na abordagem dos 

conteúdos, principalmente quando seus alunos 

apresentam algum tipo de necessidade especial 

que possa aumentar sua dificuldade no 

aprendizado. Diante desta problemática foi 

desenvolvido o projeto sobre a proposta de 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem de 

alunos com dislexia no município de Apodi-RN, 

para auxiliar o ministério dos diversos 

conteúdos de química do ensino médio. Com 

enfoque principal no conteúdo ministrado na 

segunda série do ensino médio. 

ABSTRACT 

Getting educational games to 

facilitate learning has been one of the ways 

found by teachers to achieve good results in 

addressing the contents, especially when 

your students have some type of special 

need that can increase their difficulty in 

learning. Before this problem was 

developed the project on the proposal to 

facilitate the teaching-learning process of 

students with dyslexia in the County of 

Apodi-RN. 

PALAVRAS-CHAVE:  Aprendizagem, jogos didáticos, inclusão. 

KEYWORDS:  Learning, didactic games, inclusion. 

1395



IV SECITEX /XIV CONGIC 

1 INTRODUÇÃO 

Um aspecto educacional muito discutido nos dias atuais é a inclusão, o que leva 

pesquisadores a fundamentar sobre maneiras de transformar as escolas em lugares onde a inclusão 

seja suprida principalmente em relação a discentes com alguma necessidade especial. Como a 

dislexia que é um transtorno persistente da leitura e da escrita, caracterizado pelo baixo desempenho 

na leitura e na escrita. Para que se tenha um ensino mais igualitário e de qualidade. (INSTITUTO 

ABCD, 2018)  

Nessa perspectiva, pode-se aliar métodos de ensino visando introduzir de maneira 

significativa, diferenciada e inclusiva o ensino de Química. Educador e educandos, lado a lado, vão 

se transformando em reais sujeitos da reconstrução do saber, pois o conhecimento não está no 

professor, o conhecimento circula, e é compartilhado. Com o intuito de promover um salto 

qualitativo na aprendizagem dos alunos em geral, independente de terem alguma necessidade 

especial ou não. Se apresentam como alternativa viável os jogos didáticos. (FREIRE, 1996) 

O projeto foi desenvolvido com alunos do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Profa. 

Maria Zenilda Gama Torres. É importante ressaltar que tal projeto não visou desmerecer o ensino 

tradicional, mas incentivar a mesclar diferentes metodologias na prática de ensino visando tornar as 

aulas mais prazerosas e dinâmicas, levando em consideração o ambiente escolar e o cotidiano dos 

alunos fazendo com que os mesmos consigam assimilar o conteúdo de maneira mais rápida e 

consistente, independente de uma eventual necessidade especial. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Freire (1996), educador e educandos, lado a lado, vão se transformando em reais 

sujeitos da reconstrução do saber, pois o conhecimento não está no professor, o conhecimento 

circula, e é compartilhado. D’ambrosio (1991) ainda enfatiza que para ser um bom professor é 

preciso dedicação e preocupação com os alunos. O bom professor é aquele que usa as metodologias 

alternativas para melhorar sua forma de ensino, e assim fazendo com que o aluno tenha uma 

aprendizagem significativa. É importante saber que as metodologias alternativas não vieram para 

substituir as metodologias tradicionais, e sim para complementá-las. 

Para Lima (2003) APUD Cunha, (2006, p. 122): 

O dano real de um corpo, seja ele evidenciado na deficiência física, sensorial, ou 

intelectual, nos remete à nossa deficiência estrutural, furando o imaginário que tenta, por 

meio de ilusões e miragens, encobrir nossa divisão. (...) reconhecer a diferença é buscar 

desconstruir esse imaginário social que aproxima e equivale diferença à desigualdade.  
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Este propósito necessita de um processo diferenciado de concepções e práticas, para que os 

professores passem a enxergar e compreender o aluno com deficiência de forma diferente. Como 

um ser humano que aprende de acordo com sua individualidade e não limitado por ela.  

As atividades lúdicas podem desenvolver nos jovens a potencialidade de cada um, através 

do ato de imaginar, raciocinar e cooperar. Sobre isso Vigotsky apud Mrech (2008, p. 3) ressalta que 

“a arte de brincar pode ajudar a criança portadora de necessidades educativas especiais a 

desenvolver-se, a comunicar-se com os que a cercam e consigo mesmo. ” Nessa perspectiva os 

jogos seriam uma boa solução no processo ensino aprendizagem nas disciplinas, principalmente na 

área de química, visto que é uma matéria que, na maioria das vezes, é vista como de difícil 

compreensão por parte dos alunos.  

3 METODOLOGIA 

As atividades foram realizadas no ano de 2018 na Escola Estadual Prof.(a) Maria Zenilda 

Gama Torres em Apodi– RN. A instituição a oferta1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio, divididos em 

dois turnos (matutino e vespertino), segundo a direção do colégio. Após a análise do contexto em 

que os alunos com dislexia estão inseridos, constatamos que a turma da 2ª série seria a mais 

adequada para a aplicação das metodologias diferenciadas, pois era a série com o maior número de 

alunos com esse tipo de necessidade especial.  

Uma das propostas apresentadas como exemplo foi a utilização do jogo “Dama Cinética” a 

ideia do jogo e simples, suas regras são basicamente as mesmas do jogo de damas comum, excerto, 

que para “capturar” uma peça do adversário é necessário responder uma pergunta produzida pelo 

professor, referente ao número que está no verso da peça com a qual se pretende atacar o 

adversário. Essa metodologia pode ser facilmente adaptada conforme o conteúdo. 

Para avaliar as contribuições futuras da proposta de utilização dessas metodologias 

inclusivas no ensino de Química na escola, uma aluna voluntaria e o professor de química da turma 

estudada participaram de uma entrevista semiestruturada que permite ao pesquisador dosar, formar 

e introduzir o questionamento ao entrevistado, colhendo o máximo de opiniões e experiências 

através de um roteiro contendo tópicos em torno de uma problemática abordada. (FRASER, 2004) 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1: ENTREVISTA COM A ALUNA DISLEXA VOLUNTARIA 

TOPICO: 1) QUAL SUA PRINCIPAL 

DIFICULDADE NAS AULAS DE 

Resposta: Ela relatou que não entende o 

que o professor explica, e sente vergonha de 
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4.2: ENTREVISTA COM O PROFESSOR 

QUÍMICA? perguntar durante a aula. Pois seus colegas de 

sala também não são muito dispostos a ajudar 

TOPICO: 2) O QUE VOCÊ ACHA DAS 

METODOLOGIAS DE ENSINO 

UTILIZADAS PELO SEU PROFESSOR DE 

QUÍMICA? 

Resposta: Ela esclarece que na sua 

opinião são ruins, pois ele utiliza somente o 

quadro e livro e faz prova, segundo a discente 

esse tipo de metodologia não funciona bem 

com ela. 

TOPICO: 3) NAS AULAS DE QUÍMICA 

SÃO UTILIZADAS METODOLOGIAS 

ALTERNATIVAS? 

Resposta: Segundo ela não. São 

utilizados apenas quadro e livro, o que dificulta 

muito seu aprendizado. 

TOPICO: 4) OQUE VOCÊ MUDARIA 

NAS AULAS DE QUÍMICA PARA 

APRENDER MELHOR OS CONTEÚDOS? 

Resposta: Ela propôs que as aulas de 

química seriam bem melhores utilizando a 

proposta dos jogos, filmes e gincanas. Qualquer 

coisa que fugisse do habitual. Ela afirmou 

também que adoraria que o professor utiliza-se 

jogos, pois ajudaria a mesma a se enturmar com 

seus colegas. 

TOPICO: 5) COMO SUA ESCOLA LIDA 

COM A INCLUSÃO? 

Resposta: Ela disse que a escola da 

auxilio com o trabalho desenvolvido na sala de 

Atendimento a Educação Especial (AEE) no 

seu turno inverso. 

TOPICO: 1) QUAIS AS DIFICULDADES 

GERAIS QUE OS ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIA ENCONTRAM NAS 

AULAS DE QUÍMICA? 

Resposta: Ele acredita que seja acompanhar as 

aulas no mesmo ritmo que os outros alunos. 

Salienta que o AEE da escola Zenilda Gama faz 

um bom trabalho, mas, ainda assim o aluno 

com deficiência tem ainda bastante dificuldade. 

TOPICO: 2) VOCÊ UTILIZA ALGUMA 

METODOLOGIA ALTERNATIVA (POR 

EXEMPLO, JOGOS DIDÁTICOS 

INCLUSIVOS) NAS SUAS AULAS DE 

Resposta: De acordo com ele muito raramente, 

por diversos fatores argumenta. O maior deles e 

a falta de tempo são apenas 2 aulas de química 

por semana. E ele tem uma vida bastante 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As entrevistas realizadas mostram as dificuldades e barreiras enfrentadas por esses alunos, 

em relação as atividades e conteúdos, e por parte dos docentes da escola. Devido à falta de materiais 

adaptado de ensino para atender as especificidades de cada aluno. Diante do estudo concluímos que 

os jogos seriam uma boa opção como uma proposta para ser usada na aprendizagem dos alunos que 

possui alguma deficiência, pois como foi visto nos questionários a aluna relata a importância de se 

usar uma metodologia alternativa, pois além de promover uma interação com seus colegas, os jogos 

QUÍMICA? corrida. Mas quando consegue utiliza vídeos 

interessantes nas suas aulas. Mas acima de tudo 

tenta deixar a aula interessante com seu modo 

de lecionar. 

TOPICO: 3) QUAL A PRINCIPAL 

DIFICULDADE ENFRENTADA PARA 

ENSINAR QUÍMICA A ALUNOS COM 

DEFICIÊNCIAS? 

Resposta: Algumas vezes e bem difícil explicar 

aparentemente simples, ele argumenta, “por ser 

algo tão simples nunca precisei aprofundar 

muito para que fosse necessário entender, mas, 

já passei por momentos onde tive que explicar 

varias e ainda contextualizar de várias 

maneiras. No início foi difícil, mas com um 

pouco de paciência e ajuda do AEE tem dado 

certo” 

TOPICO: 4) OS ALUNOS QUE POSSUEM 

DEFICIÊNCIA PARTICIPAM DA AULA? 

Resposta: Segundo ele participam muito pouco 

alguns, já outros participam bastante.  Ele tenta 

“chama-los” para a aula durante a explicação, 

mas respeita se o aluno não se sentir à vontade 

para falar. 

TOPICO: 5) VOCÊ VÊ A NECESSIDADE 

DA CRIAÇÃO DE NOVAS 

METODOLOGIAS INCLUSIVAS NO 

ENSINO DE QUÍMICA?  

Resposta: “Sim, inclusive pretendo 

implementar algumas das propostas que vocês 

descreveram”. Segundo ele vai conseguir este 

tipo de pratica com a ajudo dos seus futuros 

estagiários do programa PIBID. 
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a ajudaria também no processo ensino aprendizagem, visto que ela tem dificuldade com a 

metodologia utilizada pelo seu professor.  
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REIVINDICAÇÕES PELOS DIREITOS DAS MULHERES NO JORNAL O 
SEXO FEMININO (Século XIX) 

SOUZA, A. M.1; MELO, K. M. A.2; PEREIRA, E. L. B. 3 ; SECUNDO, L.M. 4; SILVA, K.C.C. 5 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus NOVA CRUZ 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

Este trabalho apresenta os primeiros 
resultados do projeto de pesquisa, 
Reivindicações das mulheres nos jornais O Iris 
e O sexo Feminino (séc. XIX) que tem como 
objetivo identificar e analisar nesses dois jornais 
as reivindicações das mulheres nas ultimas 
décadas do século XIX, estabelecendo uma 
comparação entre um jornal de uma cidade 
bastante urbanizada como o Rio de Janeiro e 
uma jornal publicado em Natal-RN. Os dois 
jornais são produções realizadas em uma 
perspectiva de emancipação da mulher. Procura-
se identificar quais as reivindicações veiculadas 

nos jornais bem como as ações das mulheres em 
prol dessas reivindicações, quais as dificuldades 
e caminhos percorridos pelas mulheres nos fins 
do século XIX em prol de sua emancipação. Os 
jornais citados estão disponíveis online no site 
da Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional. A pesquisa encontra-se em 
andamento, na fase de transcrição dos jornais O 
sexo Feminino 1873-1889. Apresentamos aqui, 
os principais aspectos relacionados à 
emancipação da mulher apresentados nesse 
periódico. 

ABSTRACT 

This paper presents the first results of the 
research project, Women's Claims in the 
newspapers Iris and The Female Sex (19th 
century) that aims to identify and analyze in 
these two newspapers women's claims in the 
last decades of the nineteenth century, 
establishing a comparison between a newspaper 
from a highly urbanized city like Rio de Janeiro 
and a newspaper published in Natal-RN. Both 
newspapers are productions made from a 
woman's emancipation perspective. periodicals 
It seeks to identify the claims made in the 

newspapers as well as the actions of women in 
support of these demands, what difficulties and 
paths women have faced in the late nineteenth 
century in favor of their emancipation. The cited 
gazettes are available online at the Hemeroteca 
da Biblioteca Nacional website. The research is 
in progress, in the transcription phase of the 
newspapers O Sexo Feminino 1873-1889. We 
present here the main aspects related to the 
emancipation of women presented in this 
gazette.  

PALAVRAS-CHAVE: Jornal. Feminismo. Mulheres. 

KEYWORDS: Newspaper. Feminism. Women. 
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1 INTRODUÇÃO 

O século XIX foi o século de florescimento do feminismo e do surgimento de diversos 
movimentos sociais em busca de direitos. As mulheres buscaram por meio de divulgação em jornais 
conscientizar o universo feminino dos direitos da mulher, da igualdade de capacidade entre homens 
e mulheres. De norte a sul do Brasil, publicações em jornais trouxeram textos direcionados à 
emancipação  feminina. Alguns jornais chegaram a ter um tiragem significativa pra época.  

Em uma época em que poucas mulheres recebiam educação formal, e o analfabetismo era 
muito alto (de acordo com o censo de 1872, somente 11,5% da população feminina sabia ler e 
escrever) o alcance desses jornais pode parecer pouco, mas é preciso lembrar que o acesso às 
informações não estava restritos aos alfabetizados. Era muito comum as leituras em reuniões em 
que uma pessoa lia para as outras. Contudo, ampliar o numero de mulheres leitoras era uma das 
defesas dos textos direcionados às mulheres com vistas à sua emancipação. 

Nos currículos de ensino médio ainda se estuda pouco sobre a história das lutas das 
mulheres por igualdade. Geralmente se aborda a participação da mulher na luta pelo voto no início 
do século XX, já no Brasil Republicano. Assim, esse projeto surgiu do interesse em ampliar esses 
conhecimentos para os alunos. A escolha dos jornais partiu do interesse em verificar a participação 
feminina em defesa da emancipação na imprensa norte rio-grandensee no Rio de Janeiro, centro 
político do país na época. Quais reivindicões aparececem no jornais? De quem é a autoria dos 
textos? Que argumentos são utilizados em prol da emancipação da mulher? Busca-se tais respostas 
nos jornais  O Iris (RN) e O Sexo feminino (RJ) de modo a favorecer uma comparação entre os 
jornais e compreender melhor o contexto histórico e as reivindicações das mulheres, além de 
garantir uma acervo suficiente para que os alunos envolvidos no projeto Reivindicações das 
mulheres nos Jornais O Iris e O sexo feminino (século XIX) possam ter uma dimensão significativa 
do trabalho com as fontes de jornais. No momento atual, a pesquisa está na fase de transcrição do 
jornal O sexo feminino 1871-1889 portanto, apresentaremos as análises feitas até esta fase da 
pesquisa. 

A pesquisa enfoca as últimas décadas do século XIX, pois, a medida em que os jornais se 
difundiram nessa época tornaram-se meios de difusão das ideias feministas, muito embora, muitos 
periódicos voltados ao público feminino não possuíssem um compromisso com a emancipação da 
mulher. Ainda assim, é importante para os discentes compreenderem a luta das mulheres anteriores 
ao século XX. Pois enfocar apenas o século XX faz parecer que essa luta é mais recente do que 
realmente o é. No entanto, ela é anterior inclusive ao século XIX. Enfocamos o século XIX também 
em função da disponibilidade de fontes primárias acessíveis aos discentes por meio da Hemeroteca 
Digital da Biblioteca Nacional, cujo acervo esta disponível online.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A imprensa só foi permitida no Brasil a partir de 1808, mas é principalmente na segunda 
metade do século XIX que as mulheres adquirem mais espaço para publicação de obras literárias e 
publicação em periódicos. Nesse período também cresce as publicações voltadas par as mulheres, 
mesmo que reforçando seu papel de esposa e mãe. Por outro lado, também ganha espaço 
publicações destinadas à emancipação feminina. 

O papel desempenhado pela potiguar Nisia Floresta ainda na primeira metade do século XIX 
é destacado por Constância Lima Duarte (2003). Nisia defendeu o direito a instrução e trabalho para 
as mulheres em uma época em que a educação era prioritária aos homens. Seu livro, Direito das 
mulheres e injustiça dos homens (1832) foi um marco na produção intelectual feminista no Brasil 
correspondente à primeira onda do feminismo no Brasil.  
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A partir de 1870 a difunde-se jornais de caráter feminista produzido por mulheres, entre os 
quais destaca-se O sexo feminino empenhado em conscientizar as mulheres da educação como 
elemento essencial na emancipação (DUARTE, 2003). No Rio Grande do Norte também houve 
circulação de jornais com vistas a defesa dos direitos das mulheres, a exemplo de O Iris, um 
periódico bimestral. A leitura e comparação destes textos jornalísticos serão de grande importância 
para o aprendizado dos discentes em relação ao tratamento das fontes históricas e ao 
desenvolvimento dos movimentos feministas da época. Vale salientar que tais jornais são fontes 
importantes para a história das mulheres e do feminismo e um estudo comparado com um jornal do 
Rio Grande do Norte, permite uma visão mais ampla sobre o Brasil. Por isso, esses periódicos são 
relevantes para uma pesquisa que está sendo desempenhada por discentes de ensino médio, 
introduzindo-os na pesquisa histórica. 

No Brasil, o acesso a educação só foi permito por lei em 1827  e em 1879, foi permito o 
acesso de mulheres às universidades. Contudo, ainda em meados e finais do século XIX, o acesso à 
educação era muito restrito e poucas mulheres tinham acesso às escolas. O lugar da mulher na 
sociedade esteve marcado como lugar de subordinação ao homem, encarregada dos cuidados com a 
família e afazeres domésticos (MORAES, 2005, p.501). Estas funções se mantinham mesmo para as 
que trabalhavam “fora de casa”, o que até o século XIX era muito comum às mulheres pobres. 
Segundo alguns estudos citados por Maria Lygia Quartim de Moraes (2005), o acumulo de tarefa é 
muito maior nas camadas economicamente menos favorecidas.  

O acesso à educação já era visto pelas feministas do século XIX como meio de conseguir 
autonomia, era um direito básico para a ascensão a outros direitos civis. Mas a luta pela ampliação 
da educação feminina foi longa. A participação nessa luta foi predominantemente das mulheres de 
classe média e alta, utilizando inclusive a imprensa como meio de difusão de suas ideias (PINSKY; 
PEDRO, 2005, p. 276). A atuação de mulheres em jornais ocorria em jornais produzidos por 
homens sensíveis à causa, mas também havia mulheres a frente do próprio jornal.   

 A produção do jornal O Sexo Feminino, cuja produção inicial ocorreu em Minas Gerais 
mas, foi posteriormente transferia para o Rio de Janeiro em razão da mudança da redatora, 
Senhorinha Diniz. Professora e jornalista, Senhorinha produzia o jornal na tipografia O 
Monarchista, pertencente ao  marido, também professor (ROSA, 2011, p. 26-27). Compreender 
esse contexto de produção dos jornais é importante para se fazer a crítica às fontes. Como lembra 
Marcos Morel (MOREL, 2008) é preciso considerar o papel social dos produtores, a produção, a 
relação com outros jornais para entender melhor as fontes. É preciso também compreender o 
período de veiculação do jornal, sua relações com outros jornais e com as esferas de poder, a quem 
se dirigia e que quantidade de público alcançava, para melhor entender a fonte.  

Além dos periódicos, estudos já realizados sobre a imprensa e a participação da mulher na 
imprensa, como alguns já citados aqui, fundamentarão a análise das fontes. Desde a década de 1960 
estudos sobre as mulheres foram impulsionados pelo feminismo. Estudos fundamentados na história 
social e história cultural ampliaram o universo da pesquisa histórica surgindo uma vertente 
denominada história das mulheres, que busca valorizar o papel social das mulheres em sua 
complexidade, evitando a dicotomia entre a mulher vitimada pela sociedade e a mulher rebelde 
(SOIHET, 1997). Nessa perspectiva, a análise dos jornais procura compreender as reivindicações 
das mulheres através de fontes produzidas por elas próprias.  

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1404



3 METODOLOGIA 

Inicialmente realizamos um levantamento bibliográfico, leitura e fichamento do material 
levantado, complementado com a discussão sobre o a primeira faze do feminismo, o contexto 
histórico e social da segunda metade do século XIX, bem como sobre metodologia de trabalho com 
fontes históricas de jornais. Essa primeira fase visa contextualizar o período histórico a fim de 
compreender as principais reivindicações das mulheres na luta pela autonomia e emancipação, 
sobretudo nas décadas finais do século XIX. 

A segunda fase consiste no levantamento dos jornais O sexo feminino (RJ) e O Iris (RN), 
compreendendo as três ultimas décadas do século XIX, transcrição e separação das matérias por 
temas. A partir do levantamento e transcrição dos jornais incia-se a  análise dos textos, realizando-
se uma análise qualitativa do conteúdo dos textos publicados. Com isso, busca-se identificar as 
reivindicações da mulheres, evidenciar sua atuação na imprensa e relacionar o conteúdo dos jornais 
ao contexto histórico. Os jornais pesquisados estão disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca 
Nacional, cujo acesso está disponível online. 

Até o momento, está em andamento as transcrições do jornal O sexo feminino, edições de 
1873, 1874 e 1875. Com base nos jornais transcritos já é possível fazer algumas considerações 
sobre as reivindicações das mulheres.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No século XIX, considerado o séculos das luzes, foram evidentes o poder que os jornais da 
época exerciam sobre os sujeitos como formadores de opiniões, principalmente, depois do 
surgimento de periódicos que reivindicavam os direitos das mulheres em todos os âmbitos sociais.  
O Sexo Feminino, publicado no Rio de Janeiro, era um periódico semanal com temas diversificados, 
com textos literários, charadas, adivinhações e anúncios, além de matérias que questionava a 
desigualdade entre os gêneros, nas quais sua redatora Senhorinha expunha sua opinião e percepções 
sobre temas como educação, amor e o casamento. O periódico destacou-se como um divulgador do 
embate entre as desigualdades de gêneros e retratou a real situação de exclusão que as mulheres 
viviam na sociedade brasileira predominantemente machista e patriarcal. 

Até o momento, nas edições pesquisadas pode-se perceber que a grande maioria abordava 
por meio de argumentos através dos discursos das autoras os direitos do gênero feminino, direitos 
estes que eram negados e aprisionavam essas mulheres em suas casas e limitavam-nas apenas na 
realização de tarefas domésticas e da criação dos filhos. Portanto, revolucionárias desses direitos 
surgem nesse meio defendendo um novo tratamento na educação da mulher, com a criação e 
investimentos em escolas, sempre propondo uma nova postura e consciência dos maridos nessa luta 
em relação às suas esposas, pois a instrução delas proporcionaria uma mudança na sociedade, 
abrindo caminhos e oportunidades que eram somente destinados aos homens. 

A proposta deste periódico não era exclusivo para as mulheres da época, pois traziam 
também sugestões de mudanças de pensamentos, costumes e de atitudes que predominavam nesse 
século, entretanto, sem tirar o foco da emancipação feminina, pois este periódico era dedicado aos 
interesses da mulher. O discurso da jornalista durante todas essas edições foram de alcançar além do 
universo feminino também o campo do poder, da decisão, por isso pode ser considerado um 
discurso que buscava ser ouvido pelos homens com o objetivo de romper com os preconceitos e 
discriminação da época que massacravam a alma feminina que era vítima de uma restrição da 
educação física, moral e intelectual e de uma participação efetiva nas decisões políticas, pois essa 
posição confrontava com a imagem de homens opressores indiferentes à necessidade da mulher de 
conquistar seus devidos lugares nesse período. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Além da ênfase nos direitos das mulheres à educação, na exigência de politicas 
governamentais que se voltem ara os direitos das mulheres, algumas edições apontam o aumento do 
número de mulheres matriculadas em escolas. Esses dados podem oferecer informações para 
pesquisas especificas sobre o acesso a educação. O próximo passo da pesquisa é concluir as 
transcrições e realizar uma análise mais comparativa com o jornal O Iris.  

Na realidade sócio histórica construída da figura feminina no século XIX, a partir dessas 
edições analisadas, apresentados por Senhorinha representava-se a mulher com seus desejos e 
anseios assassinados e detidos diante de um ambiente que não tolerava uma igualdade  entre homem 
e mulher. Essa jornalista dá ênfase que a transformação que as mulheres precisavam só trariam 
harmonia e virtude na sociedade, contrariando, dessa forma, o discurso masculino que afirmava 
com veracidade que o lugar de suas esposas e filhas eram nas casas, pois elas eram tratadas como 
submissas e inferiores à eles, consideras até com uma menor capacidade intelectual, pois suas 
funções eram apenas relativas à família, e indignadas com essa situação degradante e segregada que 
várias mulheres unem-se em prol de igualdade em todos os aspectos com propostas urgentes e 
renovadoras que eram consideradas pelo jornal O sexo Feminino como símbolos do verdadeiro 
progresso.  
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RESUMO 

Este trabalho visa compreender as 

iniciativas regionais latino-americanas 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), 

Aliança Bolivariana para os Povos da 

Nossa América (ALBA) e União de 

Nações Sul-americanas (UNASUL) no que 

tange à democracia. Os objetivos 

específicos são verificar o andamento das 

ações dentro das propostas “participativas” 

Unidade de Apoio à Participação Social 

(UPS), Conselho de Movimentos Sociais 

(CMS) e Fórum de Participação Social da 

Unasul (FPC) e conectar as temáticas da 

democracia e do regionalismo latino-

americano. O método escolhido é o 

hipotético-dedutivo e, quanto à abordagem, 

a pesquisa é qualitativa. A técnica é a 

bibliográfica. Ao fim deste trabalho, 

comprovou-se a hipótese sugerida de que 

as propostas “participativas” não 

contribuem, de modo significativo, com a 

democratização da integração regional 

latino-americana. 

ABSTRACT 

This work aims to understand the latin- 

american regional initiatives Common 

Market of the South (MERCOSUR), 

Bolivarian Alliance for the Peoples of Our 

America (ALBA) and Union of South 

American Nations (UNASUR) regarding 

democracy. The specific objectives are to 

verify the progress of the actions within 

the “participatory” proposals Unit of 

Support to Social Participation (UPS), 

Council of Social Movements (CMS) and 

Forum of Social Participation of Unasur 

(FPC) and connect the themes of 

democracy and latin-american regionalism. 

The method chosen is the hypothetico-

deductive and, in the approach, the 

research is qualitative. The technique is the 

bibliographical. At the end of this paper, it 

was proved the hypothesis suggested that 

"participatory" proposals do not contribute, 

significantly, to the democratization of 

latin-american regional integration.     

PALAVRAS-CHAVE: Regionalismo. América Latina. Democracia. 

KEYWORDS: Regionalism. Latin America. Democracy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos anos 2000 a América Latina passou por um período de regionalização, ou seja, de 

criação e fortalecimento de diversas iniciativas regionais. Dentre as múltiplas iniciativas 

criadas, resgata-se três em especial: o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a Aliança 

Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA) e a União de Nações Sul-americanas 

(UNASUL). 

Dentro da estrutura institucional do MERCOSUL, da ALBA e da UNASUL foram 

criados, respectivamente, a Unidade de Apoio à Participação Social (UPS), o Conselho de 

Movimentos Sociais da ALBA (CMS) e o Foro de Participação Cidadã da Unasul (FCP), para 

que a democracia na integração regional latino-americana seja consolidada e aprofundada.  

Apesar de surgirem com tal finalidade, pairam dúvidas se as iniciativas são realmente 

democráticas, indagando-se: qual o espaço da democracia na integração regional latino-

americana? A hipótese básica que guia a pesquisa é: as propostas “participativas” não 

contribuem, de modo significativo, para a democratização da integração regional latino-

americana. Examinando a hipótese descrita, percebe-se que as propostas persistem na 

tentativa de que os povos, através dos movimentos e das organizações sociais, participem das 

atividades por elas criadas e almejam continuá-las.  

Com relação aos objetivos, este trabalho visa compreender as iniciativas regionais 

latino-americanas Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), Aliança Bolivariana para os 

Povos da Nossa América (ALBA) e União de Nações Sul-americanas (UNASUL) no que 

tange à democracia. Os objetivos específicos são verificar o andamento das atividades das 

propostas “participativas” (cúpulas, fóruns, oficinas e demais encontros) Unidade de Apoio à 

Participação Social (UPS), Conselho de Movimentos Sociais (CMS) e Foro de Participação 

Cidadã da UNASUL (FPC) e conectar as temáticas da democracia e do regionalismo latino-

americano. 

Constatou-se, ao fim do estudo, que as iniciativas regionais latino-americanas buscam 

ampliar a participação dos povos na integração, entretanto a participação é limitada, restrita 

aos movimentos, coletivos e organizações sociais, periódica (semestralmente ou anualmente) 

e as propostas “participativas” não conseguem atingir os cidadãos, frente que muitos sequer 

sabem de sua existência e percebem o impacto da integração em suas vidas.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O regionalismo hegemônico e contra-hegemônico latino-americano: 

definições e perspectivas  
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A integração regional é, de forma sintética, o: “agrupamento voluntário de vários 

países soberanos situados, habitualmente, em uma mesma região ou continente” 

(VACCHINO, 1981, p. 9). Conceituado o regionalismo, a primeira iniciativa resgatada é o 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), criado em 26 de março de 1991 através do Tratado 

de Assunção, ratificado pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

Dez anos após a criação do MERCOSUL, a Aliança Bolivariana para os Povos da 

Nossa América (ALBA) surgiu na III Cúpula de Chefes de Estado e de Governo da 

Associação dos Estados do Caribe (AEC), realizada em Margarita (Venezuela) em dezembro 

de 2001. Os países-membros da ALBA são: Antígua e Barbuda, Bolívia, Cuba, Dominica, 

Equador, Granada, Nicarágua, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas 

e Venezuela 

Três anos depois do surgimento da ALBA, em 08 de dezembro de 2004, na cidade de 

Cusco (Peru), os doze países da América do Sul, na oportunidade da III Reunião de 

Presidentes da América do Sul, assinaram a Declaração de Cusco dando início à União de 

Nações Sul-americanas (UNASUL). 

2.2 Democracia 

A democracia tornou-se a principal motivação dos diferentes países e o discurso 

central dos governantes que proferem, frequentemente, “defender a democracia, a qualquer 

preço”. Apesar dessa “expansão democrática”, poucas pessoas sabem realmente o significado 

da democracia e, mais ainda, percebem que a constroem. Partindo dessa visão, se retoma as 

abordagens democráticas de Carole Pateman (1992), Aragon Dasso Júnior (2006) e Gabriel 

Vitullo (2006). 

Carole Pateman, em “Participação e Teoria Democrática” (1992), acredita que só 

existe um regime democrático se houver uma sociedade participativa, ou seja, a democracia 

só existe se os sistemas políticos forem democratizados e a socialização da política permeie 

todas as esferas da vida. Aragon Dasso Júnior (2006), complementando Pateman (1992), 

afirma que não existe democracia sem a participação cidadã no processo e sem a ampliação 

dos mecanismos que a tornam efetiva. A participação cidadã deve ser vista pela interferência, 

influência e intervenção nos processos decisórios ou nos processos de tomada de decisão dos 

assuntos públicos. A participação só é efetiva se as relações de poder entre o cidadão e o 

Estado são modificadas e ampliadas. Reavendo as reflexões de Gabriel Vitullo (2006), as 

novas construções democráticas devem embasar-se na sociedade e, mais especificamente, nas 

grandes massas de trabalhadores, concentrando-se no que os cidadãos projetam para as suas 
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vidas e no que pensam a respeito das instituições democráticas e da política em geral. As 

sociedades reclamam ações e resultados que ultrapassam os regramentos eleitorais e a noção 

democrática dominante.  

3 METODOLOGIA 

O método de pesquisa é o hipotético-dedutivo, pois há a formulação de uma hipótese 

central com base no problema de pesquisa: as propostas “participativas” não contribuem, de 

modo significativo, para a democratização da integração regional latino-americana. Em 

seguida, se testa a hipótese central, com a finalidade de comprová-la ou refutá-la. Neste 

estudo, a hipótese, segundo as inferências realizadas, é comprovada. Do ponto de vista da 

abordagem, esta pesquisa é qualitativa, dado que analisamos a temática da democracia na 

integração regional latino-americana indutivamente, sem dados numéricos, mas sim, tentando 

entendê-la, explicá-la e problematizá-la. 

A técnica de pesquisa adotada é a bibliográfica. A pesquisa bibliográfica compreende 

a utilização de fontes sobre a integração regional latino-americana e sobre a democracia já 

analisadas por outros autores, como livros, artigos e teses. Foram utilizados 02 livros, 01 

artigo científico e uma tese extraídos da internet e de bases de dados científicas (Scielo e 

Google Scholar). 

Para o levantamento bibliográfico foram necessários 06 meses de pesquisa, tendo a 

ajuda de um professor orientador e aos poucos se foi construindo um arcabouço bibliográfico 

importante. Para a análise do material bibliográfico, necessitou-se 12 meses de leitura e 

elaboração de fichamentos, de modo a organizar os principais trechos dos textos e agrupá-los 

conforme os assuntos que se relacionavam com o referencial teórico. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao longo deste estudo, buscamos comprovar ou refutar nossa hipótese de que as 

propostas “participativas” não contribuem, de modo significativo, para a democratização da 

integração regional latino-americana. Constatamos que, apesar do engajamento das propostas, 

existe um déficit democrático na integração latino-americana, pois a participação é limitada e 

abrange somente os cidadãos organizados em movimentos, organizações e coletivos sociais. 

O povo em geral, composto pelas trabalhadoras e trabalhadores, desconhece as propostas 

“participativas” e, mais ainda, a própria integração regional, não conseguindo sequer imaginar 

o impacto delas em sua vida. Também verificamos no estudo que a participação é periódica

(semestralmente ou anualmente), compreendendo poucas reuniões, chats online, debates, 

encontros e quaisquer atividades participativas. A principal dificuldade do estudo foi 
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encontrar materiais disponibilizados pelas propostas “participativas” que ajudassem na 

comprovação ou refutação da hipótese central. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Comprovamos nossa hipótese, entretanto buscamos refletir sobre possíveis caminhos a 

serem percorridos rumo à integração democrática. Cremos que deve haver, conjuntamente, o 

compromisso e o esforço dos movimentos e das organizações sociais e das presidências pró-

tempore para que um dia as atividades das propostas “participativas” sejam organizadas pelas 

(os) e para as (os) cidadãs (os) latino-americanas (os). Também defendemos que sejam 

criados mecanismos e instrumentos que possibilitem a tomada de decisão na agenda regional 

democrática. O povo latino-americano deve deixar de ser mero espectador para se tornar 

protagonista de uma integração regional realmente democrática, construída pelas massas 

populares.  
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IMPLANTAÇÃO DE LIXEIRAS NO CENTRO DE SÃO PEDRO/RN 

VINCULADA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

LIMA, A. A.1; SALES, D. D. G.2; OLIVEIRA, M. D.3 

1,2,3 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas 

RESUMO 

A implementação de lixeiras no centro da 

cidade de São Pedro/RN vinculando-se a 

educação ambiental aplicada nas escolas é 

essencial, pois através de análises da área de 

estudo, fotografias e entrevistas com os 

comerciantes, identificou-se a deficiência de 

lixeiras nas praças públicas. 

Consequentemente a população que circula 

pelo local não tem onde descartar resíduos 

sólidos gerados pelo consumo, e devido a 

falta de educação ambiental local acabam 

descartando o lixo na rua, contribuindo para o 

aumento da poluição na cidade. Em função 

disso, apresentou-se este projeto na abertura 

da semana pedagógica da cidade e a partir daí, 

novas sugestões e intervenções propostas pela 

comunidade externa foram adicionadas para a 

educação ambiental nas escolas, pois se a 

questão ambiental for trabalhada desde cedo 

nesse espaço, os alunos tendem a criar um 

caráter ambiental para o beneficio da 

comunidade. Portanto, evidencia-se que este 

projeto de extensão se encontra em estágio de 

desenvolvimento e pretende concretizar seus 

objetivos principais que é implantar as 

lixeiras para promover a limpeza e a 

organização da cidade, e investir na educação 

ambiental nas escolas. 

ABSTRACT 

The implementation of trash bins in the city center of São Pedro / RN, linked to 

environmental education applied in schools is essential, because through analysis of the study area, 

photographs and interviews with traders, it was recognized the lacking garbage cans in public 

squares. Consequently, the population that transit the place has nowhere to discard solid waste 

generated by consumption and due to the lack of local environmental education they end up 

discarding the garbage in the street, contributing to the increase of the pollution in the city. As a 

result, this project was presented at the opening of the city's pedagogical week and thereafter, new 

suggestions and interventions proposed by the external community were added to environmental 

education in schools because if the environmental issue is addressed early in this space, students 

tend to create an environmental disposition for the benefit of the community. Therefore, it is evident 

that this extension project is in the development phase and intends to realize its main purposes, 

which is to implement the trash bins in order to promote the city’s cleanup and organization and 

invest in environmental education in schools. 

PALAVRAS-CHAVE:  São Pedro.  Lixeiras.  Resíduos. Educação Ambiental. 
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1 INTRODUÇÃO 

O resumo aqui apresentado está incluído como uma ação de intervenção dentro do Projeto 

de Extensão intitulado “Nós propomos novos usos no território do Potengi: do planejamento a 

ação”, que tem por objetivo sensibilizar e assessorar a gestão pública de municípios da Região do 

Potengi na implementação das propostas de intervenção para resolução dos problemas territoriais 

microlocais, com esse propósito foi realizada uma proposta de intervenção na cidade de São 

Pedro/RN.  

Por meio da investigação científica utilizando como metodologia a pesquisa participante, 

que segundo Fals Borda (in Brandão, 1988) visa produzir um saber que parte do saber do seu 

sujeito-objeto, constituído na prática comunitária, demonstrando com transparência e honestidade 

um compromisso com o saber a ser construído contribuindo com os princípios específicos da 

ciência sem a necessidade do disfarce como sujeito de origem da área delimitada para o estudo, uma 

vez que os pesquisadores residem na cidade e conhecem empiricamente suas problemáticas.  

Assim, na primeira etapa do projeto foi realizada a investigação da área, através da 

observação-participante e de entrevistas e concluiu-se que há uma deficiência de lixeiras nas ruas 

centrais onde há maiores fluxos de pessoas por atividades escolares, comerciais e religiosas. 

Constatou-se que existem poucas lixeiras nos envoltórios da cidade, algumas estão em péssimo 

estado de conservação e utilização, tambores desgastados e lotados de resíduos chegando ao ponto 

de transbordar. Há também os animais que, soltos na rua, acabam indo procurar alimentos nesses 

tambores e, consequentemente, derrubam e espalham o lixo naquela área, contribuindo com a 

poluição do espaço, o que prejudica a população que não têm o local adequado para o descarte dos 

resíduos sólidos gerados.  

Definida a problemática a pesquisa se encaminhou para as propostas de intervenção. O 

levantamento de dados constatou que além da deficiência de lixeiras, há uma carência de educação 

ambiental local, evidenciada na população, que por falta de informações básicas naturalizam a ação 

de jogar o lixo nas ruas. Nesse sentido, foi realizado o contato entre o grupo pesquisadores e a 

gestão pública, através da secretária de educação do município a fim de estabelecer parcerias para a 

ação efetiva de intervenção, pois entende-se que a “educação ambiental é a ação educativa 

permanente pela qual a comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade global, 

do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com a natureza, dos problemas derivados 

de ditas relações e suas causas profundas” (Conferência Sub-regional de Educação Ambiental para 

a Educação Secundária – Chosica/Peru 1976). 

Justifica-se assim, a implantação de lixeiras no centro de São Pedro/RN como uma ação 

essencial, pois todas as áreas devem ter esse recurso básico evitando a poluição ambiental na esfera 

pública e a educação ambiental como política pública visa materializar um saber formando uma 

população consciente de suas responsabilidades para com o meio ambiente. O objetivo desse 

trabalho de pesquisa e intervenção é promover a instalação das lixeiras nas vias de circulação 

central a fim de manter a organização e limpeza da cidade e iniciar um trabalho de educação 

ambiental em uma escola de educação básica estadual, para sensibilizar a população local sobre a 

importância da conservação do meio ambiente. 

KEYWORDS:  São Pedro. Trash cans. Waste. Environmental Education. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Entendendo que a escola é um espaço importante de socialização e troca de experiências, e 

se a educação ambiental for aplicada, haverá maiores chances de se alcançar uma consciência 

ambiental efetiva. Além disso, a educação ambiental trabalhada com crianças e adolescentes tem 

um grande efeito multiplicador dentro das famílias e da comunidade em que elas vivem 

(TRAVASSOS, 2006; REIGOTA, 2010).  

Nesta perspectiva o projeto se insere numa proposta de educação ambiental pois trata-se de 

uma intervenção na própria vida dos envolvidos e de seus relacionamentos com sua cidade. Não se 

trata de apenas levantar questões, mas de refletir sobre causas e efeitos, buscar soluções, encorajar 

participação, fortalecer indivíduos e grupos para que cada um se sinta apto, motivado e responsável 

a tornar um agente de mudança em seu meio. Segundo Marcatto (2002), 

A educação ambiental deve sempre trabalhar o lado racional e estruturado 

juntamente com o sensível e de valores, a fim de propiciar oportunidades 

mais significativas que possam ampliar o interesse, a autoconfiança o 

engajamento e a participação de indivíduos em promover benefícios sócio-

ambientais. Entre conhecimento e ação, ou, ainda mais importante, entre 

conhecimento e comportamento harmônico com a natureza, existe uma 

grande distância que precisa ser compreendida para que as mudanças 

almejadas possam ser alcançadas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Nº 9394, de dezembro de 1996, reafirma os 

princípios definidos na Constituição com relação à Educação Ambiental:  

“A Educação Ambiental será considerada na concepção dos conteúdos 

curriculares de todos os níveis de ensino, sem constituir disciplina específica, 

implicando desenvolvimento de hábitos e atitudes sadias de conservação 

ambiental e respeito à natureza, a partir do cotidiano da vida, da escola e da 

sociedade.” 

A Lei Federal Nº 9.795, sancionada em 27 de abril de 1999, institui a “Política Nacional de 

Educação Ambiental” definindo os princípios relativos à Educação Ambiental que deverão ser 

seguidos em todo o País. Essa Lei foi regulamentada em 25 de junho de 2002, através do Decreto 

N.º 4.281. A lei estabelece que todos têm direito à educação ambiental.

Assim, fundamentados na legislação brasileira sobre Educação Ambiental, propomos 

desenvolver junto a Escola Municipal Izabel Moura de Andrade, uma intervenção efetiva como uma 

prática educativa integrada, envolvendo os professores, que deverão ser sensibilizados para incluir o 

tema nos diversos assuntos tratados em sala de aula.  

3 METODOLOGIA 

    A primeira etapa do Projeto consistiu na identificação de problemas territoriais locais, 

realização de trabalhos de campo para investigar o problema e apresentação de propostas de 

intervenção que foram socializadas com a comunidade interna e externa, ao Campus São Paulo do 

Potengi, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, e 

encaminhamentos juntos ao poder público administrativo local. Foi realizado no período de 01 de 

setembro de 2017 a 30 de abril de 2018. 

  Foi utilizado o método da Pesquisa Participante, uma vez que há membros da equipe de 

pesquisadores que residem no local escolhido para o desenvolvimento do projeto, tendo 
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conhecimento empírico sobre os problemas ambientais da sua cidade. O método buscou envolver 

aquele que pesquisa e aquele que é pesquisado no estudo do problema a ser superado, conhecendo 

sua causa, construindo coletivamente as possíveis soluções. Deste modo houve o envolvimento dos 

pesquisadores como “sujeito-objeto” identificando os problemas, buscando conhecer o que já é 

conhecido a respeito do problema, discutindo as possíveis soluções e partindo para a ação, seguido 

de uma avaliação dos resultados obtidos.  

A princípio foram realizadas visitas de campo na área central da cidade de São Pedro/RN 

para a melhor visualização da problemática, seguido da coleta de dados, questionários aplicados em 

entrevistas com os comerciantes cujos estabelecimentos estão instalados no centro da cidade. O 

material coletado gerou gráficos indicativos subsidiando a investigação do problema de pesquisa. 

Foram feitos, ainda, registros fotográficos dos locais públicos que comprovaram o déficit de lixeiras 

e o excesso de resíduos descartados nos poucos tambores disponíveis, ocasionando a poluição no 

centro da cidade. 

Segundo Demo (in Brandão, 1994) para entender claramente a Pesquisa Participante é 

preciso reconhecer que o problema a ser conhecido para ser solucionado tem origem na própria 

comunidade e a finalidade da Pesquisa Participante é a mudança das estruturas com vistas à 

melhoria de vida dos indivíduos envolvidos. Assim após a identificação do problema: falta de 

lixeiras nas áreas centrais da cidade e má conservação das poucas existentes, chegou-se a conclusão 

de que além de uma ação de implantação de lixeiras será necessário promover um trabalho 

educativo em parceria com os educadores municipais. 

Nesse sentido a pesquisa se encaminhou para a ação junto ao órgão municipal de educação, 

através de audiência com a secretária de educação do município. A equipe de pesquisadores e 

orientadoras do projeto “Nós propomos novos usos no território do Potengi” participou da semana 

pedagógica que reuniu professoras e professores da cidade, para apresentar o projeto, buscar 

sugestões e parcerias para uma ação efetiva que traga soluções para o problema encontrado. A 

metodologia utilizada foi a Comunicação Oral, facilitada pelo uso de slides com imagens e gráficos, 

seguido de debate com o público especificado, que encaminhou pela necessidade de promover uma 

ação de conscientização através da educação ambiental junto aos estudantes das escolas do 

município.  

Na fase de finalização da primeira etapa do projeto, já tomando como referência as 

sugestões obtidas na semana pedagógica do município de São Pedro, a equipe construiu um modelo 

protótipo de lixeira, reutilizando materiais, o que implica no seu reaproveitamento sem, no entanto, 

necessitar de uma alteração física ou química na sua composição, como por exemplo, a reutilização 

de embalagens de água mineral. A reciclagem consiste em uma forma de reutilização do material 

que compõe o produto.  

A lixeira confeccionada e os resultados do projeto foram apresentados no seminário final das 

propostas de intervenção que ocorreu na instituição e contou com a presença da comunidade interna 

da instituição e dos gestores municipais. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O desenvolvimento da primeira etapa do Projeto “Nós propomos novos usos no território do 

Potengi” foi plenamente satisfatório, indicando que a metodologia aplicada foi adequada e eficiente. 

Especialmente por possibilitar o acesso de informações a comunidade externa ao IFRN, ação 

primordial de um projeto de extensão.  

Como relatado, o projeto foi socializado na cidade de São Pedro/RN durante a abertura da 

semana pedagógica da rede de ensino municipal, através de um convite feito pela secretaria de 
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educação, após a apresentação das propostas de implementação das lixeiras no centro da cidade foi 

notório o interesse dos educadores e educadoras quanto a necessidade de um trabalho voltado para a 

educação ambiental, que poderá vir a ser implementado nas escolas municipais. Ampliando a 

discussão os professores, professoras e diretores das escolas, além da secretária de educação 

contribuíram com novas propostas e opiniões a serem acrescentadas ao projeto, tais como palestras 

de educação ambiental nas escolas, oficinas de confecção de lixeiras com reutilização de materiais, 

intervenção artística nas escolas e locais públicos.   

Na perspectiva de pôr em prática a ideia da oficina de reciclagem, a equipe de pesquisa, 

realizou a confecção do protótipo de lixeira, que foi apresentado ao público interno e externo na 

exposição Agropecuária do Potengi (Caprifeira), realizada de 17 a 22 de abril de 2018, despertando 

a curiosidade do público e demonstrando a viabilidade de produção de baixo custo.  

Na apresentação final dos trabalhos científicos do Projeto, realizada no auditório do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus São Paulo 

do Potengi, para docentes e estudantes da instituição, representantes políticos e gestores de vários 

municípios da região foi evidenciado a viabilidade das propostas e ficando por parte desta equipe, o 

compromisso de que o projeto terá continuidade nas suas ações. 

Assim, estamos no presente momento desenvolvendo a segunda etapa do projeto, que 

objetiva além da sensibilização para a educação ambiental a ser implantada na Escola Municipal 

Izabel Moura de Andrade, a construção de lixeiras feitas com materiais recicláveis que, no âmbito 

econômico, trará um baixo custo para a prefeitura, pois a produção será desenvolvida pela 

comunidade e serão implantadas nas praças públicas do centro da cidade. Essas ações beneficiará a 

população, pois se trata de um processo dinâmico, criativo, lúdico e responsável com o meio 

ambiente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

        Conclui-se que o projeto desenvolvido deu respostas a um problema da população, sendo 

satisfatória a sua realização. Foi notório o envolvimento da comunidade externa, na contribuição 

com o tema apresentado. Embora o conhecimento sobre a geração e o acúmulo de resíduos sólidos 

seja de amplo domínio, a pesquisa cientifica gera atitudes efetivas, sendo transformadora por 

aproximarem teoria e viabilidade. Trazendo um novo aspecto para a conscientização ambiental da 

comunidade, diminuindo o índice de poluição. Portanto, a continuidade deste trabalho de pesquisa 

pretende concretizar ações ambientais e contribuir para a qualidade de vida da comunidade de São 

Pedro. 
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A UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NO ENSINO DE FÍSICA: UM 
ESTUDO EXPLORATÓRIO 

OLIVEIRA, P. H. L.1; BEZERRA, L. N. M.2; MARTINS, I. B.3; MEDEIROS, G. G.4 e BATISTA, 
B. R. G. S.5

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Ceará Mirim 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 
O presente trabalho trata-se de um estudo exploratório realizado por meio de um levantamento 
bibliográfico das pesquisas desenvolvidas acerca da utilização de jogos digitais no Ensino de Física. 
Foram pesquisados cinco periódicos e três eventos nacionais na área do ensino de Física e de Ciências 
no período de 2013 ao primeiro semestre de 2018. Para melhor caracterizar os dados encontrados 
apresentamos uma tabela com os títulos e temas abordados em cada artigo encontrado, ao mesmo 
tempo em que fazemos reflexões a partir de sua análise. Com a pesquisa, percebemos que há pesquisas 
na área, mas em um número muito incipiente. Dessa forma, tais pesquisas devem ser estimuladas, 
tendo em vista o potencial educacional que os jogos digitais podem possuir, além da sua grande 
popularidade entre os jovens da atualidade. 

ABSTRACT 
The present work is an exploratory study carried out by means of a bibliographical survey of the 
researches developed on the use of digital games in the Teaching of Physics. Five periodicals and 
three national events were investigated in the area of Physics and Science teaching in the period from 
2013 to the first semester of 2018. To better characterize the data found we present a table with the 
titles and themes addressed in each article found at the same time in which we make reflections from 
its analysis. With the research, we realized that there is research in the area, but in a very incipient 
number. Thus, such research should be stimulated in view of the educational potential that digital 
games may have, as well as its great popularity among young people today.

1 INTRODUÇÃO 

A disciplina de Física é comumente considerada como de difícil compreensão, sendo comum 

deparar-se no ambiente escolar com alunos desmotivados em estudá-la. Essa desmotivação se 

configura como um grande obstáculo para um ensino-aprendizagem efetivo dessa ciência, uma vez 

que se busca formar sujeitos capazes de compreender, intervir e participar de diferentes contextos de 

sua realidade utilizando-se dos conhecimentos físicos, assim como é defendido nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 2000, p. 4): “Não se trata de apresentar ao jovem a Física para que 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Física. Jogos Digitais. Pesquisa Bibliográfica. 

KEYWORDS:  Physics Teaching.  Digital games.  Bibliographic research. 
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ele simplesmente seja informado de sua existência, mas para que esse conhecimento transforme-se 

em uma ferramenta a mais em suas formas de pensar e agir”. Para tanto, é essencial estimular no 

aluno a curiosidade e o interesse em aprender Física, o que acreditamos ser alcançado a partir de 

estratégias didáticas inovadoras como a utilização de jogos digitais em ambientes educacionais. 

Os jogos se destacam no ambiente educacional uma vez que, além de possibilitar a expressão 

de sentimentos e emoções, estimulam o interesse do aluno, tornando-lhe sujeito ativo do seu processo 

de ensino-aprendizagem, fazendo-lhe construir novas descobertas e solucionar problemas nos mais 

variados contextos. Também, por tornar o professor um mediador do conhecimento, condutor, 

estimulador e avaliador da aprendizagem. 

De acordo com Pereira et al (2008), os jogos podem ser uma importante ferramenta nos 

processos de desenvolvimento e aprendizagem, na medida em que desafiam o raciocínio de cada 

sujeito. Ao jogar, “o aluno, concebido como um sujeito ativo e participativo, precisa, a cada momento, 

escolher estratégias, raciocínios, reconhecer erros para que possa construir novas estratégias até 

alcançar as metas e objetivos propostos” (PEREIRA et al, 2008, p. 39).  

Nesse contexto, acreditando no grande potencial educacional que os jogos digitais podem 

possuir e considerando que somos alunos de um curso Técnico em Programação de Jogos Digitais, 

iniciamos em 2018 um projeto de pesquisa no qual objetivamos desenvolver um jogo digital que 

possa auxiliar o ensino-aprendizagem de Física. 

A fim de conhecer as pesquisas desenvolvidas na área, o projeto iniciou-se com um 

levantamento bibliográfico em periódicos e eventos nacionais realizados no período de 2013 ao 

primeiro semestre de 2018.  

Dessa forma, no presente trabalho apresentamos os resultados desse levantamento, buscando 

responder questões como: Será que há pesquisas que tratam da utilização de jogos digitais no Ensino 

de Física? Há grande volume de pesquisas na área? Que temas de Física são privilegiados?  

Com o levantamento bibliográfico, pretendemos trazer uma visão geral das pesquisas 

desenvolvidas na área, no período retratado, referente à utilização de jogos digitais no Ensino de 

Física, além de nortear o prosseguimento do nosso projeto de pesquisa.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Diante dos desafios e obstáculos encontrados para o ensino de Física, a utilização de jogos em 

sala de aula surge como uma potencial estratégia didática. A ludicidade implícita nos jogos pode ser 

uma grande aliada no processo de ensino-aprendizagem, já que permite o tratamento do conhecimento 
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físico de forma interativa e inovadora, como afirmam Savi e Ulbricht (2008).  A esse respeito, 

Campos et al (2002) complementam:  
“[...] consideramos que a apropriação e a aprendizagem significativa de 
conhecimentos são facilitadas quando tomam a forma aparente de atividade lúdica, 
pois os alunos ficam entusiasmados quando recebem a proposta de aprender de uma 
forma mais interativa e divertida, resultando em um aprendizado significativo 
(CAMPOS et al, 2002, p. 48)”.  

Os jogos também estimulam a autonomia dos alunos, fazendo-lhes sentirem-se motivados em 

solucionar os problemas e/ou desafios propostos, em formular e reformular estratégias até atingir suas 

metas e objetivos. Aspectos esses que quando associados a metodologias de ensino adequadas podem 

proporcionar uma aprendizagem significativa.  

Moreira (2000, p. 5) explica que 
“[...] na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. Longe 
disso. Ele deve fazer uso dos significados que já internalizou, de maneira substantiva 
e não arbitrária, para poder captar os significados dos materiais educativos. O 
aprendiz constrói seu conhecimento, produz seu conhecimento (MOREIRA, 2000, 
p. 5)”.

Dessa forma, para que essa aprendizagem ocorra é fundamental que o aluno esteja pré-

disposto a aprender. Savi e Ulbricht (2008) destacam ainda que o potencial educacional dos jogos 

digitais, especificamente, vai além da motivação. Eles ajudam aos estudantes a desenvolverem uma 

série de habilidades e estratégias benéficas ao processo de ensino-aprendizagem.  

São algumas dessas habilidades destacadas por Savi e Ulbricht (2008, p.3): o efeito 

motivador que a partir da estética visual e espacial do jogo torna o jogador mais motivado e curioso 

sobre a temática abordada; a facilitação do aprendizado a partir dos elementos gráficos que são 

capazes de representar cenários e colocar o próprio jogador no lugar de quem toma as decisões; o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas a partir da elaboração de estratégias para resolver 

problemas, reconhecer padrões e processar informações e do entendimento de como os diferentes 

elementos do jogo se relacionam; o aprendizado por descoberta à medida em que o feedback 

instantâneo e o ambiente livre de riscos provocam a experimentação e exploração, estimulando a 

curiosidade e perseverança; a experiência de novas identidades  através do oferecimento de novas 

experiências de imersão em outros mundos e vivendo diferentes identidades; e a socialização a partir 

da cooperação e competitividade dentro e fora do mundo virtual entre os alunos jogadores.  

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de um estudo exploratório realizado por meio de um levantamento 

bibliográfico das pesquisas desenvolvidas acerca da utilização de jogos digitais no Ensino de Física, 
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publicadas em eventos e revistas especializadas na área no período de 2013 ao primeiro semestre de 

2018. 

Buscamos em oito diferentes portais digitais especializados em Ensino de Física e de Ciências, 

sendo eles: a Revista Brasileira de Ensino de Física, Física na Escola, Revista Brasileira de Pesquisa 

em Educação em Ciências, Investigações em Ensino de Ciências, Caderno Brasileiro de Ensino de 

Física; Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF), Encontro de Pesquisa em Ensino de Física 

(EPEF) e Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC). Além desses, também 

pesquisamos nos anais do Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital (SBGames) no 

mesmo período supracitado.  

A busca foi realizada através da leitura dos títulos dos trabalhos contidos nos eventos e 

periódicos selecionados, sendo utilizadas as seguintes expressões de busca: jogo; Física e game. 

Selecionados os trabalhos, fizemos a sua leitura e produzimos fichamentos dos textos. A seguir, 

realizamos a categorização dos trabalhos, criamos uma tabela para melhor caracterizar os dados 

sistematizados e refletirmos sobre os dados, buscando responder às questões de estudo estabelecidas: 

Será que há pesquisas que tratam da utilização de jogos digitais no Ensino de Física? Há grande 

volume de pesquisas na área? Que temas da Física são privilegiados? 

Dessa forma, nossa pesquisa se caracteriza como quantitativa e qualitativa na medida em que 

realizamos o levantamento bibliográfico do número de trabalhos desenvolvidos que abordam a 

utilização de jogos digitais no Ensino de Física ao mesmo tempo em que procuramos refletir sobre as 

perspectivas de futuras pesquisas nessa área a partir dos dados coletados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dos cinco periódicos e três eventos pesquisados no período de 2013 a 2018.1, foram 

encontrados apenas cinco artigos que apresentavam em seus títulos as expressões “jogo, game e/ou 

Física”. Na tabela abaixo segue uma caracterização dos cinco artigos encontrados, sendo detalhados 

seu título e tema da Física abordado.  

Tabela 01: Caracterização dos artigos encontrados 

Ano Evento/ Periódico Título do artigo Tema da Física 

2014 XV EPEF KUANK: um jogo eletrônico educacional 
voltado para o ensino de Física Hidrostática 

2014 XV EPEF Ensinando Física com um jogo da memória: uma 
abordagem para o Ensino Fundamental Gravitação 

2015 XXI SNEF Simulação, games e gamificação no ensino de 
Física 

Não apresentou um 
tema específico 

2017 XI ENPEC Circuitando: um jogo como recurso de 
aprendizagem para o ensino de circuitos elétricos Eletricidade 
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2017 Caderno Brasileiro 
em Ensino de Física 

O uso de jogos e simulação computacional como 
instrumento de aprendizagem: campeonato de 
aviões de papel e o ensino de Hidrodinâmica 

Hidrodinâmica 

Percebe-se assim, que dos quatro artigos encontrados, quatro temas da Física são abordados, 

sendo eles: Eletricidade, Gravitação, Hidrostática e Hidrodinâmica. Sendo que estes três últimos, 

ainda compõem uma única área da Física denominada Mecânica.  O terceiro artigo apresentado no 

XXI SNEF em 2015, trata-se de uma pesquisa que não abordou especificamente uma área da Física.  

Também vale ressaltar, que desses cinco artigos encontrados, dois deles tratam da utilização 

de jogos analógicos: “Ensinando Física com um jogo da memória: uma abordagem para o Ensino 

Fundamental” e “Circuitando: um jogo como recurso de aprendizagem para o ensino de circuitos 

elétricos”. Tais dados apontam que há pesquisas envolvendo a utilização de jogos digitais no Ensino 

de Física, mas em um número muito incipiente. Como o número de pesquisas encontrados é muito 

pequeno, as áreas da Física também se tornam pouco exploradas, mesmo tendo um número maior de 

artigos que abordam temas da Mecânica.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do levantamento bibliográfico em busca de trabalhos que abordassem a utilização de 

jogos digitais no Ensino de Física nos últimos cinco anos, percebemos que existe uma grande carência 

de pesquisas na área no âmbito nacional. Dessa forma, tais pesquisas devem ser estimuladas, tendo 

em vista o potencial educacional que os jogos digitais podem possuir, além da sua grande 

popularidade entre os jovens da atualidade.  

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino 
Médio) Parte I - Bases Legais, Brasília: MEC/SEF, 2000. 

CAMPOS, Luciana Maria Lunardi et al. A produção de jogos didáticos para o ensino de 
ciências e biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem, 2002. p. 47-60. Disponível em: < 
http://www.unesp.br/prograd/PDFNE2002/aproducaodejogos.pdf >. Acesso em: 22 Set. 2017. 

PEREIRA, Ricardo Francisco et al. Desenvolvendo um jogo de tabuleiro para o ensino de 
Física. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, 7, 2009, 
Florianópolis. Anais... Florianópolis, 2009. p. 12-23. Disponível em: < 
http://posgrad.fae.ufmg.br/posgrad/viienpec/pdfs/1033.pdf > Acesso em: 16 Set. 2018.   

SAVI, Rafael; ULBRICHT, Vania Ribas. Jogos Digitais Educacionais: Benefícios e 
Desafios. Vol. 6. Porto Alegre: CINTED UFRGS, Dezembro de 2008. Disponível em: < 
http://www.seer.ufrgs.br/renote/article/viewFile/14405/8310 > Acesso em: 25 Set. 2015. 

1421



IV SECITEX /XIV CONGIC 

MOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem significativa crítica. In: Encontro Internacional 
sobre Aprendizagem Significativa, 3, 2000, Lisboa (Peniche). Disponível em: < 
https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigcritport.pdf > Acesso em: 16 Set. 2018.  

1422



SÃO PAULO DO POTENGI/RN NA REDE URBANA POTIGUAR: PAPEIS E 

NÍVEIS DE CENTRALIDADE 

GOMES, D. P.1; TAVARES, E. S. B.2 e PORFÍRIO, E. S. T.3 

1,2 ,3IFRN – Campus São Paulo do Potengi

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

No Rio Grande do Norte, os centros urbanos 

que no atual período são classificados como 

centros de gestão do território, são 

majoritariamente centros que já exerciam 

alguma centralidade desde a década de 1960. 

No entanto, há cidades que ascenderam posições 

na hierarquia urbana no estudo de 2007, como 

ocorreu com São Paulo do Potengi, que se 

tornou um Centro de zona B. Todavia, na última 

década podemos observar alterações em todas 

as escalas geográficas e também em São Paulo 

do Potengi, isso tanto em termos sistemas de 

telecomunicações e transportes, quanto no que 

se refere a espacialização do comércio varejista 

e de determinados serviços. Nesse sentido, o 

objetivo desse trabalho é compreender a 

constituição e mudanças de papeis e níveis de 

centralidades de São Paulo do Potengi/RN na 

rede urbana potiguar. A pesquisa consiste num 

estudo teórico-conceitual-empírico, iniciando 

com investigações sobre o processo de 

urbanização do território e buscando entender 

como se dispõem o arranjo espacial e a rede de 

relações que são estabelecidas entre São Paulo 

do Potengi e sua área de influência, a partir das 

seguintes variáveis: comércio varejista como 

redes comerciais de supermercados, móveis e 

eletrodomésticos e farmácias; e serviços 

judiciários, bancários, educacionais e saúde. Os 

resultados da pesquisa em andamento apontam 

que algumas atividades que mais movimentam 

fluxos no estado nos últimos anos, se 

expandiram, foram reforçadas ou se instalaram 

em São Paulo do Potengi, criando uma nova 

dinâmica na cidade. 

ABSTRACT 

In Rio Grande do Norte, the urban centers that 

in the current period are classified as centers of 

territorial management, are mostly centers that 

have already exercised some centrality since the 

1960s. However, there are cities that ascended 

positions in the urban hierarchy in the 2007 

study, as occurred with São Paulo do Potengi, 

which became a Zone B center. Though, in the 

last decade we can observe changes in all 

geographic scales and also in São Paulo do 

Potengi, both in terms of telecommunications 

and transportation systems, as well as in terms 

of spatialization of retail trade and certain 

services. In this sense, the aim of this study is 

understand the constitution and changes of roles 

and levels of São Paulo do Potengi / RN 

centralities in the Potiguar urban network. The 

research consists of a theoretical-conceptual-

empirical study, starting with investigations 

about the process of territory urbanization and 

trying to understand how the space is arranged 

and the relations network that are established 

PALAVRAS-CHAVE:  Rede urbana. Centralidade. São Paulo do Potengi. 
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between São Paulo do Potengi and its area of 

influence are available, from the following 

variables: retail trade as supermarket chains, 

furniture and appliances and pharmacies; 

judicial services, banking, educational and 

health services. The results of the ongoing 

research indicate that some of the activities that 

have moved most in the state in the last years 

have expanded, were strengthened or settled in 

Sâo Paulo do Potengi, creating a new dynamic 

in the city. 

1 INTRODUÇÃO 

Entre 1960 e 1970 se inicia uma reorganização da rede urbana potiguar, quando surgem os 

primeiros indícios da constituição de um meio técnico-científico-informacional a inserção de 

técnica, ciência e informação na implementação e expansão dos sistemas de engenharia, como 

também nas atividades produtivas e em serviços, como os bancários. A partir de 1990 ocorre a 

difusão mais acentuada desse meio no território do estado e consequentemente mudanças mais 

significativas na rede urbana. Algumas mudanças de centralidade são reveladas nos estudos das 

regiões de influência das cidades (REGIC) de 1966, 1978, 1993 e 2007.  

Contudo, muitas mudanças ainda foram observadas em todas as escalas geográficas e 

também em São Paulo do Potengi, desde o último estudo realizado pelo IBGE, isso tanto em termos 

sistemas de telecomunicações e transportes, quanto no que se refere as possibilidades criadas para a 

espacialização do comércio varejista e de determinados serviços. De tal modo, o objetivo da 

pesquisa que se encontra em andamento é compreender a constituição e mudanças de papeis e 

níveis de centralidades de São Paulo do Potengi/RN na rede urbana do Rio Grande do Norte no 

período técnico-científico-informacional, especialmente em relação a sua área de influência. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 De acordo com Santos (2008a, p. 68), “a rede urbana é um conjunto de aglomerações 

produzindo bens e serviços junto com uma rede de infra-estrutura de suporte e com os fluxos que, 

através desses instrumentos de intercâmbio, circulam entre as aglomerações”. Assim, a rede urbana 

se estabelece por uma superposição de redes, que coabitam, de modo que em todas as escalas e 

também a nível estadual, os usos do território ao longo dos períodos, organizam diversas redes de 

relações entre as cidades. 

Ao analisar a rede urbana potiguar sob a ótica das REGICs, Dantas e Clementino (2014) 

destacam o quanto são insignificantes as alterações na classificação hierárquica da rede urbana do 

Rio Grande do Norte. Entretanto, é notório que o período atual traz novos elementos que nos 

permitem observar uma outra dinâmica em relação aos fluxos entre e a partir dos centros urbanos 

potiguares, o que não é possível de ser contemplado apenas com base na perspectiva adotada pelas 

REGICs. 

Conforme esclarece Spósito (2001, p. 239), sobre a classificação das cidades médias, “mais 

do que parâmetros populacionais, deveríamos considerar os papéis desempenhados pelas cidades 

em uma divisão do trabalho interurbana e as suas formas de expansão e aglomeração urbanas como 

indicadores de sua caracterização”. 

 Assim, compreendendo a importância que as cidades apresentam na rede urbana, 

apreendemos São Paulo do Potengi a partir do papel e das funções que desempenha. É considerada 

KEYWORDS:  Urban network. Centrality. São Paulo do Potengi 
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como cidade intermediária (regional) (SANTOS, 2008a), aquela cuja função é "proporcionar 

serviços de nível médio e produtos mais diversificados do que as cidades locais podem vender" 

(SANTOS, 2008a, p. 72). 

São Paulo do Potengi era um Centro local e foi considerado segundo a última REGIC 

(IBGE/REGIC, 2008), um Centro de zona B, mas a dinâmica desse centro urbano também vem 

modificando na última década, em decorrência, da implementação e expansão de novos sistemas de 

engenharia e de equipamentos de comércio e serviços urbanos no território estadual.  

Assim, entendemos que as variáveis do período técnico-científico-informacional instituem 

em São Paulo do Potengi, fluxos realizados para algumas atividades que já viam sendo realizados 

desde os anos de 1960. Todavia, as mudanças de usos do território promovida por essas novas 

situações, além de reduzir a rigidez da hierarquia urbana, devido à coexistência de diversas redes e 

hierarquias, ainda possibilita novas funções a esse centro urbano que já esteve no nível mais 

elementar da rede urbana do estado. 

3 METODOLOGIA 

Esse trabalho vem sendo realizado a partir de um estudo teórico e empírico com o objetivo 

de compreender os diversos usos do território de São Paulo do Potengi e como estes promoveram 

uma dinâmica territorial que, relacionada a diversas escalas e com outros fenômenos, desenvolve e 

reforça no município e especialmente no seu centro urbano um processo de centralidade regional no 

contexto da rede urbana. 

Nessa perspectiva, nosso caminho de pesquisa inicia com investigação sobre o processo de 

urbanização do território, buscando entender como se dispõem o arranjo espacial e a rede de 

relações que são estabelecidas entre São Paulo do Potengi e sua área de influência. A obtenção de 

dados, a partir de fontes, vem ocorrendo por intermédio de pesquisa bibliográfica a respeito do tema 

em estudo e pesquisa documental em órgãos e/ou instituições públicas e privadas, pesquisas 

vinculadas aos sistemas técnicos de telecomunicações e transportes e redes de comércio e serviços, 

além da feira livre, e partir de entrevistas, com perguntas abertas e fechadas com os principais 

agentes relacionados a esses fluxos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As redes constituídas pelos sistemas de engenharia, pelas diversas formas de comércio e 

pelos serviços movimentam fluxos que vem reforçando a centralidade de São Paulo do Potengi. 

Assim, analisar essas interações entre a cidade de São Paulo do Potengi e os municípios de sua área 

de influência, nos permitirá compreender o seu papel na rede urbana estadual. A pesquisa ainda se 

encontra em andamento, mas os resultados obtidos até o momento, nos permitem identificar que 

quanto as redes dos serviços de educação e saúde, a cidade apresenta uma maior importância a nível 

regional. 

Um dos serviços que mais direciona fluxos para determinadas cidades no período atual é a 

educação, especialmente as escolas privadas e os Ensinos Médio profissionalizante e Superior. 

Nesse sentido, destaca-se que no ano de 2001, a Universidade Vale do Acaraú (UVA) iniciou suas 

atividades no território Potengi. As unidades foram instaladas nas cidades de São Paulo do Potengi, 

Senador Elói de Souza, Bom Jesus e Riachuelo. Contudo, segundo entrevista feita com o fundador e 

a coordenadora do polo de São Paulo do Potengi1, atualmente funcionam no território apenas 2 

1 José Francisco de Azevedo e Maria do Carmo Dantas de Souza 
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(dois) polos, localizados em São Paulo do Potengi e Riachuelo. Assim, reforçando a centralidade 

exercida principalmente pelo município de São Paulo do Potengi, que concentrará uma maior 

quantidade de alunos dessa instituição, além dos fluxos promovidos por outras instituições de 

ensino também localizadas em seu território e outras atividades.  Em São Paulo do Potengi, o curso 

ofertado pela UVA é Pedagogia e conta com um total em 2018 de 77 alunos, sendo esses residentes 

nos municípios de Barcelona, Ruy Barbosa, Lagoa de Velhos, São Pedro, Riachuelo, Santa Maria, 

Senador Elói de Sousa e São Paulo do Potengi. 

Em 2013, tivemos em São Paulo do Potengi a instalação de um campus do Instituto Federal 

do Rio Grande do Norte (IFRN), fruto de um projeto de expansão que significa na atualidade a 

consolidação de 21 campus no estado, localizados tanto em Centros de Gestão do território como 

em centros locais. Esses fixos educacionais estão entre os que mais atraem fluxos de diversos 

municípios do estado, sendo perceptível a influência do território e da importância das cidades na 

rede urbana para a escolha da instalação dessa atividade. 

 De acordo com o último estudo realizado pelo IBGE (IBGE/REGIC,2008), os 

deslocamentos em direção a São Paulo do Potengi para cursos eram dos municípios de Barcelona, 

Lagoa de Velhos, Santa Maria, Riachuelo, Ruy Barbosa, São Pedro, São Tomé e Senador Elói de 

Souza. Todavia, considerando os municípios de residência dos alunos do IFRN campus São Paulo 

do Potengi no ano de 2018, além dos municípios verificados na REGIC, discentes matriculados no 

campus, declaram residir em Caiçara do Rio do Vento, Ielmo Marinho, Sítio Novo, Serra Caiada, 

Bom Jesus, Macaíba, Boa Saúde, Monte Alegre e Lagoa Salgada e até de Natal, Parnamirim, 

Currais Novos e São Fernando (que são casos isolados). 

No caso das escolas privadas da cidade também verificamos que há uma maior área de 

influência. As escolas funcionam em São Paulo do Potengi desde a década de 1960 e em 2018 além 

de contar com alunos provenientes dos municípios verificados no estudo da REGIC de 2008, ainda 

foram identificados alunos residentes nos municípios de Caiçara do Rio do Vento, Bom Jesus e 

Serra Caiada. 

Na saúde também podemos constatar a centralidade de São Paulo do Potengi considerando 

que de acordo com o Plano de Desenvolvimento Rural do Potengi os equipamentos da rede 

hospitalar e ambulatorial da região do Potengi “são insuficientes e espacialmente concentrados na 

sede do território – São Paulo do Potengi” (BRASIL, 2010, p. 42). Quanto as unidades de saúde, 

segundo o  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), na região do Potengi se 

observa que do ponto de vista público há uma boa espacialização para as unidades de atenção 

básica, existem 99 (noventa e nove) unidades no total dos municípios do Potengi, contudo no que se 

refere a saúde privada, podemos constatar uma maior centralidade em São Paulo do Potengi, que 

tem 5 (cinco)  clínicas privadas e em Bom Jesus que apresenta 1 (uma)  clínica, nos demais 

municípios não foi identificado o serviço (CNES/SUS). De acordo com a REGIC de 2008, os fluxos 

para o serviço de saúde eram de Barcelona, Caiçara do Rio do Vento, Lagoa de Velhos, Santa 

Maria, Riachuelo, Ruy Barbosa, São Pedro, São Tomé e Senador Elói de Souza, e na pesquisa 

realizada em 2018 com as três clínicas de saúde privada de São Paulo do Potengi foi constatado que 

são recebidos pacientes desses municípios, mas também àqueles que residem em Campo Redondo, 

Serra Caiada, Santa Cruz, São José do Campestre, Ielmo Marinho, Bom Jesus e Boa Saúde. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As modificações do papel e das funções das cidades na rede urbana estão atreladas entre 

outras questões, ao aumento da infraestrutura de transportes e telecomunicações, da prestação dos 

serviços privados e públicos em todas as esferas e em função expansão do comércio varejista de 

produtos diversos (1990), mas principalmente nos setores supermercadista, de móveis e 
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eletrodomésticos, construção e farmácias que passaram a se instalar em diversas áreas do território 

do estado. 

São Paulo do Potengi teve a sua dinâmica urbana alterada por novos fixos que foram se 

instalando e que consequentemente passaram a atrair fluxos de outros municípios. A sua posição na 

hierarquia urbana ascendeu subindo da base para o nível imediatamente superior, ou seja, de Centro 

local para Centro de zona B. Todavia, essa foi a situação apresentada pelo último estudo realizado 

pelo IBGE e uma década depois novas interações podem estar a acontecer. 

Portanto, compreender a superposição das redes e como se estabelecem as interações 

territoriais é fundamental para o entendimento da situação urbana da cidade de São Paulo do 

Potengi, assim como para os centros com os quais interage, dado que nos evidencia onde se 

localizam as atividades, que hierarquias se configuram para cada tipo de rede e qual é área de 

influência atendida por diferentes tipos de atividades.  
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL ATRAVÉS DA AULA DE CAMPO 

JUVENCIO, P. S. 1; MORAIS, A. G. K.2 ; SILVA, L. D.3 ; FRANÇA, F. M. 4 

1,2 IFRN – Campus João Câmara; 2,3, 4 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTIC A: (Ciências humanas). 

RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo analisar a 

correlação da aula de campo com o conteúdo da 

Ciência Geográfica sobre meio ambiente 

ensinado no espaço formal com os alunos do 

ensino médio da Escola Professor Antônio Pinto 

de Medeiros, Natal-RN, através do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID). O propósito da intervenção foi refletir 

criticamente sobre as questões ambientais do rio 

Potengi e sensibilizar sobre aspectos ambientais, 

bem com discutir a importância da aula de campo 

para o aprendizado dos mesmos. O trabalho foi 

realizado com 40 estudantes, onde os alunos 

participaram de três etapas: aula expositiva 

dialoga, aula de campo e relatório de campo. 

Tendo como referencial teórico a Constituição 

Federal brasileira, Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). Os resultados obtidos 

permitiram concluir que foi significativo o 

ensino e aprendizagem, assim, os alunos 

refletiram sobre a importância de ser um cidadão 

consciente, analisando e refletindo sobre as 

questões ambientes. 

ABSTRACT 

The research had the objective of analyzing the 

correlation of the field class with the content of 

the Geographic Science on the environment 

taught in the formal space with the high school 

students of the Professor Antônio Pinto de 

Medeiros School, Natal-RN, through the 

Institutional Program of the Introduction to 

Teaching (PIBID). The purpose of the 

intervention was to critically reflect on the 

environmental issues of the Potengi River and to 

raise awareness about environmental aspects, as 

well as to discuss the importance of the field class 

for their learning. The work was carried out with 

40 students, where the students participated in 

three stages: expositive class dialogue, field class 

and field report. Having as theoretical reference 

the Brazilian Federal Constitution, National 

Curricular Parameters (PCNs). The results 

obtained allowed us to conclude that teaching 

and learning were significant, so the students 

reflected on the importance of being a conscious 

citizen, analyzing and reflecting on the 

environmental issues. 

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Aula de campo. Educação ambiental. PIBID. Aprendizagem. 

KEYWORDS:  School. Field class. Environmental education. PIBID. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

A discussão sobre educação ambiental permeia tanto espaço formal quanto o espaço informal. 

Com isso as aulas de geografia proporcionam no espaço formal discutir sobre esta temática e para 

enriquecer mais as aulas, existe a possibilidade das aulas de campo, como meio eficaz da 

aprendizagem significativa. Fazendo assim com que os alunos consigam ter uma vivencia prática ao 

observar, ler e analisar esse espaço.   

Desta maneira o presente trabalho teve como objetivo analisar e relacionar as aulas vivenciadas 

em sala e a aula de campo compreendendo o significado para os alunos do ensino médio da Escola 

Estadual Antonio Pinto de Medeiros. Havendo um planejamento inicial com os bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) para que essa aula de campo fosse posta em 

prática, dividindo assim em três etapas (aula expositiva e dialogada, aula de campo e relatório de 

campo). E, nesse intuito com os resultados deste planejamento podemos entender que é necessário 

que a aprendizagem seja significativa, isto é, que o aluno-professor possam constituir ligações entre 

o que aprendeu e a sua realidade do dia a dia, e que o alunado seja capaz de utilizar o conhecimento

em outras situações.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A educação ambiental (EA) diversamente discutida no nosso dia a dia, proporciona saberes 

necessários de cuidados do nosso meio ambiente. Em ênfase, a sociedade vem preocupando-se com 

os problemas ambientais gerados e com isso promovendo ações através de leis federais, estudais e 

municipais e legislação que corroborem a cada dia para uma ação de conscientização do cidadão. 

Diante disso, na visão crítica, o espaço formal, escola, é incumbida de desenvolver o processo 

de ensino-aprendizagem, com objetivo de fazer os alunos a refletirem no seu espaço local com seus 

hábitos, sobre o que tem feito com o seu meio ambiente. Deve-se contextualizar a educação ambiental 

com a vivencia dos alunos, pois tais conhecimentos prévios dos alunos são necessários e fundamentais 

para que o ensino-aprendizagem sejam eficaz.  

No Brasil, em 1990, foi criada a Política Nacional de Educação Ambiental, regulamentada pela 

Lei de nº 9.765 de 27 de abril, considerando um grande marco no que se refere a preservação 

ambiental, esta lei, define em seu artigo 1º a educação ambiental como sendo:  

[..]os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL,1990). 

A política, dentre os seus objetivos, visa assegurar e reafirmar a importância da educação 

ambiental, sobretudo na educação formal e informal, ou seja, dentro e fora do ambiente escolar, 

através de aulas ou projetos extraclasse, como se pode constatar em seu artigo 2º:  
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A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal 

(BRASIL,1990). 

Diante disso, as aulas sobre questões ambientais não necessariamente precisão ser dentro do 

espaço formal. A aula de campo, por exemplo, proporciona que os alunos constituam conexão com 

os conceitos chaves explicadas em sala de aula e a realidade vivenciada em escala local e global.  

[...] como recurso didático, favorece uma participação ativa do aluno na elaboração 

de conhecimentos, como uma atividade construtiva que depende, ao mesmo tempo, 

da interpretação, da seleção e das formas de estabelecer relações entre informações. 

Favorece, por outro lado, a explicitação de que o conhecimento é uma organização 

específica de informação, sustentando tanto na materialidade da vida concreta como 

a partir de teorias organizadas sobre ela. Favorece, também, a compreensão de que 

os documentos e as realidades não falam por si mesmo; que para lê-los é necessário 

formular perguntas, fazer recortes temáticos, relacioná-los a outros documentos, a 

outras informações e a outras realidades. (PCNs, HISTÓRIA E GEOGRAFIA, 1997, 

p. 91)

A aula de campo permite a exploração de conteúdos conceituais através da vivencia pessoal 

do aluno. Segundo Dourado (2006) o objetivo inerente do trabalho de campo  é que o educando esteja 

em contato com o objeto de estudo. Desse modo, a aula de campo é aplicada como enriquecimento 

das atividades realizadas em sala, ocorrendo, geralmente, após uma prévia explicação. Existe uma 

complexidade nas aulas de campo, quando os alunos encontra-se com uma quantidade maior de 

fenômenos quando comparados a uma sala de aula. Com isso, fica explicito que as pessoas cuidam e 

preservam aquilo que conhecem, pois percebem-se como agente desse meio, e além da aula de campo 

trazer enriquecimento pedagógico para o aluno, conjuntamente contribui para a educação na 

qualidade de cidadão (SENICIATO & CAVASSARI, 2004). 

3 METODOLOGIA 

A aula de campo foi realizada com 40 alunos das turmas do 1º e 2º ano do ensino médio, da 

Escola Professor Antônio Pinto de Medeiros, Natal-RN. O local escolhido para a realização dessa 

aula de campo foi o Rio Potengi. Desta forma, para a realização de um trabalho de campo se faz 

necessário considerar três momentos básicos: o planejamento, a execução e a avaliação (LIMA e 

ASSIS, 2005, p. 9 112). A produção de um bom planejamento pode assegurar que os objetivos 

traçados sejam realmente alcançados durante a aula de campo. Diante disso, a pesquisa se deu de 

maneira qualitativa.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Geografia proporciona observar, analisar e pensar criticamente a realidade. Em suma, o 

ensino da ciência geográfica contextualizado com a realidade, mostra o quanto a aula de campo é 

essencial para o ensino-aprendizagem. Para Vigotski (2007, p. 92), “o aprendizado é mais do que a 

aquisição de capacidade para pensar; é a aquisição de muitas capacidades especializadas para pensar 

sobre várias coisas”.  A aula de campo auxilia a organizar os pensamentos sobre diversos conceitos 

aprendido e discutidos em sala de aula. Com isso, dividimos em três partes esse momento: 
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Primeira Etapa: Foram realizados em sala, nas aulas de geografia, estudos referentes a 

conceitos como: meio ambiente, Educação Ambiental, degradação ambiental, resíduos sólidos, lixo, 

poluição, exploração de recursos naturais e fontes de energia, convívio da sociedade com a natureza, 

identificando as relações ambientais. Onde os alunos puderam compreender os conceitos essenciais 

para a leitura mais reflexiva do espaço. 

Segunda Etapa: foi realizada através de aula de campo para que os alunos se aproximassem 

da realidade ambiental da sua cidade. Pinheiro (2006), afirma que: 

O ambiente e o homem, inseridos na paisagem, revelam informações que são vistas 

e sentidas na relação de uso e interação. De um lado estão as características do 

ambiente, com formas e sentidos; de outro o indivíduo que vê, sente ou percebe a 

sua volta sob prismas/valores culturais, vivos, carregados de significados. 

Através desta afirmação, percebe-se a importância de proporcionar a visita in loco, para que 

os alunos refletissem e entendessem a necessidade de contribuir para a melhor qualidade ambiental, 

para reconhecer as diversas relações do ser humano com a natureza.  Para isso, os alunos foram 

colocados em contato com vários elementos ambientais e culturais da região.  

Deste modo, a aula de campo foi realizada com os alunos, através do projeto Barco Escola 

Chama Maré, que é um dos programas do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

IDEMA, desenvolvido pelo Governo do estado, no Rio Potengi, Natal/RN. Sendo assim, os alunos 

tiveram oportunidade durante o percurso de uma hora e meia no barco, aprofundarem os conteúdos 

que foram trabalhados em sala de aula, através de observações e reflexões sobre as questões 

ambientais do rio, os aspectos econômicos, sociais e histórico-culturais de forma multidisciplinar.  

Terceira Etapa: No retorno da aula, os alunos realizaram trabalhos que incluíram a aula 

expositiva, leitura de textos referentes às Ciências geográfica e educação ambiental, onde realizaram 

um relatório de campo sobre as suas percepções ambientais e a importância de preservar o meio 

ambiente.  

A analise dos relatórios dos alunos, afirma que os mesmos conseguiram ser sensibilizados 

com a atividade de campo, pois ao mesmo tempo que relataram, conseguiram propor algumas 

soluções para que o meio ambiente possa ser mais preservado. As afirmações dos alunos não 

poderiam estar mais corretas, ao sentir que o meio ambiente é importante para a sociedade e 

percebem-se como os agentes do meio. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do ensino de geografia em aula de campo favorece a manifestação de 

analise, percepção e sensações e emoções nos alunos, as quais normalmente não se manifestariam 

durante as aulas teóricas.  

Entre os principais resultados dessa atividade, podemos destacar a importância da aula de 

campo, pois através dos relatos dos alunos, percebemos o quanto foi enriquecedora a experiência in 

loco e a visão do meio ambiente como um todo e não de forma fragmentada, contribuindo para 

melhoria do ensino e aprendizagem. Assim, os alunos refletiram sobre a importância de ser um 

cidadão consciente sobre as questões ambientes.  
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A Vida Espetacular Vista Através do Espelho Negro: Uma Abordagem 

Contemporânea Sobre o Narcisismo 

Bezerra Filho, D.1 e Silva, I.G.1

IFRN – Campus Nova Cruz1 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências Humanas). 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo propor uma 

reflexão acerca das representações presentes 

no primeiro episódio da terceira temporada da 

série Black Mirror, denominado Queda Livre, 

correlacionando-a com dilemas constituídos a 

partir das relações humanas nas redes sociais. 

Para isso, utilizamos como referencial teórico 

as análises do sociólogo Zygmunt Bauman e 

do filósofo Guy Debord. As ideias desses 

autores nos ajudam a identificar concatenações 

entre o roteiro do episódio e problemas sociais 

atuais, principalmente os que se referem aos 

efeitos do narcisismo digital. Vale ressaltar 

que, dentre os aspectos mais relevantes de 

nossa pesquisa, está a indicação de que o 

mundo ocidental caminha por um caminho 

cheio de curvas e buracos, produzidos pelo 

processo de substituição da vida real pelo 

espetáculo da imagem.  

ABSTRACT 

This study aims to propose a reflection about the 

representations present in the first episode of the 

third season of the series Black Mirror, titled 

Nosedive, correlating it with dilemmas built in 

human relations in social networks. For this, we 

use as theoretical reference the analyzes of the 

sociologist Zygmunt Bauman and the 

philosopher Guy Debord. Their ideas help us to 

identify concatenations between the episode 

script and current social problems, especially 

those related to the effects of digital narcissism. 

It is worth mentioning that among the most 

relevant aspects of our research is the indication 

that the Western world walks along a path full of 

curves and holes, produced by the process of 

replacing real life by the spectacle of the image. 

PALAVRAS-CHAVE: Espetacularização, Black Mirror, Redes Sociais 

KEYWORDS: Society of the espetacle, Black Mirror, Social Network. 
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1 INTRODUÇÃO 

Hoje estão vivas no mundo mais de 7 bilhões de pessoas. Se somássemos o número de 

humanos que já passaram pela Terra, teríamos um número astronômico: 20, 30, 40, 50 bilhões, 

não sabemos. Foram mais de duzentos mil anos de história só de nossa espécie, a homo sapiens. 

Ao chegarem ao mundo, os humanos demonstram-se despreparados para a vida e 

precisam da cultura para sobreviver. A cultura cria um suporte específico para cada povo, para 

que os humanos que os compõem possam corresponder às exigências da espécie. Uma das 

primeiras coisas que as culturas fazem é criar tabus, regras inabaláveis que têm como função 

garantir a legitimação de certos hábitos, valores e leis.  

A nossa cultura passou por uma grande reformulação quando os burgueses, na Europa, 

ocuparam as instâncias de poder. Essa reformulação se deveu sobretudo pelo conjunto de 

hábitos e comportamentos que passaram a ser valorizados naquele contexto. Se durante os 

regimes feudal e aristocrata a obediência total ao rei era o que mais valia, no início do regime 

burguês a regra era fazer de sua vida o que parece melhor para você próprio: surge a noção de 

indivíduo. Essa noção é refletida num processo de construção mais autônomo, que se baseia no 

self, numa espécie de “faça você mesmo”. 

Mais de um século se passou e, por volta do ano de 1900, Sigmund Freud escreveu sobre 

como administrávamos a formação dos “humaninhos” que chegavam ao mundo. Ele percebeu 

que, com o passar do tempo, a cultura burguesa sofreu alterações suficientes para que nós 

olhássemos para um bebê e o concebêssemos como uma majestade. Era o clímax, o ponto mais 

alto da valorização do indivíduo. Essa alteração indicada por Freud é muito radical. Se no início 

do regime burguês o valoroso era fazer a si próprio, no século XX o valoroso era ser feito por 

quem fez a si próprio: os bebês adquiriam um jeito de ser sob total influência da família. Nos 

tornamos indivíduos que refletiam outros indivíduos. 

Dois mil e dezoito. Vivemos numa realidade monstruosamente diferente da analisada 

por Freud. O que mudou, mudou principalmente por causa dos avanços da ciência e da 

tecnologia. O mundo se conecta como nunca. Temos hoje a possibilidade de conhecer alguém 

do Japão sem que precisemos sair de casa. Podemos transferir dinheiro para alguém da Noruega 

com apenas um clique. Aprendemos inglês em Nova Cruz conversando com alguém que mora 

em Toronto. 

Diante de todos os recursos que viabilizam essa comunicação, um ganha mais destaque: 

o smartphone. Esse trabalho terá como objetivo principal caracterizar o uso dos smartphones

como mais um potencial formador de subjetividades. Isto é, analisaremos a conduta dos 
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usuários dos smartphones, principalmente quando ela está relacionada com a construção da 

imagem de si nas redes sociais, como algo tão relevante quanto foram a revolução burguesa e 

a consolidação do individualismo ocidental do século XX.  

Para tanto, recorreremos a um objeto específico de análise: o episódio Queda Livre, do 

seriado britânico Black Mirror. Veremos que esse episódio nos propõe uma salutar reflexão 

acerca dos caminhos que temos seguido no contato com o smartphone, especificamente quando 

trata o reflexo de nossa imagem nas redes sociais como sintoma de uma crise de representação 

de si mesmo. Seguindo esse raciocínio, vimos como imprescindível falar sobre os conceitos de 

narcisismo (FREUD, 2010), sociedade do espetáculo (DEBORD, 2003) e modernidade líquida 

(BAUMAN, 2016).  

Vale ressaltar, também, que esse trabalho é fruto do projeto Seminário Cultura e 

Sociedade, coordenado pelo professor Igor Gacheiro, do campus Nova Cruz do IFRN. Nesse 

projeto, a proposta é que se discutam textos e produtos audiovisuais que problematizem eventos 

políticos e culturais da contemporaneidade. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico desta pesquisa será constituído, inicialmente, por autores que 

buscaram explicar as relações humanas em uma sociedade em que a tecnologia, a cada dia, está 

mais presente. Esses teóricos utilizam conceitos que nos fazem enxergar a atualidade de modo 

diferente, com novas perspectivas, além de nos ajudar a traçar panoramas sobre gerações 

futuras.  

Zygmunt Bauman e Ezio Mauro (2016) em seu livro Babel – Entre a Incerteza e a 

Esperança (2016), conversam sobre o que chamam de modernidade de hiperconectividade, que 

não parece ser tão benéfica em seus efeitos nas relações humanos. Estamos constantemente 

discutindo política, principalmente nas redes sociais, local repleto de cientistas políticos e 

economistas. Para os autores, isso nos causa uma sensação de ativismo e participação política, 

mas na verdade há um fatídico desencargo de consciência, ou seja, uma espécie de alívio com 

a expurga de sentimentos que nos perturbam.  

Esse tipo de perspectiva nos ajuda muito na análise do episódio Queda Livre, pois em 

sua trama fica evidente a relação que existe entre postagens em redes sociais e necessidade de 

aceitação, ou de refúgio sentimental.  

O filósofo francês Guy Debord (2003), em sua célebre obra A Sociedade do Espetáculo, 

retrata o modelo de nossa cultura como uma constante encenação nas mídias. Muitas vezes, 
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chegamos a tentar ser o que não somos, tornando nossas vidas um verdadeiro espetáculo, pois 

deixamos o nosso eu para tentar ser outro alguém. Segundo Debord, a expressão Sociedade do 

Espetáculo significa o conjunto de relações mediadas pela imagem. Normalmente, essa é a 

representação (o que não somos) que tentamos passar para as pessoas que estão ao nosso redor, 

principalmente nas redes sociais, como demonstra o episódio por nós analisado. Os personagens 

vivem sob a outorga da imagem. Todos podem, se desejarem, esconder seus rostos, suas origens 

e quem realmente são em busca de aceitação ou ascensão. 

3 METODOLOGIA 

Segundo Severino (2012), a pesquisa qualitativa refere-se ao conjunto de metodologias, 

envolvendo, eventualmente, diversas referências que não necessariamente expressem dados 

numéricos. Dessa forma, esta pesquisa faz-se de caráter qualitativo, pois busca identificar a 

relação entre a sociedade contemporânea, a tecnologia e as vivências humanas, assim como 

suas consequências. Além disso, vale ressaltar que nosso trabalho se caracteriza como uma 

pesquisa bibliográfica, já que buscamos em obras diversas as bases teóricas nas quais 

precisamos nos firmar para refletir. Somado a isso, esse trabalho sugere uma leitura teórica 

sobre um fenômeno socio atual: as relações estabelecidas no meio virtual, principalmente nas 

redes sociais, o que está mudando radicalmente o modo do ser humano se relacionar na 

atualidade.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Desde a Revolução Industrial, vivemos um grande avanço no cenário tecnológico, o que 

chega a ser bom e ruim de forma simultânea. Várias pessoas utilizam-se das redes sociais não 

como um hobby, mas sim como um instrumento provedor de imagem pessoal. Nessas redes, os 

indivíduos demonstram bastante felicidade: namoros perfeitos, viagens cinematográficas, belos 

momentos com a família etc. Porém, quando elas desligam-se desses provedores, o mundo real 

reaparece e o conto de fadas das redes sociais deixa de existir. As pessoas deixaram de viver o 

momento para capturar fotografias do que estão fazendo. Na maioria das vezes, isso torna as 

pessoas obcecadas, infelizes e solitárias, pois buscam virtualmente uma aprovação que não tem 

fora das mídias. A vida inventada nas redes sociais pode causar depressão, pois o “choque entre 

mundos” é muito forte. 
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Para nós, há uma ligação imediata entre esse falseamento da vida e o roteiro de Queda 

Livre. Haja vista o grau de narcisismo que apresentam praticamente todos os personagens. No 

episódio, o número de likes, curtidas nas redes sociais, representa o acesso para ambientes 

específicos, incluindo o local de trabalho. Esse contexto, além de distópico, nos parece 

desafiador, pois o humano parece ter caído na areia movediça do egocentrismo e de lá não 

consegue se desvencilhar do que (apenas) aparentemente lhe apraz. Desse modo, o fato da 

supervalorização da própria imagem (narcisismo) presente no episódio, objetivando obter cinco 

estrelas em um determinado aplicativo, assemelha-se bastante com o grau de narcisismo 

presente na nossa realidade, onde nossa imagem é mais valorizada do que o nosso próprio eu.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O episódio tratado neste estudo, apesar de ser pertencente a uma série de tema futuristas, 

retrata bem o que vivemos na nossa sociedade.  Dessa forma, a trama pode ser tratada como um 

meio de conscientização social, quando divulga o que estamos presenciando, com o objetivo de 

alertar sobre o nosso atual contato com as tecnologias, principalmente com aplicativos 

comunicativos, que pode ter uma relação bem mais íntima com os humanos em um futuro 

próximo, causando sérios problemas à nossa vida. Além disso, fica evidente a “denúncia” que 

o autor da série faz sobre o nosso grau de narcisismo nas redes sociais e o quanto nos esforçamos

para agradar o outro, que muitas vezes, ao menos nos conhece. 
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A pesquisa em questão, vinculada ao NEABI Lajes, busca realizar um levantamento do patrimônio cultural imaterial de origem africana e indígena na microrregião de Angicos,
com o intuito de colaborar com o resgate e preservação da memória da região, que é rica em organizações quilombolas, manifestações culturais, contos e lendas com
procedência indígena. Com este objetivo, estão sendo realizadas reuniões semanais de estudo, bem como visitas às localidades pesquisadas, oportunidade em que
entrevistamos lideranças e demais membros das comunidades. Até o presente momento nossa pesquisa foca-se em dois eixos: acompanhamento de comunidades quilombolas
e recuperação de contos, mitos e lendas. Percebemos a necessidade de registrar estes patrimônios para que, posteriormente, possamos propor medidas de ação que visem sua
preservação.

PALAVRAS-CHAVE: : Patrimônio Cultural Imaterial; Memória; Questão indígena; Cultura afro-brasileira.

Desde o fim do século XX, pesquisadores e ativistas de movimentos sociais empenham-se para ampliar a compreensão de patrimônio cultural, de forma que as heranças indígenas, africanas
e de povos não europeus também sejam valorizadas. Muitas vezes, elementos culturais destes povos são transmitidos por tradição oral, como histórias não escritas, danças, músicas,
culinária, festas, técnicas de produção, manifestações religiosas, dentre outras expressões culturais. Estes e outros exemplos formam o que chamamos de Patrimônio Cultural Imaterial ou
Intangível, definido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO, como “as expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e

indivíduos em todas as partes do mundo recebem de seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes” (UNESCO,2003).

Durante muitas décadas os patrimônios culturais materiais, como edifícios, bibliotecas, museus e igrejas, foram alvo de políticas de identificação, promoção e preservação,
enquanto patrimônios culturais imateriais, tais como danças, músicas, religiões, tradições, modo de fazer, ficaram, muitas vezes, negligenciados. Isto nos levou a uma memória
principalmente europeia, enquanto as raízes indígenas e africanas, tão determinantes para a construção da identidade brasileira, foram caindo no esquecimento. A partir desta
perspectiva crítica, instituições de pesquisas como universidades e a UNESCO vêm promovendo estudos em que o objeto analisado seja o patrimônio cultural imaterial das
comunidades, visando, assim, o resgate das heranças não europeias e reconstrução da história e identidade presente nas diversas localidades.
Embora seja comum o discurso de que, no Brasil, trazemos heranças culturais portuguesas, indígenas e africanas, na prática, temos uma história que hierarquiza tais povos,
documentando e promovendo os elementos culturais europeus, enquanto nossas raízes indígenas e africanas são inferiorizadas e, muitas vezes, apagadas. Neste sentido, a
UNESCO e diversos centros de pesquisa vêm, nas últimas décadas estimulando estudos que contribuam com a reconstrução da história e identidade cultural existentes nas mais
diversas localidades.

Desde as primeiras visitas aos municípios, pudemos perceber, na prática, aquilo que
nosso referencial teórico aponta: a necessidade de retomar a memória de nossa
história para além das influências europeias. Uma vez identificado o patrimônio
cultural imaterial de origem indígena e africana na região, teremos possibilidades de
promover e de preservar tais patrimônios.
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Embora a pesquisa esteja em fase inicial, percebemos, na localidade estudada, a
necessidade que se faz presente de registrar o patrimônio cultural imaterial de origem
não europeia. Os quilombos existentes na região, por exemplo, não são conhecidos
pela população, tendo suas demandas restritas ao conhecimento dos próprios
quilombolas. Da mesma forma, os contos, mitos e lendas, tão presentes no imaginário
popular, carece do registro escrito, visando a preservação da memória.

RESUMO

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA
A pesquisa em questão encontra-se em andamento (agosto de 2018 a julho de 2019) e propõe-se a fazer uso de diversas metodologias de cunho qualitativo: entrevistas com
moradores e lideranças dos municípios visitados, estudos de caso em comunidades quilombolas, pesquisa documental, etc., além das reuniões de formação, realizadas
semanalmente.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

REFERENCIAL TEÓRICO

Foto: Dona Hélia, presidenta da associação dos moradores do Quilombo Aroeiras e membros do
grupo de pesquisa, após entrevista realizada no quilombo. Arquivos pessoais.
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A OUTRA FACE A ESCRAVIDÃO COLONIAL: BREVE ANÁLISE DE 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

Em oposição à rebeldia de Zumbi, o “escravo 

herói”, Pai João é retratado como sendo o servo 

submisso, complacente, a verdadeira 

personificação do conformismo – dois tipos de 

personalidades que partem de livros didáticos e 

manifestações folclóricas populares. Essa 

dicotomia, disseminada nas várias histórias sobre 

a escravidão, no entanto, oculta uma outra 

personalidade: a do escravo astuto, negociante. O 

presente artigo visa desmistificar a figura do 

cativo, a fim de mostrar que a população 

escravizada não se resumia somente a essas duas 

polaridades antagônicas, mas, sim, distendia-se 

em múltiplas faces – utilizando como objeto de 

estudo e reflexão, os documentos escritos como 

fontes históricas, que revelam outras faces 

identitárias na história do Brasil.

ABSTRACT 

In opposition to Zumbi's rebellion, the "hero 

slave", Pai João is portrayed as being the 

submissive, complacent servant, the true 

embodiment of conformism - two types of 

personalities that depart from textbooks and 

popular folkloric manifestations. This 

dichotomy, disseminated in the various stories 

about slavery, nevertheless hides another 

personality: that of the slave, a slave, a 

businessman. The present article aims to 

demystify the figure of the captive, in order to 

show that the enslaved population was not 

restricted to these two antagonistic polarities, but 

rather spread in multiple faces - using as object 

of study and reflection, written documents as 

historical sources, that reveal other identity faces 

in the history of Brazil. 

1 INTRODUÇÃO 

Desde muito tempo, a idealização de um escravo, na consciência coletiva, delineia dois 

extremos: o conformismo e a ira sacra. No entanto, entre essas duas polaridades, havia, também, o 

escravo que negociava. Nesse sentido, a historiografia, estudo dos registros escritos, luta para tentar 

formalizar a imagem subjetiva autônoma dos escravos, em suas particularidades, a fim de desconstruir 

a concepção paternalista que, fervorosa, persiste até a atualidade. Busca-se retratar, em especial, os 

PALAVRAS-CHAVE:  Escravo. Historiografia. Relações Coloniais. 

KEYWORDS:  Slave.  Historiography. Colonial Relations. 
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cativos que, ardorosamente, desenvolveram exclusiva cognição política e que conquistaram 

autossuficiência perante a sociedade. 

A insistente rebeldia é o foco das pesquisas contemporâneas. As revoltas, formações de 

quilombos e as diversas fugas são alguns dos símbolos de uma peculiar e marcante resistência da 

sociedade escravista do Brasil. "Tantas vezes considerados como simples feixes de músculos, os 

escravos falam frequentemente, através deles. Suas atitudes de vida parecem indicar, em cada 

momento histórico, o que eles consideravam um direito, uma possibilidade ou uma exorbitância 

inaceitável" (REIS; SILVA, 1989: p.15). 

Segundo a concepção de Eduardo Silva e João José Reis, no capítulo “Entre Zumbi e Pai João, 

o escravo que negocia”, do livro Negociação e Conflito (1989), “os escravos não foram vítimas nem

heróis o tempo todo”. Essa afirmação é, de fato, dotada de verdade, uma vez que, como qualquer 

outro ser humano e, até mesmo, pela influência dos estarrecedores fatores externos, o escravo também 

estava propenso a sofrer oscilações em seu caráter. 

Essa luta para essa revisão da historiografia das relações escravocratas, de acordo com Gomes 

(2004, p. 157-158), parte das pesquisas desenvolvidas no Brasil, sobretudo a partir dos anos 1980, 

que produziram uma inflexão nos modelos interpretativos que tratavam desse tema da questão social, 

a qual alterou de forma substancial uma certa matriz de pensamento sobre as relações de dominação 

na sociedade colonial brasileira, propondo uma nova interpretação que sofistica a dinâmica política 

existente no interior das relações entre dominantes e dominados. Nesse sentido, o alcance da revisão, 

que ainda está em curso, é grande e profundo, pois transforma o sentido de um conjunto de 

comportamentos individuais e coletivos, politizando uma série de ações e introduzindo novos atores 

como participantes da política – principalmente ao que se trata a política “senhores x escravos”. 

Por vista disso, o presente trabalho pretende fazer uma breve reflexão acerca dessas novas 

leituras e revelar uma relação entre escravo e “senhores”, que também negociavam e fugiam dos 

conceitos clássicos que nos são constantemente apresentados. Para tanto, este estudo parte 

principalmente da ideia de duas figuras: o escravo rebelde, representado por Zumbi dos Palmares, e 

o escravo submisso, que refletia a imagem do “Bom Senhor”, cujo principal representante é Pai João,

personagem bastante abordado em manifestações folclóricas. Ressalta-se ainda, que esta pesquisa é 

de cunho bibliográfico, tendo seu escopo do trabalho realizado na sessão “Análises e discussões”, 

onde se encontra tanto o referencial teórico utilizado na pesquisa, quanto os resultados que estes 

apresentam para a discussão proposta pelo projeto de pesquisa. 
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2 ANÁLISES E DISCUSSÕES 

2.1 A figura de Pai João nas manifestações folclóricas: um outro lado da face submissa 

“Figura trôpega, de fala engrolada e olhos mansos, que contava nos engenhos (como também 

nas plantações e nas minas) velhas histórias da Costa, contos, anedotas, adivinhas, parlendas”. Assim 

Pai João foi retratado por Arthur Ramos, no seu livro O folclore negro do Brasil (2007). Para o autor, 

Pai João difundia-se em muitas outras personagens: do escravo conhecedor de crônicas de família ao 

músico cantador de melopeias nostálgicas. Essas qualidades, entretanto, não deixavam de ser oriundas 

da “repressão branca”. 

Ramos atribuiu a Pai João, ainda, uma certa semelhança com Zumbi. Ao abordar a cantiga de 

desafio, um outro tipo de poesia presente no Brasil, o escritor denunciou a constante utilização da 

temática de ataque ao negro, o qual se vingava com a atribuição de qualidades inferiores ao branco. 

Dessa forma, o cativo deixava de ser “o negro conformado e dolente que canta as suas queixas, os 

castigos de sinhô, os ralhos de sinhá e a triste vida do cativeiro” e, “agora”, passava a ser o negro que 

retrucava o branco que o intimidava.  

Na ótica de Arthur Ramos, portanto, a forma como Pai João era representado ao público 

refletia, de certa forma, uma espécie de “vingança”, ainda que ao seu modo, uma vez que “enganando 

o senhor, explodindo a sua revolta nas cantigas”, o submisso descontava a sua insatisfação. Nesse

sentido, entende-se que o escravo não aceitava verdadeiramente as condições às quais era submetido, 

por mais que, algumas vezes, deixasse transparecer aceitação e reverência, a fim de satisfazer às 

vontades do seu “dono”. 

2.2 Para além da escravidão rebelde de Zumbi: as outras formas de relação do escravo 

colonial 

Diante de uma divisão binária, frequentemente vista em livros didáticos, os escravos 

construíram sua história no Brasil baseados em duas visões predominantes supracitadas: a do escravo 

rebelde ou do submisso. O trabalho com registros escritos, no entanto, revela que essa história foi 

construída, também, sob forma de relações entre o escravo e o colono, nas quais ambos faziam 

negociações. 

Ao contrário do que se espera, essas formas de relações não eram raras, mas, sim, definidas 

como padrões no cotidiano no período colonial. O historiador Eduardo Silva discute essas questões 

das relações entre senhores e escravos como vínculos de negociações que funcionavam no sistema 

colonial. Dessa forma, esse relacionamento não é somente formado por uma base paternalista, 

imposta pelos senhorios, mas, sim, uma vinculação onde o negro também tinha sua importância e 
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forçava os colonos. As frequentes revoltas e fugas realizadas pelos escravos (entre eles, Zumbi) não 

eram somente para denunciar o sistema e a imposição política. Essas rebeliões mostram um viés do 

quanto os negros trazidos da África se dinamizavam para continuar sua vida, assim sendo chamados 

de “heróis prosaicos do dia a dia”. 

A autora Patrícia M. Silva Merlo (2004, p. 147) afirma que a opção pela fuga ou rebelião, 

seguida pelo retorno, indicava a alternativa que eles tinham de “reformular” as relações de domínio 

exercidas sobre os escravos em seus cativeiros, com a insurgência de novos acordos. Dessa maneira, 

os escravos conseguiam manter um espaço de relação com o senhorio, na qual se negociavam o direito 

ao plantio, pecúlio e até alforria, garantido, assim, sua autonomia no espaço brasileiro colonial. 

Esses escravos se tornaram comumente chamados de latinos, pois se remetia a uma expressão 

portuguesa que os denominava no sentido de caracterizá-los como negros mais espertos e capazes – 

sobretudo inteligentes – de realizar o que se era pedido ou imposto (no caso do Brasil). E foram estas 

figuras que, 

“construíram o vigoroso edifício de sincretismos de que somos herdeiros: o 

sincretismo religioso, linguístico, culinário, musical etc. De fato, como já foi tantas 

vezes estudado, as culturas negras, isoladas na diáspora, nos limites da pressão 

humana, tudo digerem e tudo transformam no objeto novo que será o Brasil.  

O simples exame da participação dos cativos na população total do país, altíssima 

até inícios do século passado (...), nos permite duvidar de uma sociedade com tal 

desproporção entre homens livres e escravos pudesse gozar de alguma estabilidade 

sem que, ao lado da violência, ou melhor, do ‘temor da violência’, não passassem 

poderosas correntes de negociação e de sabedoria política (...)” (SILVA, 1989, p. 13-

14). 

Essa reflexão sugere então que, ao invés de situar-se na margem da sociedade colonial – como 

se é pensado e ensinado em livros didáticos, os cativos se locomoviam, implicitamente, “no sentido 

de tornar sua vida o melhor possível criando, nos estritos limites de sua condição, formas não apenas 

se sobreviver, mas de conquistar pequenos sonhos, que não se esgotavam em padrões materiais de 

vida, incluindo a defesa de uma vida afetiva, familiar, espiritual e até mesmo pretensão á liberdade” 

(MERLO, 2004, p. 146-147). 

Destarte, a tessitura da figura escravista é, ainda que boa parte desconhecida, profunda e para 

muito além de estereótipos convencionais, expondo a criação de um país que foi formado por uma 

população que seguiu caminhos - nem sempre evidentes. É por essa longa experiência da colônia 

brasileira que se descontrói a tal dicotomia da escravidão (rebelde/submisso), as formas de 

relacionamentos vindouras dessa época e as negociações que foram mais comuns à luta aberta contra 

aquele sistema político, que se herdou uma história rica, hoje parte da identidade brasileira – 

sobretudo, negra. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com a historiografia brasileira sobre a escravidão, podemos dizer que existiram 

formas diferenciadas de se construir a relação senhor/escravo e acreditamos não ser possível utilizar 

este ou aquele termo como forma de se alcançar uma caracterização totalizante para as relações que 

se desdobraram no interior do sistema escravista colonial português. Mesmo porque, ao estudarmos 

os escravos, “não podemos, tão pouco, pensá-los como um bloco homogêneo apenas por serem 

escravos. As rivalidades africanas, as diferenças de origem, língua e religião – tudo o que os dividia 

não podia ser apagado pelo simples fato de viverem um calvário comum” (REIS, 1989:34 apud 

PACÍFICO FILHO, 2002, p. 14). 

Esta pesquisa ainda, pode ser expandida, e futuramente, adotar novas bibliografias que 

permitam explorar os “outros lados” do período colonial, principalmente no que tange a escravidão, 

como por exemplo, a vida das mulheres e das crioulas no sistema escravocrata. Nessa incessante 

busca e pesquisa de fontes histórias, infere-se um profundo personagem brasileiro, que, utilizando de 

suas percepções e inteligência, conseguiu desviar-se de situações cotidianas às quais era submetido e 

que o rodeavam na sociedade. Sempre com tentativas perspicazes, transformou-se, então, na grande 

figura multifacetada que é o escravo negro na história do Brasil.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo 

analisar o trabalho pedagógico na escola 

indígena João Lino da Silva, a partir da 

realidade das relações de trabalho dos 

camponeses da comunidade do Catu no 

município de Canguaretama/RN. Esta é uma 

pesquisa social, portanto bibliográfica e 

empírica e consiste uma etapa do projeto de 

pesquisa “Dossiê educação e trabalho nas 

escolas do campo do município de 

Canguaretama/RN, com duração de sete 

mêses a partir de Junho deste ano. 

Inicialmente será realizada uma seleção de 

textos e estudos sobre a metodologia da 

pesquisa social, a relação entre educação e 

trabalho e os aspectos histórico-sociais do 

município de Canguaretama, especificamente 

no caso desta etapa, que concerne à escola 

João Lino da Silva situada na comunidade 

indígena do Catu. Este material será 

fundamental no processo de coleta, análise e 

interpretação dos dados. No que diz respeito 

à coleta de dados, serão realizadas entrevistas 

semiestruturadas na perspectiva da história 

oral com gestores, funcionários e membros 

da comunidade.  O resultado material será 

um artigo sobre a relação educação e 

trabalho na escola indígena João Lino da 

Silva que comporá o dossiê já referido. Este 

material deverá subsidiar e estimular as 

práticas pedagógicas do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo – cujos 

docentes estarão aptos para atuar nas escolas 

do campo da região nas áreas de matemática 

e ciências humanas e sócias – bem como 

pesquisas e estudos de outras instituições e 

órgãos públicos da Microrregião Litoral Sul 

do Rio Grande do Norte. 

PALAVRAS-CHAVE: Territorialidade. Relação educação e trabalho. Relações tradicionais de trabalho. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to anlyze the 

pedagogical work in the indigenous school 

João Lino da Silva, based on the reality of 

peasant’s work relations of the Catu 

community in the Municipality of 

Canguaretama/RN. This is a social research, 

therefore bibliographical and empirical, and 

consist of a step in the research project 

“Dossier education and work in the schools 

of the field of the Municipality of 

Canguaretama/RN”, with duration of seven 

month from June this year. Initially a 

selection of texts and studies on the 

methology of social research, the relationship 

between education and work and the social 

historical aspects of the municipality of 

Canguaretama will be carried out, 

specifically in the case of this step, which 

relates to the Indigenous Municipal School in 

the community of Catu. This material will be 

fundamental in the process of data collection, 

analysis and interpretation. With regard to 

data collection, semi-structured oral history 

interviews will be conducted with managers, 

employees and members of the community. 

The material result will be an article about 

the relationship education and work in the 

indigenous school João Lino da Silva, that 

will compose the dossier already mentioned. 

This material should subsidize and stimulate 

the pedagogical practices of the course in 

Rural Education – whose teachers will be 

able to work in the regional fields schools in 

the areas of mathematics and human and 

social sciences – as well as research and 

studies of other institutions and public 

agencies of the South Coast Microrregion of 

Rio Grande do Norte.   

1 INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa está inserida no projeto de pesquisa “Dossiê educação e trabalho 

nas escolas do campo do município de Canguaretama/RN (1980-2018) vinculado ao Grupo de 

Pesquisa em Educação do Campo e ao Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

(LEDOC), ambos alocados no IFRN Campus Canguaretama. O trabalho será realizado na 

Escola indígena Municipal de Ensino Fundamental João Lino da Silva, observando a 

realidade da comunidade indígena.  

Sabe-se que ações e programas voltados para a formação do trabalhador do campo no 

Brasil, historicamente têm sido caracterizadas como provisórias, aligeiradas e 

KEYWORDS:  Territoriality. Education and work relations. Traditional work relations. 
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descontextualizadas da realidade dos sujeitos do campo, configurando-se como medidas de 

contenção do êxodo rural e/ou formação de mão-de-obra barata. Nessa perspectiva, as escolas 

do campo são adequadas a um modelo de ensino urbanocêntrico e tecnicista, constituindo-se 

como fator de desterritorialização do espaço camponês e desenraizamento dos sujeitos que ali 

vivem.   

De acordo com Fernandes (2006) a desterritorialização consiste na eliminação de um 

espaço de vida determinado por relações sociais, do homem entre si e para com a natureza, 

sendo o território, a totalidade multidimensional das relações sociais que se faz no espaço 

material e imaterial. Desta forma, segundo este autor:  

Pensar o campo como território significa compreendê-lo como espaço de 

vida, ou como um tipo de espaço geográfico onde se realizam todas as 

dimensões da existência humana. O conceito de campo como espaço de vida 

é unidimensional e nos possibilita leituras e políticas mais amplas do que o 

conceito de campo ou de rural somente como espaço de produção de 

mercadoria O conceito de campo como espaço de vida é multidimensional e 

nos possibilita leituras e políticas mais amplas do que o conceito de campo 

ou de rural somente como espaço de produção de mercadorias. A economia 

não é uma totalidade, ela é uma dimensão do território. Quando a produção 

de mercadorias é analisada como totalidade, fora da multidimensionalidade 

territorial, constitui-se numa análise extremamente parcial e, às vezes, 

equivocada da realidade. É impossível explicar o território como um setor de 

produção, por mais dominantes que sejam as relações que determinam o 

modo de produção (ibid, p.28). 

No que diz respeito à comunidade do Catu no Município de Canguaretama-RN, se 

enquadra nesse processo de avanço do território do capital hegemônico, o que se efetiva com 

a monocultura da cana–de-açúcar, a qual, ameaça as relações de trabalho tradicionais como a 

agricultura familiar e o artesanato, que  são fontes de divulgação do conhecimento popular do 

camponês.  

A comunidade indígena ainda luta por demarcação das terras, não obstante, em 2015, a 

escola João Lino da Silva, foi homologada pelo MEC como escola indígena.  De acordo com 

PPP dessa escola, aborda a necessidade de uma educação intercultural, bilíngue e comunitária 

de Ensino Fundamental, abordando em sua grade curricular disciplinas como Etno-história e o 

estudo da língua tupi (EMJLS, 2015).  

A resistência da etnicidade e territorialidade indígena coadunam com as propostas de 

formação discente da Licenciatura em Educação do Campo e de educação profissional dos 

Institutos federais, uma vez que, à primeira contribuirá para a formação de educadores e 

pesquisadores voltada para o mercado de trabalho.  
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Em relação a contribuição da comunidade externa ao campus, servirá de subsídio para 

a produção de conhecimento na área de Educação do Campo nas instituições públicas do 

município e do Estado.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta pesquisa pretende articular Educação do Campo e Educação profissional 

integrando os saberes constituintes da área das ciências humanas e sociais, tais como história, 

geografia, sociologia, filosofia. Ressalta-se que a Educação do Campo tem o desafio de 

romper com as perspectivas fragmentadoras da realidade e construir uma visão complexa e de 

totalidade do território camponês a partir de práticas educacionais constituintes das dimensões 

essenciais da reprodução da vida MOLINA,2006, P. 11). 

Diante dessa proposta, como fundamentação teórica da pesquisa, será utilizada 

bibliografia referente à pesquisa social (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2015) e história 

oral (MEIHY; HOLANDA, 2011), bem como de autores da Educação do Campo (ARROYO; 

CALDART; MOLINA,2011; FERNANDES 2006) e aqueles desta categoria que dialogam 

com a educação profissional tais como Frigotto, (1998), somando-se a esse material: 

documentos e produções acadêmicas (dissertações, artigos e teses) que estejam relacionadas à 

história da educação e a questão agrária do município de Canguaretama e da comunidade 

indígena do Catu (CAVALCANTI, 2017; MARINHO, 2009; SILVA, 2007).   

3 METODOLOGIA 

Esta é uma pesquisa social, qualitativa e empírica, a qual elabora um dossiê sobre a 

relação e interferência do mundo do trabalho nas escolas. Em relação à coleta, análise e 

interpretação de dados, fundamenta-se no método da história oral e do materialismo histórico 

dialético.  

De acordo com a primeira meta, realizamos reuniões de planejamento, fundamentação 

teórica e pesquisa exploratória e a partir do segundo mês, iniciamos à fase exploratória e 

empírica com coleta de dados junto à Secretaria Municipal de Educação do município de 

Canguaretama e às escolas municiais do campo das comunidades da Fazenda Outeiro e do 

Catu, através da pesquisa documental e realização de entrevistas com gestores, servidores e 

sujeitos das comunidades no entorno das escolas Dr. José Targino na Fazenda Outeiro e João 

Lino da Silva no Catu.  
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Baseado no método da história oral, realizamos entrevistas com a diretora da escola 

João Lino da Silva, e em seguida com moradores da comunidade. Faltando os funcionários e 

discentes da escola.   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A primeira fonte de dados para a presente pesquisa foi a realização da audiência 

pública sobre educação indígena no dia 09 de agosto na Câmara municipal do município de 

Canguaretama e a partir dos relatos da Diretora da escola João Lino, tivemos uma maior 

dimensão da luta pela preservação da prática educativa realizada na referida escola.  

Baseado nos relatos da diretora, observou-se, que a maioria dos alunos  concluintes 

nível fundamental e que ingressam nas escolas “ urbanas” de Canguaretama, apresentam 

perdas significativas de suas tradições e consequentemente do seu processo “identitário”. 

 A despeito de ainda não visualizarmos nitidamente as causas desse fenômeno, 

pretende-se aplicar questionários com jovens da comunidade que estejam cursando o Ensino 

Médio em escolas da zona urbana, com vistas a comparar a influência de uma nova realidade 

imposta a uma necessidade da minoria.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As práticas e conhecimentos relacionados à cultura indígena potiguara que são 

compartilhados na escola João Lino da Silva, tais como o artesanato, o ritual do Toré e as 

discussões sobre a agricultura familiar são uma forma de preservação das relações de trabalho 

tradicionais e consequentemente resistência aos avanços das relações de trabalho 

hegemônicas, sobretudo a monocultura da cana-de-açúcar. Dentro dessa perspectiva, o 

material obtido nessa pesquisa contribuirá para a preservação dessa territorialidade bem como 

no fortalecimento da luta por uma Educação do Campo 
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FORMAÇÃO DE ACERVO PARA O MUSEU COMUNITÁRIO 
INDÍGENA DO CATU: REFLEXÕES ACERCA DE SUAS 

POSSIBILIDADES EDUCATIVAS 

RESUMO 

O presente trabalho expõe a proposta de criação 
de um museu comunitário indígena na aldeia 
Catu dos Eleotérios, situada entre os municípios 
de Canguaretama e Goianinha-RN. A pesquisa 
fundamenta-se no projeto Formação de acervo 
para constituição do Museu Comunitário 
Indígena do Catu dos Eleotérios, motivada por 
um processo de sensibilização entre os indígenas 
visando recuperar e preservar a memória da 
comunidade do Catu. Pensar a criação de um 

museu comunitário indígena como espaço de 
educação, contribuirá efetivamente para o 
fortalecimento da identidade de um povo outrora 
esquecido na historiografia oficial e 
oportunizará, a partir da perspectiva indígena, 
compreender os processos de formação cultural 
da etnia potiguara no contexto histórico da 
microrregião do Litoral Sul Potiguar. 

    ABSTRACT 

This paper presents the proposal to create an 
indigenous community museum in the Catu dos 
Eleotérios village, located between the 
municipalities of Canguaretama and Goianinha-
RN. The idealization of this museum was based 
on a process of sensitization among the natives in 
order to recover and preserve the memory of the 
Catú community. To think of the creation of an 

indigenous community museum as an 
educational space will effectively contribute to 
the strengthening of the identity of a once 
forgotten people in the official historiography 
and will, from the indigenous perspective, 
understand the processes of cultural formation of 
the Potiguara ethnic group in the historical 
context of microregion of the Potiguar South 
Coast. 

1 INTRODUÇÃO 

Com o intuito de promover a visibilidade, preservação cultural e a ressurgência de um povo 
outrora esquecido na história do Rio Grande do Norte, a comunidade indígena de etnia potiguara do 

PALAVRAS-CHAVE: Museu. Catu. Comunitário. Educação.Pesquisa. 

KEYWORDS: Museum. Catu. Community. Education. 
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Catu dos Eleotérios, situada entre os municípios de Goianinha e Canguaretama/RN, busca evidenciar 
suas referências históricas e culturais mediante a organização de um acervo para servir de base para 
um museu comunitário. A necessidade dos potiguaras conhecerem e preservarem a sua história 
motivou a realização da pesquisa. 

Um museu comunitário no Catu dos Eleotérios vem com a proposta de trazer uma reflexão 
étnica a partir da sua própria concepção de espaço vivido provocando nos seus sujeitos só 
reconhecimento da identidade indígena, nutrindo a preocupação de que suas memorias coletivas e 
individuais devam ser perpetuadas. A conservação desses saberes é importante num ambiente de 
educação e repasse de conhecimentos. Uma vez que esses saberes serão repassados a cada geração 
que surgir. O futuro museu não será apenas um prédio ou instituição, mas, um local de histórias 
móveis que se dialogam entre passado, presente e futuro. Um espaço vivo, no qual a formação e 
documentação de seu acervo será essencial para a sua existência. Esse processo não é imediato e 
requer investigações contínuas. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
É essa educação da terra que não pode ser enterrada e esquecida. E sim recuperada repassada. 

Promover uma consciência educadora é mais do que reproduzir saber é questão de existência e 
sobrevivência cultural. A continuidade da cultura, consiste no modo específico pelo qual ela se 
transforma (SAHLINS,1997,P.126).  

A conscientização acontece em três processos de aspectos relevantes; Antropológico, cultural e 
social. Antropológico; porque envolve o sentimento por trás do objeto; a identificação intima da 
pessoa com seu objeto, seu território, seu espaço. Social, pois envolve sua vida cotidiana, dividida 
com outros sujeitos em seu espaço coletivo. E cultural por questão de seu modo de vida; seus usos 
em suas manifestações culturais. Nestes processos, indígenas orquestram a história sob a lógica de 
seus próprios esquemas , não constituindo visões ”sobre os índios”, mas “dos”índios, que apresentam 
seus pontos de vista sobre suas culturas e trajetórias. (GOMES 2012, PPGA/UFPE-CNPQ). 

         Social, pois não se constrói um espaço de museologia indígena sem a participação 
efetiva e direta dos seus sujeitos. E isso se dá de forma coletiva como sempre fizeram seus 
antepassados. Contar suas histórias é uma extensão dessa sociedade tradicional e milenar. Os objetos 
representam bem visualmente essa contação e o colecionar objetos. 

          E cultural porque envolve seus ideais construídos ao longo de gerações; práticas 
repetidas culturalmente pelas famílias e conservadas. Como por exemplo o hábito local na 
comunidade do Catu de cozinhar em fogões de lenha, que por muitas vezes cada casa possui sua 
cozinha de taipa fora da casa, cada família pendura um cacho de banana ou espigas de milho na 
cumeeira da casa, cada grupo familiar (seus troncos) organizam suas casas pelos arredores de seus 
respectivos paus contribuindo assim para uma melhor visão de suas plantações. Isso também é de 
aspecto cultural desta comunidade; é um processo repetido de pai para filho como sabedoria e 
conhecimento.   

2 METODOLOGIA 

O processo de pesquisa, fundamenta-se numa abordagem qualitativa com enfoque 
etnográfico. No contexto pesquisado, a identificação dos primeiros objetos está sendo 
oportunizada mediante entrevistas semiestruturadas nas quais lembranças individuais e 
coletivas de grupos familiares, recuperam memórias e valorizam a etnicidade indígena. 

1451



IV SECITEX /XIV CONGIC 

3  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A aquisição e coleta de dados está em curso desde abril de 2018, foram feitas doações 
e réplicas daquilo que um dia foi e é vivo na vida da comunidade. A pesquisa apresenta 
contribuições para a formação de uma cervo inicial a ser exposto num espaço museal, a fim 
de registrar e preservar bens materiais e imateriais para que os indígenas tenham acesso ao 
seu próprio passado e repasse os seus saberes e fazeres às próximas gerações. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No processo de identificação das primeiras coleções de bens materiais, nomeada “A 
Formação da Comunidade”, foram identificados práticas/instrumentos agrícolas 
(empregadas no cultivo e beneficiamento da batata-doce, mandioca (casas de farinha), feijão 
verde, arroz e cana de açúcar); práticas extrativistas (coleta da mangaba, produção do 
carvão vegetal); objetos de caça e pesca artesanal; utensílios de uso doméstico 
(equipamentos de cozinha, brinquedos, apetrechos usados na lavagem e conservação de 
roupas, itens usados nos cuidados com a casa e a saúde dos moradores) e objetos religiosos. 
O museu comunitário e seu acervo, definido e mantido pela própria comunidade, é capaz 
de aproximar os sujeitos e dar maior visibilidade a sua identidade. 
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CONSTRUÇÃO DE BRAÇO HIDRÁULICO PARA A APRENDIZAGEM DE 
CONCEITOS FÍSICOS 

AUTOR1; AUTOR2; AUTOR 3

1,2,3 IFRN – Campus João Câmara 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas. 

RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados de uma 
Oficina para o desenvolvimento de Braço 
Hidráulico, na Escola Estadual Francisco de 
Assis Bitencourt, em João Câmara-RN. A 
atividade fez parte do sub-projeto de Física, no 
âmbito do Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), por meio 
de convênio com o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte (IFRN) - Campus João Câmara. 
Expressa a consonância entre a formação inicial 
de professores e seu lócus de atuação, a escola de 
ensino básico. No tocante aos aspectos teóricos e 
metodológicos, optamos por analisar os 
resultados à luz das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio/DCNEM (2011) 
e de autores como Rodrigues & Gomes (2007), 
Vieira & Volquind (2002). Em relação aos 
conceitos físicos explorados na Oficina de Braço 
Hidráulico, assinalamos os seguintes: 
transmissão e aplicação de forças, pressão e o 
princípio de pascal, entre outros. Consideramos 
que a Oficina, por seu caráter prático, permitiu o 
acompanhamento pedagógico de cada momento 
e, portanto, a melhor condução das atividades e 
da aprendizagem dos estudantes acerca dos 
conceitos de Física, como também de outros 
conteúdos procedimentais e atitudinais, 
mobilizados ao longo das tarefas.

ABSTRACT 
This paper presents the results of a Workshop for 
the development of Hydraulic Arm, at the 
Francisco de Assis Bitencourt State School, in 
João Câmara-RN. The activity was part of the 
Physics sub-project, under the Institutional 
Program of the Initiation to Teaching Grant 
(PIBID / CAPES), through an agreement with the 
Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) - 
Campus João Câmara. It expresses the 
consonance between the initial formation of 
teachers and their locus of action, the elementary 
school. In terms of theoretical and 
methodological aspects, we chose to analyze the 
results in the light of the National Curriculum 

Guidelines for Higher Education / DCNEM 
(2011) and authors such as Rodrigues & Gomes 
(2007), Vieira & Volquind (2002). In relation to 
the physical concepts explored in the Workshop 
of Hydraulic Arm, we point out the following: 
transmission and application of forces, pressure 
and the paschal principle, among others. We 
believe that the Office, because of its practical 
nature, allowed the pedagogical accompaniment 
of each moment and, therefore, the better 
conduction of students' activities and learning 
about the concepts of Physics, as well as other 
procedural and attitudinal contents, mobilized 
throughout the tasks.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação Profissional e Tecnológica. Formação de 
Professores. Licenciatura em Física. 

KEYWORDS:  Education. Professional and Technological Education. Teacher training. Degree 
in Physics. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), por meio de convênio 

com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) - Campus 

João Câmara, tem como um dos principais objetivos promover aos futuros professores uma formação 

mais completa, possibilitando aos licenciandos o uso de diversas metodologias no Ensino de Ciências, 

a exemplo da produção de oficinas de aprendizagem. 

Nesse sentido, este trabalho está vinculado ao sub-projeto Física e tem por objetivo apresentar 

um relato de uma oficina realizada na Escola Estadual Francisco de Assis Bittencourt, do munícipio 

de João Câmara-RN, que passa por um processo de renovação do seu modelo curricular, 

implementando novo Ensino Médio, determinado pelo Ministério da Educação (MEC), passando a 

ser uma instituição de tempo integral.  

A atividade foi realizada em horários destinados a um modelo de disciplinas que compõe o 

currículo das escolas em tempo integral, chamadas de eletivas. A produção de oficinas é uma das 

metodologias que incentivam o envolvimento do estudante do Ensino Médio, instigando sua 

criatividade e a construção de seu próprio conhecimento, deixando de ser mero expectador para ser 

um agente do seu próprio aprendizado. Essa oficina também traz aos docentes em formação incial, 

bolsistas do PIBID, uma atividade formativa que, como futuros professores, tem a oportunidade de 

melhorar e aperfeiçoar conhecimentos em metodologias e conteúdos envolvendo tópicos de 

mecânica. Contando também com trocas de experiências, sendo possível além de integrar a teoria 

vista na sala de aula com a prática, motivando e possibilitando a aprendizagem mesmo aos alunos 

que não viram tais tópicos. Ao promover o aprendizado da Física através da vivência das oficinas, 

cria-se um ambiente que gera curiosidade nos alunos e, portanto, interesse no tema da atividade a ser 

desenvolvida. Entretanto, não se trata apenas de uma mera técnica de ensino, se trata de uma 

“modalidade de ação” (RODRIGUES & GOMES, 2007; VIEIRA & VOLQUIND, 2002, p.13).           

Em síntese, um dos principais objetivos da oficina foi a criação e a montagem de um “Braço 

Hidráulico” com materiais de baixo custo e fácil acesso, fazendo a utilização dos conteúdos e 

conceitos de Mecânica possíveis a ser trabalhados nessa proposta, como Hidrostática, Estática e 

Dinâmica. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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No que toca aos pressupostos teóricos, nos fundamentamos em documentos curriculares para 

o Ensino Médio, pondo-se em consonância com suas diretrizes e afinando-se, em especial,

diretamente a alguns dos seus objetivos para o desenho curricular, a saber: foco na leitura e letramento

como elementos de interpretação e de ampliação da visão de mundo, basilar para todas as áreas do

conhecimento; atividades teórico-práticas que fundamentem os processos de iniciação científica e de

pesquisa, utilizando laboratórios das ciências da natureza, das ciências humanas, das linguagens, de

matemática e outros espaços que potencializem aprendizagens nas diferentes áreas do conhecimento

(BRASIL, 2013).

Os novos contornos para o Ensino Médio e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio/DCNEM (2011, p. 52) afirmam que os sistemas educativos devem prever currículos flexíveis, 

com diferentes alternativas, para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o percurso 

formativo que atenda seus interesses, necessidades e aspirações, a fim de que se assegure a 

permanência dos jovens na escola, com proveito, até a conclusão da Educação Básica. 

Contudo, como o professor é formado para esta intervenção? A própria legislação dá 

possibilidades de respostas. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2011, p. 54), 

no tocante à oferta de um Ensino Médio mais atrativo, explicitam que a organização curricular deste 

nível de ensino busque oferecer tempos e espaços próprios para estudos e atividades que permitam 

itinerários formativos opcionais diversificados, a fim de melhor responder à heterogeneidade e 

pluralidade de condições, múltiplos interesses e aspirações dos estudantes, com suas especificidades 

etárias, sociais e culturais, bem como sua fase de desenvolvimento. 

Ratificamos com a proposta de oficina a perspectiva, no ensino, contextualizada e 

interdisciplinar, eixos fundamentais do currículo, segundo os documentos oficiais, como também se 

o Ensino de Ciências Naturais contempla a História das Ciências – elemento importante para

desconstruir uma visão positivista. O intuito é propiciar a familiaridade com a inovação, transferência

de conhecimento e a ampliação de oportunidades educacionais, facilitando a compreensão acerca do

processo de formação e de qualificação, também, dos professores colaborados.

3 METODOLOGIA 

Para a realização da oficina a turma foi dividida em grupos de 05 (cinco) componentes, onde 

cada grupo ficou responsável pela construção de um Braço Hidráulico com materiais de fácil acesso. 

Devido a oficina ser realizada em uma disciplina eletiva a oficina era bastante heterogênea, composta 

por alunos de várias séries e turmas, numa classe com níveis diferentes de conteúdo.  
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A ideia da principal foi trazer aos alunos o entusiasmo de aprender fazendo, uma forma que 

os conduzam a construir o próprio conhecimento de forma investigativa. Em cada encontro era 

construído uma parte do braço, juntamente com a uma parte conceitual da aplicação de um ou mais 

conceitos físicos no braço, do tipo: transmissão e aplicação de forças, pressão e o princípio de pascal, 

entre outros conceitos. 

Além da abordagem conceitual, os estudantes do Ensino Médio tinham ajuda e auxílio dos 

bolsistas do PIBID para a montagem e alguns direcionamentos relacionados às medidas.  Ao final da 

construção os alunos apresentaram seus trabalhos em uma Feira de Ciências na escola, que reuniu 

todas as atividades realizadas em todas as eletivas.   

4 RESULTADOS ESPERADOS 

No tocante aos resultados, verificamos a dificuldades de muitos alunos em abandonar seus 

conhecimentos prévios, ou seja, muitos advindos do senso comum. Portanto, cabe ao docente a 

reformulação de conceitos a fim de propiciar a consolidação de conceitos sólidos e corretos. Desse 

modo, promover o confronto entre o que se sabe sobre o assunto e estimular a inserção de novas 

concepções acerca dos conteúdos é a opção metodológica que o docente necessita assumir. 

Consideramos que a Oficina, por seu caráter prático, permitiu o acompanhamento pedagógico 

de cada momento e, portanto, a melhor condução das atividades e da aprendizagem dos estudantes 

acerca dos conceitos de Física: transmissão e aplicação de forças, pressão e o princípio de pascal, 

como também de outros conteúdos procedimentais e atitudinais, mobilizados ao longo das tarefas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A oficina foi executada com grande potencial no processo de aprendizagem dos alunos do 

Ensino Médio, proporcionando-os a manipulação de materiais que conduziram a uma construção do 

próprio conhecimento. Com isso alunos aprendem a trabalhar em conjunto, fazendo com que, tornem-

se indivíduos capazes de se adaptar as dificuldades encontradas nos seus caminhos e consigam 

resolvê-las. 
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ANÁLISE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA MICRORREGIÃO DO 

LITORAL SUL/RN POR GEOPROCESSAMENTO 

GRILO, G. M. L. S.1; MENEZES, L. R. S.2; SILVA, A. D. A.3; SILVA, V. L.4 e COSTA. A. M. B.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO
Os municípios da microrregião do Litoral Sul 

possuem potencial para desenvolvimento do 

turismo, assim, essa pesquisa buscou analisar 

a infraestrutura dos municípios com objetivo 

de avaliar a capacidade desses para o 

desenvolvimento sustentável do turismo 

como atividade econômica. Esses são os 

primeiros resultados do projeto SIG para os 

municípios da microrregião do Litoral Sul. A 

pesquisa é de caráter quantitativo, está sendo 

desenvolvida com base em dados numéricos 

pré-existentes, obtidos em órgãos como: 

IBGE, SEMURB, IDEMA, SERHID, 

CAERN. Os mapas foram elaborados 

utilizando técnicas da estatística descritiva, 

tais como: medidas de tendência central, 

medidas de dispersão. Também usamos 

técnicas de agrupamento – quantil. Os 

resultados mostram uma melhoria na 

infraestrutura dos municípios, mas para 

realizar um turismo sustentável é necessário 

mais planejamento e investimento em 

infraestrutura. 

ABSTRACT 

The South Coast microregion counties have 

such tourism development potential, thereby, 

this research sought to analyze the cities 

infrastructure with aim to evaluate their 

capacity for sustainable tourism development 

as an economic activity. These are the SIG 

project’s first results for the South Coast 

microregion counties. The research is 

quantitative, it has been developed based on 

pre-existing data, obtained on data organs 

such as: IBGE, SEMURB, IDEMA, SERHID, 

CAERN. The maps were made using 

descriptive statistical techniques, such as: 

central tendency measures, dispersal 

measures. Such as using grouping techniques 

– quantil. The results reveal an improvement

on the cities infrastructure, but to accomplish

a sustainable tourism activity it is necessary

more infrastructure planning and investments.

1 INTRODUÇÃO 

A microrregião do Litoral Sul do estado do Rio Grande do Norte (RN) é composta por 10 

municípios (Canguaretama, Goianinha, Pedro Velho, Arez, Montanhas, Tibau do Sul, Espírito 

Santo, Baía Formosa, Senador Georgino Avelino e Vila Flor) e está localizada no sul oriental 

do estado. Tem uma área de 1.385.003 km², e uma população de 141.335 habitantes. Região de 

clima tropical úmido e sub-úmido e relevo concentrado em planícies costeiras e fluviais, além 

PALAVRAS-CHAVE: Litoral Sul. SIG. Infraestrutura. Turismo. 

KEYWORDS: South Coast. SIG. Infrastructure. Tourism. 
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dos tabuleiros costeiros. Sua vegetação predominante se configura em florestas subperenifólias, 

cerrados e manguezais. A economia de grande parte dos seus municípios se concentra na 

atividade turística, na carcinicultura e no cultivo da cana de açúcar. (IBGE, 2010).  

Conforme, Silva (2011), as comunidades situadas no litoral do Rio Grande do Norte têm 

recebido a introdução de atividades econômicas, como: a expansão do turismo, 

empreendimentos de carcinicultura, segunda residência, entre outros, o que veio a inseri-las em 

um intenso processo de transformação espacial e acelerada urbanização. 

Inserida nesse contexto, a microrregião do Litoral Sul, demonstra a necessidade de um 

maior conhecimento dos aspectos da infraestrutura dos seus municípios, pois possui um 

considerável potencial para atividade turística, o qual já se faz presente em alguns municípios 

da microrregião, porém, de forma mais expressiva, em algumas cidades, a exemplo de Tibau 

do Sul. Assim, com objetivo de realizar uma análise espacial dos serviços públicos dos 

municípios da Microrregião do Litoral Sul, como suporte para implementação da atividade 

turística nas cidades, busca-se, nesse trabalho, apresentar os primeiros resultados do projeto: 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) para os municípios da microrregião do Litoral Sul, 

que além de proporcionar conhecimento da realidade local, poderá ser utilizado em órgãos 

públicos com vistas a orientar os gestores públicos na tomada de decisões em prol do 

desenvolvimento local. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O Turismo no RN, tem se desenvolvido sem um planejamento sustentável. Observa-se 

que os interesses da criação da atividade estiveram centrados apenas na geração de receita e 

crescimento econômico local, sem um planejamento e consideração do seu entorno ambiental 

(FONSECA, 2005).  

Corroborando com esta opinião, para Costa e Vasconcelos (2016), quando a produção 

e o consumo do produto turístico acontecem de forma exagerada, o meio ambiente do local 

acaba sofrendo alguns riscos, que podem se tornar responsáveis por afugentar o turismo de uma 

região. Por isso, se torna necessário realizar um planejamento a respeito da prática turística que 

se deseja desenvolver, levantando os possíveis problemas e suas respectivas soluções, além de 

analisar o meio ambiente envolvido na atividade, que é a base de sustentação de grande parte 

dos segmentos turísticos existentes.  

O uso de geotecnologias tem sido uma ferramenta essencial no desenvolvimento de 

pesquisas e estudos socioambientais da atualidade. Um Sistema de Informações Geográficas 

(SIGs) é um sistema integrado de apoio à tomada de decisões, proposta como uma ferramenta 
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essencial para viabilização da modernização de gestões institucionais, e como instrumento de 

planejamento de uso dos recursos naturais.  

Nesse entendimento, Anacleto e Julião (2015) consideram que os SIGs, são capazes de 

oferecer conhecimento do território através de informação mais ampla e aprofundada sobre seu 

espaço geográfico e tudo que o corresponde. Segundo Silva et al. (2017), a utilização do SIGs 

tem sido muito favorável à administração pública, ajudando na tomada de decisões a partir de 

uma visão mais ampla da cidade possibilitada pelos dados adquiridos e organizados. 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho constitui um dos primeiros resultados gerados a partir do SIG (Sistema de 

Informação Geográfica) do Litoral Sul/RN (em desenvolvimento no IFRN), derivados das 

primeiras análises de alguns dados mapeados. A pesquisa é de caráter quantitativo, pois está 

sendo desenvolvida com base em dados numéricos pré-existentes, obtidos em órgãos como: 

IBGE, SEMURB, IDEMA, SERHID, CAERN, SEMPLA. Os dados alfanuméricos usados na 

realização desta pesquisa estão sendo trabalhados no software TerraView. Os mapas foram 

elaborados utilizando técnicas da estatística descritiva, tais como: medidas de tendência central 

(média, mediana e moda), medidas de dispersão (desvio padrão e variância amostral). Também 

usamos técnicas de agrupamento - quantil (equipartição da amostra em 4 intervalos, com 20% 

dos valores da amostra em cada intervalo). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A microrregião do Litoral Sul possui uma população de 129.077 habitantes concentradas 

principalmente na área urbana. Entre 2000 e 2010, a população total (Figura 1) cresceu 12 %, 

a população urbana, que representava 59% do total em 2000, passou a 66% em 2010, enquanto 

que a população rural reduziu em relação a 2000. (IBGE, 2010). 

Apesar do processo de urbanização ocorrido na microrregião, os municípios possuem 

uma pequena população urbana, com exceção dos municípios de Canguaretama (20.235 mil 

habitantes) e Goianinha (15.477 mil habitantes), os demais possuem uma população urbana 

entre 2.784 a 8.870 mil habitantes. Essa característica é observada em todo o RN. Costa e 

Gomes (2005) constataram que a rede urbana do RN se apresentava raquítica. Elas 

identificaram que apenas 25 municípios (15% do total dos municípios) possuem população 

urbana maior que 10.000 habitantes.  

Embora ocorra essa pouca população urbana, pode-se verificar que os dados da 

densidade demográfica do censo de 2010 da microrregião do Litoral Sul apresentam seis 
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municípios com densidade demográfica maior que 100 hab/Km2; com destaque para o Senador 

Georgino Avelino, que mostra a densidade demográfica de 151 hab/km2. 

O crescente processo de urbanização provoca a necessidade do aumento dos serviços de 

saúde e educação, da infraestrutura de águas, saneamentos, entre outros, e a ampliação da 

densidade demográfica é um fator que deve impulsionar o planejamento urbano. Por isso, 

buscando contribuir para o planejamento sustentável para turismo na microrregião do Litoral 

Sul, realizou-se uma análise da infraestrutura dos seus municípios, para verificar se esses estão 

acompanhando o crescimento da população, tonando viável o atendimento dos moradores dos 

municípios e dos turistas 

A forma de abastecimento de água (Figura 02), nas residências do Litoral Sul, obteve 

melhora em alguns municípios, em 2000, três municípios não possuíam domicílios com 

ligações de rede geral, igual ou maior que 80%, são eles: Espírito Santo com 60%, Arês com 

72% e Goianinha com 77%; no censo de 2010, oitos municípios aumentaram as ligações de 

rede geral de água, com destaque para Espírito Santo que aumentou 17%, porém, dois 

municípios da microrregião não aumentaram percentualmente sua rede: de Tibau do Sul, que 

diminuiu 3%, passando de 91% em 2000 para 88% em 2010, e Baia Formosa que manteve 91% 

entre 2000 e 2010. Em 2010, seis municípios da microrregião apresentaram um percentual, 

embora muito baixo, de casas que são abastecidas por carros pipas.  

Figura 1: População total dos municípios da 

microrregião do Litoral Sul/RN-2010. 
Fonte: Elaborados pelos autores. 

Figura 2: Abastecimento com rede geral dos 

municípios do Litoral Sul/RN-2010. 
Fonte: Elaborados pelos autores. 

A existência de banheiro ou sanitário, por sua vez, também aumentou nas últimas 

décadas: em 2000, seis municípios possuíam a quantidade de casas com banheiro ou sanitário 

inferior a 90%; em 2010, todos os municípios do Litoral Sul possuem casas com banheiro ou 

sanitário superior a 90%. 

A oferta de leitos hospitalares do SUS também apresentou mudanças nas últimas 

décadas: em 2003, conforme IDEMA (2015), cinco municípios não apresentam leitos do SUS 

(Arês, Espirito Santo, Montanhas, Senador Georgino Avelino e Tibau do Sul). Em 2015, apenas 

dois continuam sem oferta de leitos pelo SUS (Espirito Santo e Senador Georgino Avelino). 

N N 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os primeiros resultados da pesquisa, mostraram que na microrregião do Litoral Sul do 

RN há carência de uma melhor infraestrutura para receber o turista, apesar das inúmeras 

oportunidades e potencialidades turísticas que podem ser encontradas na localidade. A falta de 

sustentabilidade, de acesso e indisponibilidade de serviços, que podem vir a comprometer a 

experiência turística e tardar o desenvolvimento da microrregião estudada, que necessita da 

atividade turística para sustentar sua economia, sendo esta uma das mais importantes 

manifestações econômicas para os seus municípios. Considera-se, ainda, que o SIG, em 

desenvolvimento, pode oferecer mais informações sobre a microrregião estudada, que serão 

posteriormente analisadas e publicados. 
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ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DA CULTURA NORDESTINA ATRAVÉS 

DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS POPULARES DO MUNICÍPIO DE 

SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN 

SILVA, C. S. T. da
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; SANTOS, R. M. B.
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IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

A pesquisa aborda o reconhecimento dos 

patrimônios artísticos do Nordeste, 

especialmente o imaterial, explanando algumas 

manifestações culturais ditas "nativas", com 

destaque para as vinculadas ao folclore (boi 

calemba, pastoril, entre outras), mostrando sua 

importância e contexto em que surgiram. 

Objetiva discutir com alunos de escola pública 

da zona rural de Macaíba (Centro de Educação 

Rural Alfredo Mesquita Filho-CERU) a 

construção desse patrimônio, seus significados e 

relação com a elaboração de uma imagem de 

Nordeste. Para tanto, utilizará folders elaborados 

a partir de pesquisas bibliográficas e sites de 

fonte segura na internet, assim como materiais 

expositivos, aplicações de questionários e 

oficinas com o intuito de aplicar o conhecimento 

adquirido. 

ABSTRACT 

The project addresses the recognition of the 

artistic heritage of the Northeast, especially the 

immaterial, explaining some cultural 

manifestations called "native", with emphasis on 

those linked to folklore (“boi calemba”, 

“pastoral”, among others), showing their 

importance and context in which they emerged. 

It aims to discuss the construction of this 

patrimony, its meanings and relation with the 

elaboration of a Northeast  

image, with public school students from the rural 

area of Macaíba (Alfredo Mesquita Filho-CERU 

Rural Education Center). To do so, it will use 

folders elaborated from bibliographic searches 

and secure source sites on the Internet, as well as 

expository materials, applications of 

questionnaires and workshops with the purpose 

of applying the acquired knowledge.

PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Nordeste. Patrimônio artístico. 

KEYWORDS: Culture.  Northeast region. Artistic heritage 
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1 INTRODUÇÃO 

A cidade de São Gonçalo do Amarante/RN é marcada por manifestações culturais populares, tais 

como o Boi Calemba, os congos, o Pastoril, o bambelô, entre outras, conectadas a uma identidade 

nordestina. Tais manifestações foram analisadas, entre outros, por Câmara Cascudo (2001), mas 

precisam ser vistas sem o olhar cristalizado lançado por este e outros folcloristas.  

Essas manifestações, que compõem um patrimônio imaterial, merecem ser melhor analisadas: 

quando surgiram? Como foram ressignificadas ao longo do tempo? Quem são os atores sociais que 

as mantêm? Quais os significados dessas manifestações? Por fim, como podem ser associadas a 

uma identidade nordestina?  

Quanto a essa última questão, partimos do entendimento de que o conceito de Nordeste não pode 

ser naturalizada, visto como algo dado. É preciso entender que há discursos que fundaram essa 

região, ou, dito de outro modo, os discursos que a inventaram (ALBUQUERQUE Jr., 2009). Este 

trabalho, ainda em fase inicial, busca avaliar as relações entre essas manifestações culturais 

populares, normalmente denominadas de folclóricas, e a invenção de uma identidade nordestina.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Baseado em Albuquerque junior (2009) temos que o Nordeste como região é 

uma invenção historicamente datada . Essa invenção baseia-se em elementos da literatura, do 

cinema, da música, da pintura, do teatro e da própria produção acadêmica. Essas formas de 

linguagem sustentaram uma realidade de vítimas, coitados e injustiçados, fazendo com que autores 

considerados revolucionários (Graciliano Ramos, Rachel de Queiroz, Portinari, Jorge Amado, entre 

outros) fortificassem essa imagem de fragilidade do Nordeste e nordestinos vista pelos grupos 

conservadores. 

Semelhantemente, Almeida et al.(2009), menciona que “quando se fala em Nordeste é comum 

lembrar de uma imagem pré-concebida do nordestino, à qual a produção cultural brasileira e os 

habitantes de outras locais avaliam como ‘inferiores’, discriminados e marginalizados, região 

marcada pela seca e pelo sofrimento do seu povo”. (ALMEIDA et al., 2009, p. 01) 

Citando que Rachel de Queiroz, por exemplo, teria se equivocado “uma vez que ela esquece ou 

melhor, opta por não mostrar, as riquezas e raízes dessa região”.(ALMEIDA et al., 2009, p. 01-

02).  

Nosso trabalho, em andamento, visa desconstruir esses estereótipos associados ao Nordeste, bem 

como melhor compreender os sentidos das manifestações culturais presentes no município de São 

Gonçalo do Amarante.  

3 METODOLOGIA 

O desenvolvimento da pesquisa tem se dado a partir de análise bibliográfica (artigos 

científicos, sites confiáveis da internet, e o livro A invenção do nordeste e outras artes de 

Albuquerque Junior, 2009, entre outras obras), observando os diferentes pontos de vista acerca do 

nordeste, suas manifestações culturais, os estereótipos que surgiram com a própria região e de como 

os meios de linguagem influenciaram na construção desses. Baseado nessas pesquisas 

bibliográficas, foi elaborado questionário aplicado aos alunos de escola pública da zona rural de 
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Macaíba com a intenção de adquirir dados sobre o conhecimento prévio que os alunos pesquisados 

até então possuem, para que depois possam ser elaborados materiais expositivos com o intuito de 

construir um conhecimento sobre os patrimônios artísticos a serem trabalhados e estudados, bem 

como o seu reconhecimento na sociedade. Em seguida, após a divulgação dos folders e realização 

de oficinas, ocorrerá a execução de entrevistas (método qualitativo) possibilitando examinar a 

absorção de aprendizado dos alunos, comparando os resultados finais com os iniciais. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Aplicamos questionários para 114 alunos nos níveis do 6º, 7º, 8º e 9º anos, na escola CERU (Centro 

de Educação Rural Alfredo Mesquita Filho), escola pública da zona rural de Macaíba. Com o 

questionário, promovemos nos alunos reflexões e questionamentos a respeito do tema abordado, 

fazendo com que estes se interessassem por oficinas a serem realizadas na segunda etapa de 

execução do projeto. 

Figura 1 – caracterização do público respondente 

A principal pergunta feita aos respondentes, todos alunos do ensino fundamental, foi o que 

entediam por cultura nordestina. Boa parte das respostas foram evasivas. Os alunos responderam, 

por exemplo, com “Nordeste”, ou “seca”, remetendo a uma das imagens que representaria, em seu 

entendimento, essa região.  

Figura 2 – caracterização das respostas 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo o gráfico elaborado a partir dos questionários aplicados junto aos alunos, identificamos 

que quase metade dos alunos responderam as questões utilizando respostas evasivas. Esse dado, 

além de poder sugerir que estes alunos possuem dificuldades para interpretarem textos, indica ainda 

que os alunos do CERU apresentam poucos conhecimentos sobre cultura, patrimônio e identidade 

nordestina, o que aponta para a importância de continuarmos a execução desse projeto, uma vez que 

o público pesquisado, quando questionado, demonstrou também interesse em adquirir

conhecimentos nesse campo de estudo.
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CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO ACAMPAMENTO JOSÉ 

MARTÍ, NO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA – RN 

NASCIMENTO, J. J.1; OLIVEIRA, E. S.2; LIMA, M. W. F.3  e CALADO, T. O.4 

1,2, 3 e 4 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

Os acampamentos constituem uma fase de 

transição no processo de luta e resistência pelos 

os sem-terra, que pode ser marcada por muitas 

dificuldades devido à falta de infraestrutura e a 

incerteza do tempo de permanência. O presente 

estudo teve como objetivo caracterizar o 

acampamento José Martí, localizado no 

município de Canguaretama – RN a mais de 12 

anos, a fim de compreender a sua realidade. 

Buscando a integração com a comunidade, 

alunos do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo - LEDOC, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte - IFRN - Campus Canguaretama, 

realizaram entrevistas com 24 famílias no 

acampamento, totalizando o registro de 79 

moradores, entre 02 de abril e 20 de junho de 

2018. A partir dos dados coletados e dos 

depoimentos dos acampados, foi identificado que 

a comunidade inclui membros de diferentes 

movimentos sociais, com um perfil jovem de 

convivência pacífica e com potencial de 

desenvolvimento. A comunidade é formada por 

cidadãos com características diversas, mas com o 

objetivo comum de conquistar o seu espaço de 

terra por direito. Apesar de não se saber por 

quanto tempo se manterão instalados na 

localidade atual, podem ser desenvolvidas ações 

e projetos que promovam uma melhoria das 

condições de vida desta população, valorizando 

o papel do camponês na história passada e atual

do nosso país.

ABSTRACT 

Camps are a transition phase in the process of 

struggle and resistance by the landless, which 

can be marked by many difficulties due to the 

lack of infrastructure and the uncertainty of the 

time of permanence. The present study aimed 

to characterize the José Martí Camp, located in 

the municipality of Canguaretama - RN, for 

over 12 years, in order to understand its reality. 

Looking for integration with the community, 

students from the Field Education Licenciate 

Course, from the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte, conducted interviews with 

24 families in the camp, registering 79 

residents, between April 2 and June 20, 2018. 

Based on the data collected and the campers 

testimonies, it was identified that the 

community includes members of different 

social movements, with a young profile, with 

peaceful coexistence and development 

potential. The community is made up of 

citizens with diverse characteristics, but with 

the common goal of conquering their land 

space by right. Although we do not know how 

long they will stay in the current locality, 

actions and projects that promote an 

improvement of the living conditions of this 

population can be developed, valuing the 

peasant's role in the past and current history of 

our country. 

PALAVRAS-CHAVE:  Sem-terra. Trabalhadores rurais. Educação do Campo. 

KEYWORDS:  Landless. Rural worker. Rural Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A história do Brasil é, infelizmente, marcada por desigualdades sociais, de maneira que 

conseguimos perceber o reflexo destes fatos nos dias atuais.  Neste contexto, quando falamos sobre 

terra e o homem do campo, procedeu-se o desenvolvimento dos movimentos de resistência e luta, 

como a formação das ligas camponesas e posteriormente o que talvez seja o que mais tem voz nos 

nossos dias:  o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST.  

Em Canguaretama, no estado do Rio Grande do Norte, existem participantes deste movimento 

residentes no acampamento José Martí, e este luta para alcançar o status de assentamento. Localizado 

na vizinhança do campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte - IFRN instalado na cidade, o acampamento José Martí torna-se objeto de discussão e da própria 

práxis educativa de relações entre o corpo docente/discente do Instituto e os sujeitos do acampamento. 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo - LEDOC, tem sido o carro chefe nas relações entre 

o campus e o acampamento. O curso, que visa contemplar a prática educativa em espaços campesinos,

enxerga no acampamento uma oportunidade de crescimento mútuo, e de maneira recíproca, esta união 

vem dando frutos. Em um destes momentos de interação, foi proposto pela LEDOC um projeto com 

o intuito de realizar uma caracterização da comunidade, com isto apresentar os resultados deste

levantamento, que deverão demonstrar um pouco da realidade do acampamento José Martí. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Desde os primórdios, na sua colonização, o Brasil passa pelo processo de desigualdade social 

e concentração fundiária. O processo de colonização portuguesa instaurou o regime de sesmarias, 

assim, o rei, ou o Estado, mantinha o domínio da terra e o agricultor recebia, apenas, o direito de 

posse. Mesmo enfrentando dificuldades, a produção familiar resistiu e, apesar da posição secundária, 

garantia o sustento da população local fornecendo produtos alimentícios, enquanto os senhores de 

engenhos, donos de grandes áreas de plantio, preocupavam-se em produzir açúcar para o mercado 

internacional (MIRALHA, 2006). 

O Brasil é um dos países com maior concentração de terras do mundo, e em nosso território, 

estão concentrados grandes latifúndios. Essa divisão injusta resulta na escassez de terra para muitas 

famílias que dependem do campo para viver. Com isto, alguns camponeses começaram a se mobilizar 

para lutar contra essas injustiças e reivindicar o direito à terra, e isso deu origem a alguns movimentos 

sociais entre as décadas de 1980 e 1990, como o Movimento de Mulheres Camponesas - MMC Brasil, 

O Movimento dos Pequenos Agricultores- MPA, O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 
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- MST, entre outros. Esses movimentos atuam com o objetivo de derrubar esse modelo agrário

concentrador e excludente, através de manifestações, ocupação de terras e outras atividades que 

possam pressionar o governo a tomar alguma atitude em relação a questão agraria no país 

(FERNANDES, 2012). 

O processo de luta pela terra pelo MST geralmente se inicia com as ocupações, que segundo 

Loera (2014) é a forma apropriada para reivindicar a reforma agrária no Brasil, que tem sido 

legitimada pelo Estado. Após a ocupação constitui-se o acampamento que, para Fernandes (2012), é 

espaço de luta e resistência, onde se faz a pressão para a realização da Reforma Agrária e o 

encaminhamento das famílias para assentamentos. 

3 3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa tem caráter exploratório e descritivo por buscar a obtenção e uma maior 

familiaridade com o assunto a ser tratado, além de obter dados de uma população e a descrição de 

fatos/observação dos mesmos (GIL, 2008), e se classifica ainda como sendo quantitativa, pois possui 

em sua coleta de dados informações, tal como a utilização de formulários. Marconi e Lakatos (2010) 

definem o formulário como um instrumento de coleta de dados utilizado como referência por um 

entrevistador que o preenche em um contato face a face com o entrevistado. Para esta pesquisa este 

instrumento foi escolhido também por possibilitar uma ampliação da experiência dos alunos com a 

comunidade. 

A entrevista estruturada foi o método de abordagem escolhido para aplicação do formulário, 

buscando obter uniformidade nos tipos de informações coletadas (MARKONI & LAKATOS, 2010). 

O objetivo foi aplicar um questionário para cada residência. Os dados coletados foram tabulados e 

analisados no software Microsoft Excel. 

4 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dos 41 imóveis identificados no acampamento José Martí, foi possível realizar a entrevista 

em 24. Para cada residência foi entrevistado 01 morador, que foi responsável pelo repasse das 

respostas às questões do formulário. O formulário conteve questões com respostas genéricas à toda a 

família, e questões específicas onde foi necessário detalhar os dados por cada habitante. Com isto, 

das 24 residências/famílias onde foram realizadas as entrevistas, foram identificados 79 moradores, 

incluindo os entrevistados e seus familiares, sendo então, em média as famílias compostas por 3,3 

pessoas. Este dado é similar ao encontrado por Alvarenga e Rodrigues (2004), que identificaram uma 

média de 3,7 indivíduos por família em um assentamento do MST no Mato Grosso do Sul. 
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Questionados quanto a fazer parte de algum movimento social, 16 dos 24 entrevistados 

afirmaram que sua família faz parte do MST, 06 disseram serem filiados ao MTST e 02 afirmaram 

não fazerem parte de nenhum movimento social. A presença de residentes que não fazem parte do 

MST foi inesperada, uma vez que havia uma compreensão prévia de que a comunidade era composta 

apenas por membros deste movimento que, segundo Ribeiro (2018), tem por foco a questão do 

trabalhador rural no tocante à luta pela terra e a reforma agrária.  No acampamento José Martí, a 

coexistência entre os diferentes grupos demonstrou ser pacífica, havendo diferença apenas na 

distribuição de territórios, sendo disponibilizada áreas para plantio apenas para os residentes ligados 

ao MST.  

Quanto ao tempo de residência no acampamento, a maioria das famílias, estão instaladas a 

cerca de 12 anos. Foi relatado pelos moradores mais antigos que no início da ocupação foram 

mobilizadas pelo MST um número bem maior de famílias para o local, porém ao longo dos anos 

muitos saíram do acampamento José Martí buscando outras ocupações ou outras oportunidades de 

crescimento social. 

Dos 79 moradores identificados, um pouco mais da metade, 44, eram do gênero feminino, 

correspondendo a 56%, enquanto 35 eram do masculino, correspondendo a 44%.  

No tocante à idade, não foram informadas a de 05 moradores, e entre os demais obteve-se uma 

média de 26 anos, variando entre crianças com menos de 01 ano e idosos com até 84 anos. Crianças 

e adolescentes em idade escolar são o grupo com maior representatividade, em sua maioria do gênero 

feminino.  

O acampamento possui um perfil jovem, com os indivíduos até 15 anos representando 40% 

da comunidade. Em contrapartida os idosos correspondem a apenas 11%. Esses dados são similares 

ao perfil da população de Canguaretama, que tem maior representatividade em indivíduos até 14 anos 

(IBGE, 2010). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Devido ao caráter provisional característico de um acampamento de reforma agrária, o perfil 

de uma comunidade como esta não é muito bem relatado no meio acadêmico, sendo difícil encontrar 

publicações similares para realizar uma discussão mais ampla dos resultados encontrados.  

O Acampamento José Martí possui uma população diversificada, com potencial de 

desenvolvimento. O fato de uma maior parte dos moradores ser composta por jovens em idade escolar 
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ou com capacidade para desenvolver trabalho demonstra que com os recursos adequados existe um 

potencial de desenvolvimento da comunidade. 

A partir dos dados coletados e dos depoimentos dos acampados, observou-se que a dinâmica 

desta comunidade foi construída cotidianamente, partindo de um início esperançoso, e uma espera 

que se prolonga por 12 longos anos. A comunidade é formada por cidadãos com características 

variadas, mas com o objetivo comum de conquistar o seu espaço de terra por direito. Apesar de não 

se saber por quanto tempo se manterão instalados na localidade atual, podem ser desenvolvidas ações 

e projetos que promovam uma melhoria das condições de vida desta população, valorizando o papel 

do camponês na história passada e atual do nosso país. 
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A EVASÃO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR A DISTÂNCIA: UMA ANÁLISE 

DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA OFERTADA PELA UFERSA NO 

MUNICÍPIO DE GROSSOS-RN 

SILVA, J. M. A.
1
 e DANTAS, A. S.

2
 

1,2 
IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

Esta pesquisa objetiva realizar uma reflexão 

sobre a evasão nos cursos de formação de 

professores oferecidos através da educação a 

distância em um contexto marcado por 

profundas mudanças nas mais diversas esferas 

da sociedade e pelo crescimento desordenado 

dessa modalidade educativa. Para isso, toma 

como objeto de análise a realidade da 

licenciatura em Matemática ofertada pela 

Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA) através da educação a distância 

no polo de apoio presencial 

localizado na cidade de Grossos-RN. No 

desenvolvimento desta pesquisa, fizemos uso da 

análise dos documentos referentes à educação a 

distância e à licenciatura em Matemática, além 

da coleta de dados referente aos indicadores da 

evasão nessa licenciatura. Os resultados dessa 

pesquisa evidenciam um elevado índice de 

evasão, que ocorre, predominantemente, nos 

períodos iniciais de funcionamento do curso. 

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, 

buscaremos ainda conhecer as causas dessa 

evasão, para que a instituição possa desenvolver 

estratégias voltadas para a melhoria da 

formação docente através da educação a 

distância e, consequentemente, para a 

minimização dessa evasão.

ABSTRACT 

This research aims at reflecting on evasion in 

teacher training courses offered through 

distance education in a context marked by 

profound changes in the most diverse spheres of 

society and by the disorderly growth of this 

educational modality. In order to do this, it takes 

as object of analysis the reality of the degree in 

Mathematics offered by the Federal Rural 

University of the Semi-Arid (UFERSA) through 

distance education in the face-to-face support 

center located in the city of Grossos-RN. In the 

development of this research, we made use of 

the analysis of documents related to distance 

education and the degree in Mathematics, in 

addition to collecting data regarding the 

indicators of avoidance in this degree. The 

results of this research evidenced a high dropout 

rate, which occurs predominantly in the initial 

periods of operation of the course. Because it is 

an ongoing research, we will also seek to know 

the causes of this evasion, so that the institution 

can develop strategies aimed at improving 

teacher education through distance education 

and, consequently, to minimize this evasion. 

PALAVRAS-CHAVE: Evasão. Formação inicial. Professores. Educação a distância. 

KEYWORDS:  Evasion. Initial formation. Teachers. Distance education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo das últimas décadas, a articulação de fatores políticos, econômicos, sociais, 

tecnológicos e pedagógicos está estimulando o desenvolvimento de atividades educacionais através 

da Educação a Distância (EaD) em diversos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Quando observamos a realidade brasileira, também podemos perceber que, ao longo das 

duas últimas décadas, a EaD tem sido foco de diversas ações objetivando o seu fortalecimento, em 

sintonia com as recomendações do Banco Mundial (BM). 

Para atender às novas e diversificadas demandas por formação apresentadas pela população 

brasileira, o Ministério da Educação (MEC) tem desenvolvido diversas ações com o objetivo de 

fortalecer o papel da EaD, com ênfase na oferta de educação superior. Entre essas ações, 

gostaríamos de destacar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), que 

apresenta a EaD como modalidade educacional regular e, mais recentemente, a criação da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Apesar da ampliação significativa da oferta de cursos através da EaD e da difusão de um 

discurso que argumenta que essa modalidade educativa pode oferecer uma contribuição relevante 

no processo de saneamento do grande déficit educacional em nosso país, atendendo tanto a 

necessidades de formação inicial, quanto de formação continuada e de atualização profissional, a 

EaD não está isenta e problemas. 

Entre os diversos problemas enfrentados pela EaD, gostaríamos de destacar a questão da 

evasão discente, tendo em vista que esse é um problema que atinge uma grande quantidade de 

cursos oferecidos através dessa modalidade educativa. 

Diante dessa realidade, O desenvolvimento deste trabalho busca identificar os índices de 

evasão na licenciatura em Matemática oferecida através da EaD pela UFERSA, vinculados 

ao polo de Grossos-RN, procurando identificar em que período de funcionamento do curso essa 

evasão ocorre com maior intensidade. 

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, essas informações de caráter quantitativo são o 

ponto de partida para o desenvolvimento de um pesquisa qualitativa que busca identificar os fatores 

que influenciaram na evasão dos alunos da licenciatura em Matemática oferecida através da EaD 

pela UFERSA, vinculados ao polo de Grossos-RN, procurando conhecer como esses fatores foram 

desenvolvidos dentro do curso e porque se tornaram motivadores de evasão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com Loyolla (2011), o índice de evasão dos cursos é um indicador decisivo na 

avaliação da instituição. Nesse sentido, o autor considera que, tanto na EaD quanto em cursos 

presenciais, as taxas de 10% a 20% de evasão são aceitáveis, sendo desejáveis índices abaixo de 

10%. Porém, é comum encontramos cursos oferecidos através da EaD onde os índices de evasão 

apresentados estão bem acima desse percentual. 

De acordo com Palloff e Pratt (2004), os altos índices de evasão em cursos a distância são 

apontados pelos críticos da EaD como uma medida de sua má qualidade. Esses autores ressaltam 

que administradores passaram a se preocupar com a evasão nos cursos através da EaD devido aos 

elevados custos para criar e manter cursos através dessa modalidade de ensino. 

É importante ressaltar que a realização de pesquisas que procurem identificar as causas da 

evasão em cursos oferecidos através da EaD se justifica pelo fato de que 

A produção científica que trata da evasão em cursos a distância ainda é escassa 

tanto na literatura nacional como estrangeira. Esta escassez pode ser justificada em 

função do pouco lastro histórico que a Educação a Distância apresenta dentro dessa 

nova perspectiva tecnológica. Há indícios de que uma série de fatores pode dar 

origem a não conclusão de cursos a distância, entre eles os relacionados à vida 

pessoal e profissional do aluno; às características do desenho instrucional do curso; 

sistema de tutoria; falta de suporte administrativo e outros. (ALMEIDA, 2007, p. 

19) 

Além disso, se considerarmos o investimento público em cursos através da EaD, fica 

evidente que cada aluno evadido representa um prejuízo para a instituição promotora do curso, que 

investe na organização de uma infraestrutura capaz de atender a um determinado número de alunos 

e vê essa infraestrutura e seus profissionais serem subutilizados devido à evasão. 

3 METODOLOGIA 

De acordo com Triviños (1987) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte 

direta dos dados, buscando descrever a essência do fenômeno, identificar as causas da sua 

existência, explicando sua origem, relações, mudanças e consequências para os sujeitos envolvidos. 

Por apresentar essas características, consideramos que a pesquisa qualitativa nos fornece o 

enfoque adequado para a análise do fenômeno da evasão discente na licenciatura em Matemática, 

oferecida através da EaD pela UFERSA. 

Porém, nesta primeira etapa da pesquisa, estamos interessados em quantificar a evasão na 

licenciatura, de modo que os aspectos quantitativos relevantes para o entendimento do objeto em 
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análise exercem um protagonismo, deixando claro que esta etapa da pesquisa apresenta elementos 

da pesquisa quantitativa. 

Para atingir os objetivos propostos nessa etapa da pesquisa, fizemos uso da análise dos 

documentos referentes à EaD na licenciatura em Matemática oferecida pela UFERSA. 

Macedo (2000) considera que os documentos oficiais são fontes importantes para as 

pesquisas educacionais, pois fixam experiências, revelam inspirações, sentidos, normas e conteúdos 

valorizados, tornando-se fundamental para a compreensão da instituição educativa. Além disso, por 

serem fontes estáveis de pesquisa, os documentos facilitam sobremaneira o entendimento da 

qualidade das práticas humanas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Desde o primeiro momento em que a UFERSA passou a ofertar a Licenciatura em 

Matemática através da EaD no polo de Grossos-RN, foram realizadas quatro ofertas, nos anos de 

2011, 2012, 2014 e 2018.  

Para nossa análise, tomaremos como referência as turmas que iniciaram suas atividades nos 

anos de 2011, 2012 e 2014, haja vista que já é possível vislumbrar com maior clareza os dados 

acerca da evasão. 

A turma que iniciou suas atividades no semestre 2011.2 contava com 79 alunos dos quais 59 

já eram evadidos no momento da nossa coleta de dados, apontando uma evasão de 74,68% dos 

alunos. Nessa turma, 11 alunos já concluíram o curso e 9 alunos continuam com a matrícula ativa, o 

que pode significar, tanto uma elevação no número de concluintes quanto no número de evadidos.  

A turma que iniciou suas atividades no semestre 2012.1, contava com 25 alunos dos quais 

21 evadiram, o que nos leva a uma evasão de 84% dos alunos. Nessa turma, 03 alunos já 

concluíram o curso e apenas 1 aluno continua com a matrícula ativa. 

Depois de ofertar essas duas turmas, a UFERSA passou por um período onde não ocorreram 

novas ofertas para a licenciatura em Matemática no polo de Grossos, retomando essa oferta apenas 

no semestre 2014.1 Nessa turma, que contava com 43 alunos no início das atividades, chegamos ao 

número de 37 evadidos até o momento, totalizando uma evasão de 86,05% dos alunos. Nessa turma, 

5 alunos continuam com a matrícula ativa e apenas 1 aluno já concluiu o curso. 

É importante ressaltar que, em todas as turmas, a evasão se concentra nos dois períodos 

iniciais do curso, de modo que, após um ano de funcionamento, as turmas já estão reduzidas a 

menos da metade do número de alunos que iniciaram o curso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta etapa da pesquisa, buscamos quantificar a evasão na licenciatura em Matemática 

oferecida pela UFERSA através da EaD, evidenciando os elevados índices de evasão nas três 

turmas objeto da nossa análise. 

Os dados apresentados neste trabalho estão servindo como ponto de partida para uma 

segunda etapa da pesquisa, já em andamento, onde estamos buscando identificar quais os fatores 

que exerceram influência sobre a decisão de evadir, tentando ainda entender o porquê de esses 

fatores terem se tornado motivadores da evasão. 

Dessa maneira, esperamos não apenas identificar as causas da evasão discente na 

licenciatura em Matemática oferecida pela UFERSA  através da EaD, como também, conhecer de 

que modo cada aspecto identificado como motivador da evasão se desenvolveu para que possamos 

entender porque ele motivou a evasão e, principalmente, como ele poderia se desenvolver 

adequadamente para que a evasão possa ser evitada. 
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ANÁLISE DO FUNDO DOCUMENTAL DO IHGRN “CARTAS RÉGIAS 

SOBRE A CAPITANIA DO RIO GRANDE DO NORTE” 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

DIAS, P. O.¹; JÚNIOR, J. B. L.²; LOPES, E. L. R.³; MORAIS, R. A4; SANTOS, A. W. S.5 

12345 IFRN – CAMPUS NOVA CRUZ 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar 

uma análise qualitativa dos dados presentes no 

conjunto documental “Cartas régias sobre a 

capitania do Rio Grande do Norte” transcritas 

nos volumes XI-XII-XIII, de 1913, da revista 

do Instituto Histórico e Geográfico do Rio 

Grande do Norte. Tais documentos são 

decretos assinados pelo rei que se dedicam as 

mais variadas peculiaridades, como o envio de 

tropas para lugares em conflito, cobrança de 

impostos a devedores, liberação de terras 

obstruídas e etc. 

ABSTRACT 

This paper aims to present a qualitative analysis 

of the data in the group of documents entitled 

"Cartas Régias da Capitania do Rio Grande do 

Norte" transcribed in volumes XI-XII-XIII, 

1913, of the Instituto Histórico e Geográfico do 

Rio Grande do Norte journal. These documents 

are acts signed by the king that dedicate the most 

varied peculiarities, as the sending of troops to 

places in conflict, collection of taxes to debtors, 

liberation of obstructed lands and etc.

1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte (IHGRN), criado no dia 20 de março 

de 1902, com o objetivo explícito de arquivar, publicar documentos históricos e fazer estudos sobre 

a história, geografia, etnografia e arqueologia do estado. Nas entrelinhas, havia um interesse direto 

de alguns grupos políticos como a família Albuquerque Maranhão, que financiou, em várias frentes, 

as atividades do IHGRN(ESTEVAM, p. 182-183, 2014.). 

Documentos considerados importantes para essa construção da identidade histórica norte-

riograndense foram trazidos, aos poucos, para constituir o acervo do IHGRN. É o caso das Cartas 

Régias referentes a Capitania do Rio Grande, conjunto documental com ordens expedidas pela Coroa 

portuguesa entre o final do século XVII e segunda metade do século XVIII, enviadas diretamente 

para as autoridades desta capitania. Nestas cartas, é possível notar as características da administração 

da capitania do Rio Grande e compreender como a Coroa portuguesa buscava instrumentos jurídicos 

extraordinários para resolver querelas específicas de cada localidade. Desse modo, esta pesquisa, de 

natureza qualitativa, traz uma análise do conteúdo destas cartas e cria um panorama dos temas mais 

tratados no conjunto documental presente nos volumes, XI-XII-XIII, de 1913, da Revista do IHGRN. 

PALAVRAS-CHAVE: América Portuguesa; Rio Grande do Norte; IHGRN. 

KEYWORDS: Portuguese America; Rio Grande do Norte; IHGRN 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As Cartas Régias analisadas por esta pesquisa apresentam diversas temáticas como, por exemplo, 

questões de jurisdição da capitania; organização dos oficiais militares; reclamações por parte da 

Câmara Municipal; questões referentes a cargos no governo; e as recorrentes necessidades vinculadas 

a Guerra dos Bárbaros, conflito entre conquistadores súditos da Coroa portuguesa com os indígenas 

habitantes do sertão, resultando na Guerra dos Bárbaros, que engloba diversos outros, como é o caso 

da Guerra do Açu (1687-1720), tendo como um de seus principais incidentes o assassinato de 400 

índios e prisão de 300 por parte de Manoel Alvares de Moraes Navarro, comandante do Terço dos 

Paulistas (DIAS, 2017). Para a análise foram escolhidos alguns conceitos. 

Sertão, denominação presente nas Cartas Régias, era uma denominação utilizada pelos 

portugueses desde o século XII, mais fortemente a partir do século XIV, para designar localidades 

longínquas, vastas, despovoadas, desconhecidas, e com dificuldades de acesso, devido aos acidentes 

geográficos. Com as descobertas de novas áreas e a expansão do que viria a ser o Império Ultramarino 

Português, o sentido de sertão modifica-se, passando a representar as áreas não colonizadas pelos 

portugueses. (AMADO, 1995, p. 148-9). 

O geógrafo Antônio Carlos Robert de Moraes conceitua o espaço como uma construção do ser 

humano, que utiliza as matérias-primas e o material humano disponível no espaço natural e o 

transforma em estruturas artificiais de acordo com as demandas humanas de moradia, convívio, 

abrigo para as instituições militares, econômicas, políticas e jurídicas. (MORAES, 2005, p. 43-5). A  

Coroa portuguesa transformou o espaço em território conforme seu modelo organizacional, uma vez 

que “a América seria um reino a moldar, na forma dos padrões ultramarinos, não um mundo a criar”, 

limitando o desenvolvimento local. (FAORO, 2012,  p. 118) 

A Coroa buscava, por meio dos seus governantes, possuir cada vez mais áreas sob seu domínio, 

como afirma Russel-Wood: “existiam cadeias de comando e áreas de jurisdição bem definidas, de 

acordo com os regimentos e instruções entregues aos vice-reis, governadores e capitães”. (RUSSEL-

WOOD, 1998). Segundo o historiador Pedro Cardim, jurisdição era um poder instituído pelo público 

para a boa administração do bem comum, na qual as diversas manifestações, decisões e ações nas 

quais o poder se concretizava, tais como judiciais, normativas ou administrativas, eram reconhecidas 

como jurisdição (CARDIM, 2005: p. 54). Essas questões de jurisdição foram encontradas no corpo 

documental analisado, sobretudo quando se tratava da mudança da jurisdição do Rio Grande, quando 

foi retirada da capitania da Bahia e destinada a de Pernambuco. 

Sendo assim, é possível inferir que as Cartas Régias foram de suma relevância para o contexto da 

época e tornaram-se igualmente importantes para a atualidade, pois a partir delas é possível elucidar 
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questionamentos antes não compreendidos e descobrir novos parâmetros para a história do Rio 

Grande e, assim, do Brasil como um todo. 

3 METODOLOGIA 

Esse trabalho, de natureza qualitativa e quantitativa, descreve e busca esclarecer fenômenos 

sociais, assim como realiza a investigação de informações (GIBBS, 2009). As atividades foram 

desenvolvidas em três etapas, sendo elas: Levantamento de textos teóricos e discussões dos mesmos, 

leitura documental e tabelamento de dados e, por fim, análise dos dados obtidos.  

Na primeira etapa foi feito um levantamento bibliográfico compatível com o tema trabalhado que 

serviriam como apoio às explanações a serem desenvolvidas. Logo após, houve discussões a respeito 

desses textos, que auxiliaram na inteiração sobre o tema, e foram apresentados exemplos de análise 

documental. Em seguida, realizou-se a leitura documental das Cartas Régias do Rio Grande do Norte, 

que ajudariam no entendimento da linguagem utilizada e na familiarização com o tipo de documento. 

Além disso, foi realizado o tabulamento dos dados em fichas de análise documental. Essa etapa foi 

de suma importância para a pesquisa, pois, a partir da tabulação, obteve-se uma noção do contexto 

histórico da época. Por fim, houve um diagnóstico criterioso dos dados que compunham as fichas, 

onde todos foram averiguados, e com base neles foram desenvolvidas reflexões sobre o fundo 

documental, afim de captar uma visão ampla das Cartas Régias do Rio Grande do Norte. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As cartas régias analisadas neste trabalho, um total de 50, foram enviadas entre anos de 1671 à 

1722. Neste universo foi possível perceber quatro principais temas que aparecem nas 

correspondências, como podemos ver no gráfico abaixo. 

Figura 1: Temas presentes nas cartas régias 

Representando 34% do total de cartas recebidas, a temática militar esteve mais presente. Esse alto 

número de cartas com tal temática pode ser um reflexo de ameaças piratas, mas, principalmente, 

devido o conflito contra os índios do sertão. A frequente solicitação de munições e da própria Tropa, 

seja sua organização, criação de novos postos ou da origem de seus soldados é uma constante nessas 

cartas. Como observado em carta de 16981 surgiu a necessidade de os soldados da Fortaleza fossem 

1 Cartas régias sobre a capitania do Rio Grande do Norte. Revista do IHGRN. Ano 1913-1915. Vol. XI-XII-XIII. P. 133. 
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filhos daquela terra, tanto por protegerem com mais empenho, quanto pelo baixo risco de fuga, pois 

os vindos de outros lugares terminavam fugindo e deixando a Fortaleza sem guarnição. 

A temática administrativa possuiu semelhante frequência, estando em 32% das cartas. Abordavam 

a necessidade ou extinção de ofícios na capitania, como os cargos da Câmara e do Governo. Falavam 

também da produção econômica, embora, no período analisado tenha surgido em apenas três cartas, 

abordando, por exemplo, da responsabilidade da população de enviar mantimentos para os soldados 

e novos moradores enquanto não havia a colheita de suas lavouras2. Esse fato também pode estar 

relacionado com a guerra travada nos sertões da capitania. Com o menor percentual, os 14% 

referentes a jurisdição relataram, por exemplo, a mudança de pertencimento da Capitania do Rio 

Grande à Bahia para a Capitania de Pernambuco, e a responsabilidade dada ao capitão-mor para a 

concessão de novos postos e ofícios por possuir contato mais direto com as pessoas e saber o que 

melhor irá servir a localidade3. 

Por outro lado, a temática indígena está em 20% das cartas, fazendo referências aos Taupia, 

aldeamentos, conflitos e repartição dos índios. Para exemplificar a presença desses temas no universo 

de 50 cartas, apresenta-se a análise de algumas delas. Em carta enviada em 1671, a praça sofria com 

falta de infantaria, pólvora e munições; essenciais para sua segurança e conservação. Desse modo, o 

Príncipe ordenou que fosse remetido pólvoras, soldados e o que mais pudesse. Embora ainda sob 

jurisdição do governo-geral da Bahia, as cartas estavam endereçadas aos governadores de 

Pernambuco naquele momento, Fernão de Souza Coutinho4.  

Na carta seguinte, de 22 de junho de 16855, é mencionado um Navio de Corso que estava andando 

na Costa e tinha tomado três barcas. Surgindo então a necessidade de munições para protegerem-se 

de uma possível volta dos holandeses, que haviam saído do norte do Estado do Brasil em 1654, ou de 

outros povos europeus. Além dessas ameaças aparentes, também precisavam defender-se dos 

“Tapúia”. A denominação, sinônimo de bárbaro, inimigo e indomável, refere-se aos índios nativos 

que habitavam o sertão e se levantaram contra conquistadores que chegavam e tomavam suas terras. 

O termo demonstra a visão generalista Portuguesa do povo indígena como seres incontroláveis e de 

natureza selvagem (DIAS, Patrícia. 2017). 

Voltando à situação indígena, na carta de 1 de março de 16906 faz-se menção a repartição dos 

Tapuia, aldeados e assistentes da Aldeia de Guajirú, que o capitão-mor do Rio Grande mandou fazer 

a requerimento da câmara. O Rei diz que o bispo e desembargador devem seguir as Leis, os 

2 Cartas régias sobre a capitania do Rio Grande do Norte. Revista do IHGRN. 1913-1915.Vol.XI-XII-XIII. P. 131-132 
3 Ibidem. p. 163-165. 
4 Ibidem. p. 117-118 
5 Ibidem. p. 119 
6 Ibidem. P. 121-122. 
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Regimentos e Alvarás, para que, em caso de inconvenientes, a execução seja suspendida; bem como, 

ter o máximo de cuidado para não gerarem atos violentos, pois é contra o serviço de Deus. Tal ordem 

chega a não possuir grande peso na realidade da capitania, já que entre 1687 e 1720, nos sertões do 

Rio Grande, Paraíba e Ceará, acontecia o segundo maior conflito da Guerra dos Bárbaros: a Guerra 

do Açu. Já estavam sendo relatadas, em 1690, as dificuldades enfrentadas em razão da distância entre 

as capitanias do Rio Grande e da Bahia. A comunicação era lenta e o envio de mantimentos demorava, 

havendo então a necessidade de receber alimentos de uma capitania mais próxima7. Dez anos mais 

tarde, esse problema seria resolvido na carta régia de 11 de janeiro de 1701, onde a Coroa mudava a 

jurisdição da capitania do Rio Grande da esfera do governador-geral da Bahia para o governo de 

Pernambuco8. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da pesquisa foram analisadas 50 cartas régias enviadas pela Coroa portuguesa para a 

Capitania do Rio Grande. No período analisado, 1691-1722, foi possível perceber um número 

considerável de documentos que se referiam à organização das tropas da capitania e uma preocupação 

com a questão indígena, sobretudo com a catequização dos índios, por meio do aldeamento dessa 

população, que também era vista como mão de obra, sobretudo os índios do sertão, os chamados 

tapuias. Ao cruzar esses dados com a produção historiográfica lida ao longo do projeto de pesquisa, 

percebeu-se que tais direcionamentos régios não ocorreram de forma aleatória, mas sim para atender 

a demanda da Guerra dos Bárbaros, conflito entre conquistadores e indígenas nos sertões do Rio 

Grande que teve seus combates mais sangrento durante o período analisado. 
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RESUMO 

O presente artigo é resultado de um trabalho 

realizado com alunos do oitavo ano da Escola 

Estadual Castro Alves, localizada em Natal/RN, 

por meio do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência), em parceria 

com o professor Israel de geografia da escola 

parceira. Este tem por objetivo compreender o 

que é um mapa conceitual e qual sua 

importância para conhecer os conceitos pré-

existentes dos alunos sobre o assunto a ser 

estudado. Para realização deste, fez-se uso da 

pesquisa qualitativa e do estudo de caso. 

Percebeu-se que o uso do mapa conceitual em 

sala de aula ajuda ao professor conhecer os 

conhecimentos prévios dos alunos mediante ao 

assunto proposto. 

ABSTRACT 

This article is the result of a study carried out 

with eighth grade students of the Castro Alves 

State School, located in Natal / RN, through 

PIBID (Institutional Scholarship Initiation 

Program), in partnership with Professor Israel of 

Geography of partner school. The objective is to 

understand what a conceptual map is and how 

important it is to know the preexisting concepts 

of the students about the subject to be studied. 

To accomplish this, we made use of the 

qualitative research and the case study. It was 

noticed that the use of the conceptual map in the 

classroom helps the teacher to know the 

previous knowledge of the students through the 

proposed subject. 

1 INTRODUÇÃO 

O uso do mapa conceitual em sala de aula tornou-se essencial, pois pode-se através deste 

conhecer o entendimento do grupo sobre o assunto proposto. De acordo com Novak & Gowin 

(1996), o uso dos mapas conceituais é um modo diferenciado, progressivo e integrado do ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Mapa conceitual, Conhecimento prévio, América Latina, Geografia. 

KEYWORDS: Conceitual map, Previous Knowledge, Latin America, Geography. 
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Assim, o presente tem como objetivo geral compreender o que é um mapa conceitual e qual 

sua importância para conhecer os conceitos pré-existentes dos alunos sobre o assunto a ser 

estudado. E tem como objetivos específicos: constatar a importância de um mapa conceitual como 

ferramenta de aprendizagem e reconhecer o mapa conceitual como ferramenta viável para 

identificar os próprios níveis de assimilação de conteúdo. 

Assim, esse trabalho surge com a proposta de analisar o uso do mapa conceitual como 

ferramenta de aprendizagem, dando ênfase a características oriundas do conhecimento prévio dos 

alunos em questão. É importante ressaltar que o presente artigo é resultado de uma aula proposta 

aos alunos do 8º ano (matutino e vespertino) da escola Estadual Castro Alves, por meio do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), ofertada para os cursos de 

licenciatura do IFRN (Instituto Federal do Rio Grande do Norte).  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta obra foi utilizado o uso do mapa conceitual para análise do conhecimento prévio sobre 

o assunto “América Latina”, dos alunos do 8º ano da Escola Estadual Castro Alves, localizada na

cidade do Natal/RN. Para realização deste foi utilizado obras do professor Paulo Freire com o 

intuito de descrever a necessidade de produção de um mapa conceitual para reconhecer os 

conhecimentos prévios do aluno sobre um determinado assunto. 

O mapa conceitual pode ser visto como uma ferramenta de estudo e aprendizagem, onde o 

conteúdo é classificado e hierarquizado de modo a auxiliar na compreensão do indivíduo que o 

analisa. Todavia, mapas conceituais – tanto do aluno como do professor – têm significados 

pessoais. Percebe-se este significado durante a aplicação em duas turmas do 8º ano, com igual 

conhecimento. Os dois mapas poderão evidenciar bom entendimento do assunto proposto sem que 

se possa dizer que um é melhor do que outro e muito menos que um é certo e outro errado, mas 

mesmo assim ambos possuirão semelhanças e diferenças. 

Para complemento da obra foi-se necessário o uso de autores secundários, como exemplo 

Feitosa (2013) e Gonçalves (2005), para complemento do pensamento de Paulo Freire mediante seu 

método de concepção freiriana. 

Este método desenvolvido por Paulo Freire teve seu início dos anos 1960 no Nordeste, onde 

havia um grande número de trabalhadores rurais analfabetos e sem acesso à escola, formando um 

grande contingente de excluídos da participação social. Este é dividido em três etapas, sendo elas: 

Etapa de investigação, onde o aluno e professor buscam, no universo vocabular do aluno e da 
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sociedade onde ele vive, as palavras e temas centrais de sua biografia. Por seguinte, tem-se a etapa 

de tematização, onde codifica e decodifica esses temas, buscando o seu significado social, tomando 

assim consciência do mundo vivido. Por fim, há a etapa de problematização, onde o aluno e o 

professor buscam superar uma primeira visão mágica por uma visão crítica do mundo, partindo para 

a transformação do contexto vivido. 

Baseado neste, Feitosa (2013), destaca: 

Aprendemos ao longo da vida e a partir das experiências anteriores, o que faz cair 

por terra a tese de que alguém está totalmente pronto para ensinar e alguém está 

“totalmente” pronto para receber esse conhecimento, como uma transferência 

bancária. Esse caráter político, libertador, conscientizador é o diferencial da 

metodologia de Paulo Freire dos demais métodos de alfabetização. (FEITOSA, 

2013). 

Assim, analisa-se que para a autora o método freiriano é importantíssimo para possibilitar a 

criação ou a produção de conhecimentos. Dessa forma, o processo de ensino-aprendizagem de 

acordo com Freire promove o diálogo entre o conteúdo formal e os conteúdos ligados a suas 

experiências e conhecimentos adquiridos durante sua existência, tanto do professor quanto do 

estudante. Essa atividade serviu para frisar que o educando aprende ao passo que ensina seu 

educador e o educador ensina e aprende com seu estudante. 

3 METODOLOGIA 

Este artigo partiu de uma experiência, sendo de caráter pesquisa qualitativa, realizado em 

setembro de 2018 aos alunos do 8º ano da escola Estadual Castro Alves, localizada na cidade do 

Natal, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), ofertada 

pelos cursos de Licenciatura, em especial a Geografia, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte. Tal estratégia metodológica se configura como estudo de caso, 

que, conforme Gonçalves (2005), “É visto como um instrumento pedagógico que apresenta um 

problema sem solução pré-definida, exigindo empenho do aluno para identificar o problema, 

analisar evidências, desenvolver argumentos lógicos, avaliar e propor soluções”. 

Metodologicamente, o presente trabalho é oriundo de uma pesquisa aplicada, que pode ser um 

complemento ou aprofundamento sobre um assunto previamente estudado. No entanto, a proposta é 

apresentar alternativas que ajudem a melhorar ou transformar. 

Este trabalho visa além de apresentar um referencial teórico com base nos autores 

relacionados à temática estudada, realiza o uso de análises secundárias com a finalidade de validar 

as observações realizadas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Sabe-se que a expressão América Latina é uma regionalização do continente americano, e é 

usada para fazer referência aos países e dependências da América que foram colonizados por países 

latinos, ou seja, Portugal, Espanha e França. 

Partindo do pressuposto que há um conhecimento prévio do aluno do 8º ano, sobre o que é 

América Latina, iniciou-se indagando-os sobre o que seria, no entendimento deles, América Latina. 

Assim, inicialmente separou-se a turma em grupos onde foi questionado sobre o conhecimento 

prévio dos alunos mediante o assunto proposto. Com isso, pode-se perceber a interação de maior 

parte dos alunos tanto nas turmas do turno matutino como do vespertino. (Imagem 1 e Imagem 2). 

Imagem 1 - Mapa Conceitual do 8º ano Matutino 

A) Esperança / B) Preconceito / C) Cultura / D) Diversidade e Desigualdade / E) Racismo
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Para realização da atividade, propomos a ideia de dividir as turmas em 6 grandes grupos. 

Porém algumas dificuldades foram presentes, sendo: Na turma matutina um grupo se ausentou, 

pois, acreditava que não conseguiria realizar a atividade porque julgavam ser necessário o uso da 

internet para tal. E no turno vespertino, um aluno preferiu realizar a escolha da palavra sozinho. 

Antes que os alunos apresentassem, deixamos que eles discutissem entre si o que eles 

entendiam o que a América Latina representa para o grupo. Nós bolsistas, aproveitamos do tempo 

para passar nos grupos e buscar desenvolver a criticidade dos alunos os questionando sobre o que a 

América Latina representa para eles. 

Diante desse contexto, pode-se destacar o uso do estudo da concepção freiriana 

desenvolvida por Paulo Freire em sua obra Pedagogia do Oprimido. Para Freire era-se necessário o 

propor uma prática de sala de aula que pudesse desenvolver a criticidade dos alunos. Assim, sabe-se 

que Freire buscava desenvolver nos alunos a sua própria reflexão do assunto, e é assim que foi 

realizado o mapa conceitual no ambiente escolar matutino e vespertino. 

Com isso observa-se que ao realizar uma atividade com o mapa conceitual, o aluno traz 

consigo uma bagagem própria sobre o assunto. Por exemplo, ambas as turmas utilizaram como uma 

das palavras-chave o racismo quando se trata de América Latina. E como bolsista do programa, 

houve o questionamento dos alunos do porquê ser esta palavra, e tivemos resposta, como: “Porque 

durante a colonização houveram muitos escravos, e isso gerou todo um processo de racismo”. Já 

Imagem 2 - Mapa Conceitual do 8º ano Vespertino 

B) Colonização / B) Indústria / C) Exploração / D) Corrupção / E) Racismo / F) Desigualdade
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outro grupo acredita que a desigualdade seria o que representa a América Latina, pois para eles a 

América Latina pode ser vista como a junção de diversos países subdesenvolvidos e que nestes 

sempre possui uma minoria do máximo para todos. 

Outra palavra de outro grupo, podemos destacar: Colonização, e que através desta, pode 

perceber que através da explicação dos alunos pode surgir o acréscimo do estudo dos tipos de 

colonizações existentes, ao qual é dividida em duas, sendo: De exploração (citado no mesmo mapa 

por outro grupo) e de colonização. Os mesmos sabem um pouco sobre o que é a América Latina, 

tendo acompanhado por livros, mídias ou até mesmo em sua própria comunidade, pois o Brasil 

também faz parte do latino, e nós infelizmente não estamos muito distantes da realidade que vive 

outros países ao nosso redor, pois fatos como a miséria, a pobreza, a desigualdade social e racial, o 

subdesenvolvimento e a desvalorização do povo ainda está bastante enraizado no país em que 

vivemos. 

Observa-se nas imagens 3 a 6 que houve uma participação expressiva dos alunos enquanto 

grupos de entre quatro a sete alunos durante a realização da atividade, pois após a seleção da 

palavra, era necessária a explicação do porquê dela e necessariamente sua relação enquanto 

América Latina.   

Imagem 3 – Apresentação do grupo responsável pelas palavras 

“Diversidade e desigualdade” do 8º ano Matutino 
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Imagem 4 – Apresentação do grupo responsável pela palavra 

“Racismo” do 8º ano Matutino 

Imagem 5 – Apresentação do grupo responsável pela palavra 

“Racismo” do 8º ano Vespertino 

Imagem 6 – Apresentação do grupo responsável pela palavra 

“Exploração” do 8º ano Vespertino 
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Quando iniciada a realização da atividade na turma matutina, houve o questionamento por 

parte dos professores aplicadores, se a turma vespertina seguiria o mesmo caminho ou se 

encontraríamos dificuldades mediante o entendimento dos alunos. Porém, o contrário ocorreu, pois, 

os alunos até tiveram palavras iguais em ambas as turmas. Se possível, poderia até unir os dois 

mapas conceituais, no que geraria um complemento de pensamentos, como analisa-se na figura 

abaixo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mapa conceitual, pode ser considerado um diagrama ou ferramenta gráfica que representa 

visualmente a relação entre conceitos e ideias. É um método de ensino aprendizagem bastante 

eficaz, pois ajuda o aluno a buscar dentro de sua mente uma ideia sobre um determinado assunto e 

ajuda o professor a construir um novo conhecimento através daquele pré-conhecimento trazido pelo 

aluno.  

Durante toda a pesquisa, podemos explicitar que o uso do mapa conceitual torna a aula um 

ambiente comunicativo e rompe com o método tradicional de ensino, ao qual é tanto criticado por 

acadêmicos.  

Figura 1 – Representação do Mapa conceitual do 8º ano 
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O presente teve como objetivo geral compreender o que é um mapa conceitual e qual sua 

importância para conhecer os conceitos pré-existentes dos alunos sobre o assunto a ser estudado. 

Além do objetivo geral alcançado, tivemos o prazer de reconhecer que ambas as turmas se 

encontram no mesmo nível de conhecimento e que se juntassem as duas teríamos um debate bem 

mais detalhado do que seria a América Latina na visão deles. 

Durante todo o percurso desta atividade, encontramos poucas dificuldades, visto que houve 

o interesse por parte dos alunos para a realização da mesma. Como dificuldade, tivemos o pouco

conhecimento dos alunos mediante do que seria a América Latina, sobre o que seria de forma mais 

ampla, visando não tratar exclusivamente das desigualdades perante a presença de maior parte de 

seus países na classificação de países subdesenvolvidos.   
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

O presente trabalho trata da pesquisa em 
andamento intitulada “O IFRN como lócus de 

formação inicial e de estágio curricular docente: 
um estudo na Licenciatura em Física do Campus 

Caicó”. A pesquisa decorre do interesse em 
investigar a realização do estágio curricula r 
docente da Licenciatura em Física no âmbito do 

IFRN Campus Caicó, que é o lócus da formação 
inicial dos licenciandos e passa a ser, 

concomitantemente, a escola campo de estágio.  
Buscamos analisar como se dá, para os 
licenciandos e para os professores, essa dupla 

interação, tanto no que se refere à instituição – o 
IFRN como espaço de formação e escola campo 
de estágio – bem como na relação professor-

aluno – quando os professores formadores 
passam a atuar também como professores 

colaboradores do estágio. Intentamos ainda 
verificar quais são as repercussões do estágio, 

realizado nesse contexto, para a formação 
docente dos licenciandos. A análise do presente 

estudo insere-se nas abordagens da pesquisa 
qualitativa. Considerando a natureza do objeto de 
estudo e os objetivos, tomamos como estratégias 

e instrumentos de pesquisa a revisão 
bibliográfica, a análise documental, o 

questionário e a entrevista (a ser realizada). 
Apresentamos neste trabalho os resultados 
parciais da pesquisa, a partir do que já foi 

realizado até o momento, a saber: o levantamento 
dos alunos que realizaram etapas do estágio no 
IFRN, a análise preliminar dos relatórios e a 

elaboração dos instrumentos para coleta de dados 
junto aos sujeitos da pesquisa.

ABSTRACT 

The present work deals with the ongoing research 

entitled "The IFRN as a locus of initial training 
and teaching curricular internship: a study in the 
Degree in Physics of Campus Caicó". The 

research results from the interest in investigat ing 
the accomplishment of the teaching curricula r 

internship of the Licentiate in Physics within the 
framework of the IFRN Campus Caicó, which is 
the locus of the initial formation of the 

licenciandos and becomes, at the same time, the 
school field of training. We sought to analyze 

how the dual interaction between the institution - 

the IFRN as a training space and a school 
internship field - as well as the teacher-student 
relationship - occurs when both teachers and 

teachers are involved, they also act as 
collaborating teachers of the internship. We also 

try to verify what are the repercussions of the 
internship, carried out in this context, for the 
teacher training of the graduates. The analysis of 

this study is part of qualitative research 
approaches. Considering the nature of the object 
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of study and the objectives, we take as strategies 

and research instruments the bibliographic 
review, the documentary analysis, the 

questionnaire and the interview (to be carried 
out). We present in this paper the partial results 
of the research, based on what has been done so 

far, namely: the survey of the students who 

carried out the stages of the IFRN, the 

preliminary analysis of the reports and the 
elaboration of the instruments for collecting data 

together to the subjects of the research. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata da pesquisa em andamento intitulada “O IFRN como lócus de 
formação inicial e de estágio curricular docente: um estudo na Licenciatura em Física do Campus 

Caicó” (Edital nº 07/2018 - PROPI/RE/IFRN). Decorre do interesse em investigar a realização do 
estágio curricular docente da Licenciatura em Física, no âmbito do IFRN Campus Caicó, que é o 
lócus da formação inicial dos licenciandos e passa a ser, concomitantemente, a escola campo de 

estágio.  

O estágio curricular docente é um processo de grande relevância para os estudantes durante 

os cursos de formação inicial de professores. Nos cursos de licenciatura do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), o estágio docente consiste em uma 
prática profissional obrigatória. Em cumprimento ao que determina a legislação em vigor (Lei Nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes), o estágio docente deve 
perfazer 400 horas, desenvolvido em quatro etapas, sendo 100 horas por período do curso, e deve 

promover atividades de observação e regência.  

Segundo determina a Organização Didática do IFRN, o estágio docente é uma “[...] etapa 
educativa necessária para consolidar os conhecimentos da prática docente” (IFRN, 2012, p. 69), por 

meio da reflexão sobre o ambiente escolar, sobre o processo ensino-aprendizagem, enfim, sobre 
diferentes aspectos do futuro ambiente profissional do estudante da licenciatura.  

No âmbito da Licenciatura em Física do IFRN/Campus Caicó, em consonância com o Projeto 
Pedagógico do Curso (IFRN, 2012b), cada etapa do Estágio dispõe, de maneira bem definida, o que 
o estágio docente, como prática profissional, deve proporcionar aos licenciandos. Primeiramente, é

realizada a observação e a caracterização da escola (Estágio Docente I); na segunda etapa, é realizada
a observação e a caracterização da sala de aula (Estágio Docente II); na terceira etapa, ainda é

realizada a observação, mas inicia-se a regência, preferencialmente, no ensino fundamental (Estágio
Docente III); por fim, no quarto e último momento, é feito o mesmo processo, desta vez, no ensino
médio (Estágio Docente IV). O licenciando, futuro docente, é inserido gradativamente no ambiente

escolar, primeiramente se apropria da escola como um todo, posteriormente da sala de aula para,
então, efetivar a regência.

Conforme estabelece a Organização Didática do IFRN, “As escolas nas quais ocorrerão os 
estágios deverão, prioritariamente, contemplar a realidade de inserção do estudante em escolas 
públicas, inclusive em cursos técnicos integrados (regular e EJA) do próprio IFRN” (IFRN, 2012, p. 

69). Sendo assim, dentre as escolas campo de estágio, localizadas no município e região, o IFRN tem 
recebido alunos da licenciatura, para a realização de etapas do estágio curricular docente. Os 

licenciandos são recebidos no Ensino Técnico de Nível Médio Integrado pelos seus professores da 
licenciatura, pois todos os professores de Física atuam no ensino médio integrado e na licenciatura. 

KEYWORDS:  Initial formation. Graduation. Teaching Internship. 
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Essa configuração do estágio curricular docente, realizado na própria instituição formadora, e 

juntamente aos mesmos professores da licenciatura, motivou as seguintes questões de pesquisa: como 
se dá, na visão dos licenciandos e dos professores, essa dupla interação? Quais as repercussões do 

estágio, realizado nesse contexto, para a formação docente dos licenciandos? Neste sentido, o objetivo 
geral do projeto de pesquisa consiste em analisar as repercussões do estágio curricular docente da 
Licenciatura em Física realizado no âmbito do IFRN, como lócus de formação inicial e campo de 

estágio, na formação docente dos licenciandos.  

A proposta de desenvolver uma pesquisa que envolve o estágio curricular docente no âmbito 
da instituição formadora justifica-se por ser este um fenômeno típico dos institutos federais, onde 

convivem, dentre outras ofertas, cursos de ensino médio integrado e cursos de licenciatura. Não é 
característico das universidades, por exemplo, a convivência, no mesmo ambiente, de cursos do nível 
superior e cursos do nível médio. Além disso, o estudo se justifica pela necessidade de ampliarmos 

nosso conhecimento acerca do estágio curricular docente no âmbito da licenciatura ofertada no 
Campus. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Em concordância com Pimenta e Lima (2004), compreendemos o estágio como um campo de 
conhecimento, que detém um estatuto epistemológico, portanto, vai além de uma atividade prática 

instrumental. As referidas autoras destacam a necessidade de superar a concepção do estágio como 
imitação de modelos sem uma análise crítica da prática, em que “[...] a observação se limita à sala de 

aula, sem análise do contexto escolar, e espera-se do estagiário a elaboração e execução de “aulas-
modelo”. As autoras criticam também o estágio como mera instrumentação técnica, haja vista que “a 
prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão podem reforçar a ilusão de que há 

uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da prática” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 36-
37). 

Para a superação desta separação e construção de uma nova concepção de estágio, é preciso 
concebê-lo como atividade teórica que permite conhecer e se aproximar da realidade e a pesquisa no 
estágio. Para tanto, Pimenta e Lima (2004, p. 34) propõem o estágio pautado em uma práxis, “[...] 

que aponta para o desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, que envolve a reflexão 
e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade”. 

Nesta mesma linha, Barreiro e Gebran (2006, p. 22) consideram que a articulação da relação 
teoria e prática é um “processo definidor” da qualidade da formação do professor, “[...] porque lhe 
permite uma permanente investigação e a busca de respostas aos fenômenos e às contradições 

vivenciadas”. 

Desse modo, compreendemos que a ideia do estágio como parte prática do curso deve ser 

substituída pelo entendimento do estágio como um processo, que deve caminhar para a reflexão, a 
partir da realidade e em diálogo com a teoria. O estágio é “[...] atividade teórica de conhecimento, 
fundamentação, diálogo e intervenção na realidade [...], ou seja, é no contexto da sala de aula, da 

escola, do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se dá” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 45). 

3 METODOLOGIA 

A análise do presente estudo insere-se nas abordagens da pesquisa qualitativa, que pode ser 
caracterizada como uma busca em compreender, detalhadamente, os significados e características das 
situações vivenciadas pelos entrevistados (RICHARDSON, 1999). Considerando a natureza do 
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objeto de estudo e os objetivos, tomamos como estratégias e instrumentos de pesquisa a revisão 

bibliográfica, a análise documental, o questionário e a entrevista (a ser realizada). 

A revisão bibliográfica priorizou obras de referência sobre estágio docente e formação de 

professores, dentre as quais, Pimenta e Lima (2004); Houssaye (1995); Carvalho (2012); Barreiro e 
Gebran (2006); Imbernón (2006); Tardif (2012). Além disso, foi feito um levantamento do estado da 
arte a partir de combinação dos seguintes descritores: “estágio”, “licenciatura” e “instituto federal”. 

Todo material encontrado está em processo de classificação e análise. A pesquisa documenta l 
contemplou os relatórios de estágio dos licenciandos que desenvolveram etapas do estágio curricula r 

docente em turmas de nível médio do IFRN. 

Junto aos sujeitos da pesquisa, foi feito inicialmente um levantamento dos licenciandos que 
desenvolveram etapas do estágio curricular docente no ensino médio integrado do Campus e 

respectivos professores. A esse grupo foi aplicado um questionário com questões abertas, construído 
a partir de evidências identificadas na análise dos relatórios de estágio. A partir do tratamento dos 

dados advindos dos questionários, será delimitada a amostra dos sujeitos a serem entrevistados. 
Assim, será finalizada a etapa de coleta de dados para análise geral e sistematização final dos 
resultados da pesquisa.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No levantamento realizado para elaboração do estado da arte, na base de dados da Scielo.org 

e do Periódicos CAPES, compreendendo o período entre 2014 a 2018, contemplando a combinação 
de três descritores (“estágio”, “licenciatura” e “instituto federal), foram encontrados 19 artigos, todos 
no Periódicos CAPES.  

Foi realizado, no Módulo do Estágio Docente do SUAP-EDU e no arquivo físico da 
Coordenação da Licenciatura, o mapeamento dos licenciandos que desenvolveram etapas do estágio 

curricular docente no Campus Caicó do IFRN, bem como os professores envolvidos. O levantamento 
foi realizado compreendendo o período de 2014 à 2018, contemplando portanto os alunos 
matriculados no PPC vigente (IFRN, 2012b). Do total de 90 estágios realizados, incluindo as quatro 

etapas, identificamos que 23 tiveram como escola campo de estágio o IFRN Campus Caicó, com 
colaboração de 8 professores da Licenciatura. Dos 23 estágios, apenas 1 foi referente ao Estágio I, os 

demais foram no Estágio II. Não houve realização dos Estágios III e IV no Campus. 

Verificamos que a maioria dos alunos optam por realizar o Estágio I em escolas da sua cidade, 
ou próxima a sua residência, em geral, onde estudaram. Comumente, esses alunos migram para o 

IFRN no Estágio II, e mudam para outra escola quando vão para as etapas 3 e 4, referente à regência.  
Interpretamos que a escolha por realizar o Estágio II, que corresponde a observação de sala de aula, 

ocorre por considerarem uma oportunidade de compartilharem da experiência profissional dos seus 
professores atuando na educação básica. Por considerarmos um elemento relevante, essa questão está 
presente no questionário aplicado junto aos sujeitos da pesquisa. 

A respeito dos sentidos atribuídos pelos licenciandos acerca do estágio curricular docente, 
identificamos nos relatórios, em especial, a compreensão de que se trata de uma etapa muito 

importante da formação. Há relatos de que no estágio foi possível relacionar a teoria com a prática e 
perceber as diversas maneiras de desenvolver atividades de ensino; que o estágio proporciona uma 
visão de como funciona a sala de aula; que a metodologia do professor se torna uma referência para 

a prática; que o estágio é um momento de aprendizagem para crescimento acadêmico e profissional. 

Sobre a visão dos sujeitos envolvidos sobre como se dá a dupla interação dos licenciandos 

com a instituição e com os professores e suas repercussões, observamos que os relatórios não 
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apresentam reflexões muito aprofundadas nesta perspectiva. Apostamos que esses elementos virão à 

tona por meio dos questionários aplicados junto aos alunos e professores, bem como nas entrevistas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa segue sem intercorrências. Tivemos fácil acesso aos documentos dos estagiários e 
um bom suporte do banco de dados do Módulo do Estágio Docente do SUAP-EDU. Os questionár ios 
estão em processo de aplicação junto aos sujeitos da pesquisa, via Google Formulários, o que facilita 

tanto para o sujeito da pesquisa, como para a equipe do projeto. Concomitante a isso, seguimos 
analisando os demais materiais já mencionados. 

Espera-se como resultado desta pesquisa a construção de um panorama do estágio curricular 
docente da Licenciatura do Campus, quando realizado no âmbito do IFRN, com vistas ao 
aprimoramento do estágio curricular docente nos cursos de licenciatura do Campus e também para 

toda a instituição. Espera-se também contribuir com a produção acadêmica da área, a partir da 
divulgação e disseminação dos resultados, por meio de trabalhos científicos em periódicos e em 

eventos acadêmico-científicos, internos e externos ao IFRN. 
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Diante do crescimento econômico e populacional verificado no município de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, RN, principalmente depois
que a cidade recebeu o Aeroporto Internacional Aluísio Alves, percebe-se a importância do município em escala geográfica, o que sucinta a necessidade do
conhecimento e da prática da geografia como forma de alcançar algumas soluções para os desafios decorrentes da ausência de um planejamento urbano e de uma
utilização mais racional do espaço geográfico. Com base nisto, este trabalho visa analisar o ensino da geografia na escola Dom Joaquim de Almeida, objetivando
verificar a situação do nível de conhecimento dos alunos em relação a matéria, visto que é essencial para a orientação no espaço geográfico, com o propósito de
analisar o grau de conhecimento dos alunos sobre noções básicas de geografia, tais como: orientação, localização, conceitos fundantes e cartografia. A metodologia
consistiu em uma pesquisa de campo quantitativa, dividida em entrevistas e questionários. Como resultado deduzimos que as turmas de sextos anos têm uma
dificuldade maior no entendimento da matéria de geografia.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Geografia. Educação. Conhecimento. Escola.

Nossa metodologia consistiu em pesquisa de campo quantitativa, dividida em entrevistas e questionários, levando em consideração a importância do conhecimento
geográfico. Ao visitar a escola Dom Joaquim de Almeida, foi aplicado questionários para os alunos do sexto ano do ensino fundamental e do primeiro ano do ensino
médio, para analisar o nível de conhecimento dos alunos e suas percepções geográficas, juntamente de uma entrevista com 15% de cada turma. Posteriormente,
fizemos a transcrição das entrevistas e tabulação dos dados obtidos através da aplicação dos questionários. Por fim, produzimos o registro iconográfico das etapas da
pesquisa, que usamos como uma ferramenta para proporcionar uma melhor visualização da realidade pesquisada e para ilustrar o contexto de execução da pesquisa.

Visto que a geografia é essencial para a orientação no espaço geográfico, as escolas têm o dever de ensiná-la, de modo que os alunos aprendam seus conceitos
fundantes. Com base na importância do ensino da geografia nas escolas, este projeto tem a finalidade de verificar a situação do ensino dos conceitos fundantes da
geografia na escola Dom Joaquim de Almeida, a qual está localizada no município de São Gonçalo do Amarante, RN, tendo também como objetivos específicos:
verificar através de um questionário a percepção dos alunos em relação ao conhecimento bem como suas dificuldades na disciplina e a utilização da geografia em seu
cotidiano; averiguar o nível de aprendizagem dos alunos na matéria da geografia.

RESUMO

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

REFERENCIAL TEÓRICO
Sabendo que a geografia vem sendo utilizada como objeto de grande estudo pelos pesquisadores, que buscam entender melhor as características e os fenômenos
naturais da superfície do planeta, o seu estudo nas escolas é algo extremamente necessário, pois com ela podemos entender as diversas transformações, tanto
naturais, quanto produzidas pela humanidade na superfície terrestre. Estudar geografia nas escolas acaba sendo uma perspectiva de construção da cidadania e com
ela podemos acompanhar o desenvolvimento da sociedade, visto que as mudanças e transformações que ocorrem constantemente são complexas. Além disso auxilia
a explicação de questões diversas referentes ao espaço geográfico. O estudo da geografia nas escolas é de imprescindível importância, pois "estudar geografia" é
muito mais do que entender um espaço em modificação, é buscar compreender o planeta em que vivemos despertando um olhar crítico perante as relações
econômicas, políticas e ambientais. Por isso, julgamos fundamental a execução desta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Embora tenha sido aplicado o mesmo questionário para todas as turmas de sextos anos, os resultados obtidos
foram diferentes. Sendo o sexto ano B a turma com melhor desempenho no questionário aplicado, a qual obteve
a maior facilidade em responder as questões relacionadas aos conceitos fundantes da geografia; a turma de
sexto ano A apresentou o pior desempenho em relação as outras, mesmo sendo a turma com maior quantidade
de alunos e a turma de sexto ano C apresentou um resultado "regular" ficando entre o melhor e o pior resultado
das turmas em relação ao questionário aplicado, mesmo sendo uma turma de poucos alunos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a análise dos resultados obtidos no presente estudo sobre o nível de conhecimento básico dos alunos da Escola Dom Joaquim de Almeida na matéria de
Geografia, levando em consideração os resultados dos questionários aplicados em sala de aula, nas turmas de sextos anos de ensino fundamental e do primeiro ano
do ensino médio, concluímos que os principais fatores que mais influenciam a dificuldade no entendimento da matéria, são: falta de professores, ausência de uma boa
estrutura da escola, quantidade de alunos em uma só sala, troca permanente do docente responsável pelo ensino da matéria e a falta de respeito por parte dos alunos,
juntamente com a inexistência de organização dos coordenadores da instituição. Seria interessante posteriormente, caso uma continuidade em pesquisas deste tipo,
uma análise comparativa com outras escolas públicas.

REFERÊNCIAS
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Gráfico 1 - Resultados levantados
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RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E ENSINO DA MATEMÁTICA: 
APLICAÇÃO DO JOGO SHISIMA EM UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO 

RESUMO 

O presente trabalho surgiu a partir da necessidade 
de se utilizar de novos meios que promulguem a 
facilitação do conhecimento matemático e se 
relacione com as questões étnico-raciais. Dessa 
forma, é feita a construção e aplicação de um 
jogo matemático de raiz africana chamado 

shisima, em que se é possível explorar conceitos 
geométricos, frações, medidas, ângulos, além do 
desenvolvimento do raciocínio lógico.  A escola 
onde se aplica este projeto é pública e de 
modalidade presencial do ensino médio.

ABSTRACT 

The present work arose from the need to use 
new means that promulgate the facilitation of 
mathematical knowledge and is related to 
ethnic-racial issues. Thus, the construction and 
application of a mathematical game of African 
root called shisima is made, in which one can 

explore geometric concepts, fractions, 
measures, angles, besides the development of 
logical reasoning. The school where this 
project is applied is public and of presential 
modality of secondary education.

1 INTRODUÇÃO 

A educação matemática nos dias atuais passa por grandes dificuldades de carga docente, 

discente e resultados satisfatórios. Percebe-se que métodos tradicionais de ensino não possuem 

a efetividade prevista, exigindo-se novas formas de ensinar a matemática. Para isso, são 

necessários novos materiais didáticos e metodologias que propiciem o intercâmbio de novas 

ideias, conceitos, planos e estratégias. para que se consiga pensar em atividades dinâmicas que 

não se limitem somente ao campo técnico de ensino, mas que venha a transcender questões 

étnico-raciais e sociais nas quais os estudantes estão inseridos.  

A utilização de um jogo de origem afro vem por permear a importância do conhecimento 

das contribuições africanas para a cultura brasileira, bem como institucionalizar essas 

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento. Matemático. Étnico-raciais. Shisima. 

KEYWORDS: Knowledge. Mathematical. Ethnic. Racial. Shisima. 
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contribuições como forma de ensino e de metodologia alternativa. À vista disso, através do 

PIBID, propõe-se a utilização do jogo queniano chamado shisima, que envolve estratégia, 

raciocínio e antecipação, além de uma construção que consegue explorar diversos conteúdos 

matemáticos, como ângulos, frações e geometria, fazendo-se importante não só a aplicação do 

jogo, mas sua concepção e estruturação.  

Na escola trabalhada, já existem atividades dinâmicas que exploram formas de aprender 

matemática por meio de jogos. A principal atividade da área é a Gincana Matemática, que 

acontece uma vez a cada ano e movimenta a escola em uma competição coletiva de times de 

mesma turma ou mistas.  

O estudo tem como objetivo geral usar o jogo shisima como variação metodológica de 

facilitação do ensino da matemática e material para gincanas, além de, por se tratar de uma 

atividade de origem africana, trabalhar as relações étnico-raciais em sala de aula e em toda a 

escola.  

Para se atingir ao objetivo supracitado, é preciso: Investigar as condições da escola de 

trabalhar com metodologias alternativas de matemática; Levantar dados sobre a escola com 

relação aos horários de aulas para realização das oficinas de criação; Incentivar a participação 

dos alunos a partir de momentos de criação de materiais, estabelecendo uma relação de 

pertencimento; Identificar a natureza competitiva interna da escola e como os estudantes se 

inserem dentro das gincanas; Avaliar a relação entre atividade lúdica e dinâmica dentro da 

escola, bem como verificar o elo entre gincana e aprendizado. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Cada vez mais torna-se perceptível que um dos grandes desafios dentro da conjuntura 

escolar é estabelecer relações de herança sociocultural e promulgar ambientes acadêmicos que 

abarquem e considerem as diversidades sociais, culturais, étnicas, sexuais, religiosas, entre 

outras. Analisando este problema, surge a necessidade de oportunizar a formação de alunos 

com pensamento crítico a respeito das relações étnico-raciais e sociais como forma de sanar 

essa questão. Todavia, ao considerar essa solução para dentro do universo da Educação 

Matemática, surge questões como a urgência de conhecimentos de ideologias dominantes, 

como a questão eurocêntrica. Por isso, o trabalho para se desmonopolizar essas raízes históricas 

tão persistentes e incluir novas matrizes e conhecimentos alternativos é algo complicado de se 

realizar.  
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Nesse viés, D’Ambrosio (2009, p.80) questiona, 

Chegamos a uma estrutura de sociedade, a conceitos perversos de cultura, de 
nação e de soberania, que impõe a conveniência e mesmo a necessidade de 
ensinar a língua, a matemática, a medicina, as leis do dominador aos 
dominados, sejam esses índios ou brancos, pobres ou ricos, crianças ou 
adultos. O que se questiona é a agressão à dignidade e à identidade cultural 
daqueles subordinados a essa cultura.  

À vista disso, PAULA et al. (2015, p. 3) afirma que abordar a identidade cultural desses 

povos é resgatar a importância das contribuições, da originalidade de valores e costumes. É 

retomar um protagonismo epistemológico antes esquecido e desperdiçados por uma sociedade 

que desvaloriza até mesmo seus próprios ideais.  

Nesse raciocínio, Santos e Menezes (2009, p. 7) afirma que, 

Toda a experiência social produz e reproduz conhecimento e, ao fazê-lo, 
pressupõe uma ou várias epistemologias. Epistemologia é toda a noção ou 
ideia, refletida ou não, sobre as condições do que conta como conhecimento 
válido. É por via do conhecimento válido que uma dada experiência social se 
torna intencional e inteligível. Não há, pois, conhecimento sem práticas e 
atores sociais. E como umas e outros não existem senão no interior de relações 
sociais, diferentes tipos de relações sociais podem dar origem a diferentes 
epistemologias. 

Apresentar somente a epistemologia advinda da ideologia de um povo privilegiado 

historicamente e culturalmente, é basicamente limitar a função da ciência enquanto fator 

intercultural, visto que essa concepção depreende o reconhecimento correspondido para o 

progresso mútuo entre culturas.  

A unificação cultural do ensino da matemática pode-se dar através da utilização de jogos 

de matrizes africanas, efetuando-se sempre o papel conscientizador de formar um estudante 

crítico no tocante as relações étnico-raciais.  

3 METODOLOGIA 

O estudo em questão trata-se de uma pesquisa-ação visto que explana uma experiência 

pedagógica que visa melhorar o ensino da matemática para os professores por meio de 

atividades práticas que se compromete em melhorar o que foi repassado em sala de aula. Dessa 

forma, faz-se uma intervenção pedagógica afim de trazer melhores condições para as aulas de 

matemática.  

A pesquisa está sendo aplicada em uma escola de ensino médio da cidade de Mossoró-

RN. Em um primeiro momento, são realizados seminários que abarquem tanto a questão da 
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etnomatemática, como as relações étnico-raciais. Sendo assim, dessa forma, o uso da História 

da Matemática como ferramenta metodológica propicia um maior universo interdisciplinar e 

contextualiza as atividades subsequentes. Depois, segue-se à construção do tabuleiro de 

shisima. Os materiais utilizados são isopor, tampinhas de garrafa, canudos de plástico, canetas 

coloridas e tintas. Ao longo da produção do material, são trabalhados conceitos geométricos, 

frações e ângulos. Com o material construído, faz-se uma disputa em duplas como forma de 

aplicação do jogo e exercício do raciocínio lógico, além do estudo de estratégias possíveis para 

que se chegue à vitória. A partir do trabalho em sala de aula com o Shisima, é discutida a 

possibilidade de utilizar na gincana anual de matemática que acontece na escola, visto a 

necessidade de atingir todo um corpo discente e provocar novas discussões.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Toda a análise dos resultados é feita a partir de aspectos técnicos que avaliam o jogo 

enquanto ferramenta pedagógica, como a fácil compreensão das regras, interdisciplinaridade, 

relação do jogo com a aula trabalhada, faixa etária dos alunos, escolaridade mínima requisitada, 

entre vários outros. Os aspectos pedagógicos avaliados variam desde a vivência cotidiana do 

aluno, até a valorização do desenvolvimento pessoal dele ou grupo, passando pela adição do 

conhecimento associado às relações étnico-raciais. Isto posto, os próprios alunos dão suas 

opiniões quanto a compreensão do assunto, sua relação com o jogo trabalhado e os resultados 

formulados por eles. Por fim, há o levantamento de dados como forma de averiguar toda a 

experiência criada e os subsídios alcançados com o projeto. As informações finais pós-análise 

são exprimidas em forma de gráficos e tabelas.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao realizar este estudo, percebeu-se que a pesquisa não estava limitada somente ao grau 

de armazenar informações para constituí-las em gráficos. O trabalho abarca questões e raízes 

mais profundas que somente a facilitação do conhecimento técnico final. A intervenção por 

meio do jogo Shisma não é apenas pedagógica, mas também histórica e cultural. A partir dela, 

pode-se reviver novas formas de ensino-aprendizagem e ao mesmo tempo valorizar a cultura 

de povos e suas intenções quanto criadores e contribuidores epistemológicos.  
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O PAPEL DAS DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS NA LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA (IFRN – CAMPUS MOSSORÓ) SOB A ÓTICA DOS 

LICENCIANDOS 

REIS, M. F. S.¹; MENDONÇA, J. O. S.2 e LIRA, D. A. N.3 

1,2,3 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas – Educação. 

RESUMO 

O presente trabalho possui como objetivo 

investigar o que os estudantes de matemática 

pensam acerca do papel das disciplinas 

pedagógicas na sua formação profissional e 

docente. Dessa forma, investigam-se as 

possíveis causas de uma persistente dicotomia 

existente entre disciplinas didático-

pedagógicas e específicas que acaba por 

desmotivar o futuro docente ao exercício de 

educar.   Para isso, são realizadas entrevistas 

com os alunos do curso, bem como 

questionários que buscam retirar uma 

abordagem objetiva do problema para que haja 

uma análise dos dados conseguidos. 

ABSTRACT 

The present work aims to investigate what 

mathematics students think about the role of 

the pedagogical disciplines in their 

professional and teaching formation. In this 

way, we investigate the possible causes of a 

persistent dichotomy between didactic-

pedagogical and specific disciplines that ends 

up discouraging the future teacher to the 

exercise of educating. For this, interviews with 

the students of the course are carried out, as 

well as questionnaires that seek to take an 

objective approach to the problem so that there 

is an analysis of the data obtained.

1 INTRODUÇÃO 

De modo a evitar que haja uma dicotomia entre as disciplinas específicas e as 

pedagógicas, o presente projeto científico tem como objetivo averiguar as opiniões e relatos 

discursivos dos discentes do curso de Licenciatura em Matemática do IFRN – Campus Mossoró 

quanto à necessidade e a importância do ensino das matérias pedagógicas, sejam essas que 

abordam noções gerais no tocante a contextos histórico-sociais ou as que culminam em 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática. Pedagógicas. Dicotomia. Docente. 

KEYWORDS: Mathematics. Pedagogical. Dichotomy. Teacher. 
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relacionar teoria e prática. Discutindo essas questões, procura-se, ainda, trazer à tona o desfecho 

profissional do discente e como essas disciplinas podem influenciar a atuação do aluno como 

educador em sala de aula. 

Por mais que sejam disciplinas teóricas, os fundamentos das matérias 

pedagógicas surgiram a partir de experiências práticas daqueles que as 

fundamentaram. Outrossim, torna-se importante que elas sejam aplicadas no campo 

profissional para que as experiências pedagógicas sejam vivenciadas e até mesmo adaptadas à 

problemática experienciada pelo docente, visto que o papel do professor não deve ser limitado 

ao campo técnico.   

Compartilhando do pensamento de Ferreira e Frota (2004, p. 1), 

Destacamos a pertinência desta investigação porque observamos que 

mesmo existindo um amplo material sobre a formação inicial de 

professores, poucos investigam como as disciplinas pedagógicas 

conduzem os processos de formação e desenvolvimento de conceitos 

básicos para o exercício do magistério, tampouco investigam os 

significados dos conceitos internalizados pelos estudantes 

universitários considerados primordiais para a profissionalização, como 

os de ensino e aprendizagem.  

A pesquisa possui caráter investigativo para coleta de dados, seguindo por uma 

análise, que objetiva responder a pergunta “O que os discentes do curso de Licenciatura em 

Matemática pensam acerca da necessidade das disciplinas pedagógicas para mesclar o campo 

teórico com o prático e o futuro exercício da profissão docente?”. 

Para responder a esse questionamento necessita-se, com relação a realização 

da pesquisa: Conhecer as motivações que levaram ao discente adentrar ao curso de Licenciatura 

em Matemática do IFRN – Campus Mossoró; Identificar o contexto social em que vive 

o estudante, uma vez que se aproxima das suas antecedências educacionais e de suas

experiências durante a atividade docente nos anos anteriores a graduação; Levantar os dados 

necessários para a análise pessoal do estudante para que, destarte, seja feita uma análise de 

conjunto da situação para que se chegue ao objetivo geral; Traçar o perfil do aluno no tocante 

as matérias que ele mais se identifica e possui mais facilidade; Investigar os motivos pelos quais 

o estudante escolheu certa resposta e compará-los com os dos outros discentes; Verificar quais

alunos estão há mais tempo no curso, tendo como base a grade curricular da licenciatura, e 
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como esse fator influencia na resposta apresentada; Analisar as respostas dadas e suas possíveis 

contribuições para ratificar a pergunta inicial, recorrendo ao objetivo geral da pesquisa.  

Como forma de recolher informações para o desenvolvimento da pesquisa, 

são aplicados questionários que contém questões de múltipla escolha e discursivas, bem como 

uma entrevista com os alunos para que se mantenha uma relação de proximidade, visto que o 

assunto tratado se refere a profissão idealizada pelo discente. As respostas são estudadas 

segundo métodos específicos de avaliação de texto e conversação. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para Libâneo (2013, p. 13), o processo de ensino não deve se restringir simplesmente 

ao trabalho dentro de sala de aula, mas que devemos ampliá-lo ao campo das atividades 

educativas exigidas também na vida em sociedade. Dessa forma, temos a pedagogia como 

ciência que consegue relacionar tanto o processo de ensino dentro da sala de aula, como fora 

dela, através de contribuições de outras ciências, como a Filosofia, a Sociologia, a Psicologia e 

a Economia. 

Martins (2008, p. 12), afirma que, 

O debate atual no campo de formação dos professores vem apontando 

para um novo modelo que coloca a prática pedagógica do professor 

como lugar central de formação e de produção de saberes. Acreditamos 

que não deveria haver distinção entre a importância das disciplinas 

didático-pedagógicas e das disciplinas específicas (matemáticas), pois 

ambas contribuem igualmente para a formação do professor. 

O conhecimento de metodologias ativas de ensino e das diferentes tendências 

pedagógicas pode ser conseguido dentro do exercício do trabalho, porém as primeiras turmas 

irão sofrer com essa falta de preparo por parte do professor. Adotar uma metodologia 

tradicional é de praxe para professores iniciantes, principalmente para aqueles que não 

passaram por uma licenciatura que se preocupe com o ensino dos fundamentos da educação e 

didática. 

O perigo desse modelo de formação está, segundo Peloso e Silva (2015, p.5), na 

fragmentação errônea da atividade docente – quando este é levado para o campo prático – em 

três vertentes: pesquisadores (aqueles que produzem o conhecimento), formadores (aqueles que 

transmitem o conhecimento já produzido) e a da prática (aqueles que aplicam os 

conhecimentos). Além disso, Libâneo (2001) e Druck (2003) se afirmam que a qualidade da 

educação e a competência dos professores são influenciadas pela desvalorização da profissão 
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em nosso país, o que provoca ainda mais a inclusão de profissionais incompletos e 

fragmentados ao contexto acadêmico brasileiro.   

Diante disso, Martins (2008, p. 15) afirma: 

A formação ineficiente em disciplinas ditas teóricas dificulta a 

realização da prática e não permite que o professor desenvolva 

capacidades para lidar com situações novas na sala de aula. Podemos 

ressaltar nessa situação a importância da didática e da pedagogia, pois 

elas auxiliam os futuros professores, a saber fazer, saber agir e encontrar 

soluções frente a situações novas.

Segundo Tardif (2008, p. 22), não existe uma única maneira de se formar educadores de 

qualidade, porém é certo que não se há uma boa formação pautada em uma dicotomia e uma 

indissociabilidade entre teoria e prática, e isso serve tanto para as disciplinas pedagógicas, como 

para as específicas. Consequentemente, segundo Martins (2008, p. 16), um professor precisa 

adquirir e equilibrar seu saber específico (saber técnico, matemático), saber didático (professor-

educador) e saber pedagógico (saber-fazer ou saber ensinar). 

3 METODOLOGIA 

Primeiramente, é feito um levantamento de dados e opiniões dos alunos acerca do tema 

trabalhado para seguinte análise por meio de métodos específicos. Como procedimento de 

análise, é utilizado o método comparativo no tocante às respostas dos entrevistados e 

considerações feitas durante o momento de aplicação da pesquisa. 

No que concerne a recolha de informações dos licenciandos, são aplicados questionários 

de múltipla escolha como forma de deslindar fatores gerais que possam definir certas 

circunstâncias que influenciem as respostas conseguintes, como o próprio perfil 

do entrevistado. É pedido também para que os alunos realizem uma pequena produção textual 

que consiga esclarecer mais profundamente seus pensamentos sobre a função das matérias 

pedagógicas no curso de matemática e como a formação prática influencia no saber docente, 

baseando-se em Tardif (2008). 

A pesquisa, então, se realiza a partir das seguintes etapas: Revisão de literatura da área 

em questão; Levantamento de dados por meio de questionário objetivo para descrição de perfil; 

Levantamento de dados por meio de questionário discursivo; Levantamento de dados por meio 

de conversação; Análise e comparação entre as respostas para estudo da contribuição das 

disciplinas pedagógicas a partir do que os estudantes têm a informar. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados das pesquisas são analisados a partir dos dados coletados por meio dos 

questionários objetivos e subjetivos e das entrevistas, valorizando a oralidade e as expressões 

refletidas a partir de um contato direto com o pesquisado. Estabelecer relações a partir de uma 

contextualização sociohistórica de reações e ações torna-se imprescindível para entender como 

ocorre o processo de elaboração de conceitos influenciado pelas experiências cotidianas. Esses 

fatores são claramente abordados por meio das perguntas feitas oralmente, projetando um 

estreitamento entre pesquisador e entrevistado. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto a aplicação deste trabalho acontece, percebe-se que por mais que haja uma 

dicotomia entre matérias específicas e pedagógicas, os estudantes de matemática do terceiro 

período em diante já denotam e explicitam como as matérias de cunho didático ajudam suas 

experiências em sala de aula e em programa de bolsas docentes. Essa percepção demonstra que 

ao ir pelo caminho correto, o futuro professor, quando já em contato com a classe em que ensina, 

consegue, ao mesmo tempo que abarca teorias em suas aulas como licenciando, delimitá-las e 

incorporá-las à prática docente. Espera-se que essas concepções primárias evoluam a um 

patamar que propicie investigações mais profundas.   
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TRABALHO NA FEIRA LIVRE NA CIDADE DE NOVA CRUZ -RN NA 

VISÃO DURKHEIMIANA 

SILVA, RC. A.1; SILVA, I. L. S2; FERNANDES, F. S.3; RIBEIRO, D. S.4 e BEZERRA, E. M.5 
1,2,3,4,5  IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

Neste trabalho será apresentado os pensamentos 

sobre a divisão do trabalho, onde é caracterizada 

como solidariedade mecânica e orgânica. 

Durkheim pensa na divisão social do trabalho 

como uma forma na qual tinha como objetivo 

evitar a anomia através da solidariedade entre os 

indivíduos. Um dos objetivos principais deste 

estudo é relacionar a feira livre com o 

pensamento do sociólogo. A solidariedade 

mecânica consiste em que os indivíduos possuem 

as mesmas características, ou seja, são unidos a 

partir da conformidade demonstrada na tradição, 

religião ou sentimento em comum.  Já a 

solidariedade orgânica é caracterizada pela 

diferença social, onde as diferenças têm a 

tendência de unir os indivíduos pela necessidade 

de troca de função e por sua interdependência. É 

uma sociedade mais complexa, o trabalho social 

possui várias divisões, característica da 

sociedade moderna capitalista.  Diante disso, o 

objetivo principal deste estudo é entender como 

ocorre a relação dos conceitos de Durkheim na 

feira livre da cidade de Nova Cruz – RN. A 

importância deste trabalho surgiu com a 

necessidade de compreender os fatores que 

acarretaram o processo da divisão social do 

trabalho durante a greve dos caminhoneiros. A 

metodologia adotada foi a observação 

participante. Na feira livre estudada, foi possível 

comprovar que quando um setor da sociedade 

não funciona como o esperado acaba acarretando 

os outros setores. Se teve a diminuição do 

produto e fregueses, aumento do preço e 

insatisfação das pessoas. Isso é decorrente 

devido à falta de união. Causando um estado de 

anomia.

ABSTRACT 

In this work will be presented the thoughts about 

the division of labor, where it is characterized as 

mechanical and organic solidarity. Durkheim 

thinks of the social division of labor as a way in 

which it was intended to avoid anomie through 

solidarity among individuals. One of the main 

objectives of this study is to relate the fair to the 

sociologist's thinking. Mechanical solidarity 

consists in that individuals have the same 

characteristics, that is, they are united from the 

demonstrated conformity in tradition, religion or 

common feeling. On the other hand, organic 

solidarity is characterized by social difference, 

where differences tend to unite individuals by the 

need to exchange roles and their 

interdependence. It is a more complex society, 

social work has several divisions, characteristic 

of modern capitalist society. Therefore, the main 

objective of this study is to understand how the 

relation of Durkheim 's concepts occurs in the 

PALAVRAS-CHAVE: Divisão social do trabalho. Durkheim. Solidariedade mecânica. Solidariedade 

orgânica. 
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free trade fair of the city of New Cross - RN. The 

importance of this work arose with the need to 

understand the factors that led to the process of 

social division of labor during the truck drivers' 

strike. The methodology adopted was participant 

observation. At the free fair studied, it was 

possible to prove that when one sector of society 

does not function as expected, it ends up causing 

the other sectors. If it had the decrease of the 

product and customers, increase of the price and 

dissatisfaction of the people. This is due to lack 

of unity. Causing a state of anomie 

1 INTRODUÇÃO 

Este estudo tem como intuito mostrar como uma feira livre está atrelado com os pensamentos 

do sociólogo Émile Durkheim. Especificamente na divisão social do trabalho, onde é caracterizada 

como solidariedade mecânica e orgânica:  

A solidariedade mecânica: 

não consiste apenas num apego geral e indeterminado do indivíduo ao grupo, mas 

também torna harmônico o detalhe dos movimentos. De fato, como são os mesmos 

em toda a parte, esses móbiles coletivos produzem em toda parte os mesmos efeitos. 

Por conseguinte, cada vez que entram em jogo, as vontades se movem 

espontaneamente e em conjunto no mesmo sentido (DURKHEIM, 2010, p. 79). É 

que ela é um sistema de segmentos homogêneos e semelhantes entre si 

(DURKHEIM, 2010, p. 165) 

A solidariedade orgânica: 

são constituídas não por uma repetição de segmentos similares e homogêneos, mas 

por um sistema de órgão diferentes, cada um dos quais tem um papel especial e que 

são formados, eles próprios, de partes diferenciadas. Ao mesmo tempo que não tem 

a mesma natureza, os elementos sociais não estão dispostos da mesma maneira. 

(DURKHEIM, 2010, p. 165). 

A primeira, consiste em que os indivíduos possuem as mesmas características, ou seja, são 

unidos a partir da conformidade demonstrada na tradição, religião ou sentimento em comum.  A 

segunda é caracterizada pela diferença social, onde as diferenças têm a tendência de unir os indivíduos 

pela necessidade de troca de função e por sua interdependência.  É uma sociedade mais complexa, o 

trabalho social possui várias divisões, característica da sociedade moderna capitalista.  

Diante disso, o objetivo deste estudo é entender como ocorre a relação dos conceitos de 

Durkheim na feira livre da cidade de Nova Cruz – RN. A importância deste trabalho surgiu com a 

necessidade de compreender os fatores que acarretaram o processo da divisão social do trabalho 

durante a greve dos caminhoneiros.  A metodologia adotada foi a observação participante. Técnica 

que consiste na observação do observador, estando presente na vida dos indivíduos em estudo tanto 

abertamente no papel de pesquisador, como assumindo papéis ocultos, observando fatos e escutando 

o que é dito e também questionando os indivíduos durante aquele período que está sendo estudado.

KEYWORDS:  Social division of labor. Durkheim. Mechanical solidarity. Organic Solidarity. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para Durkheim os fatos sociais é toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer 

sobre o indivíduo uma coerção exterior. São caracterizados como coisas e as coisas são tudo que nos 

é dado, tudo que tem a tendência de oferecer à observação. De maneira mais simples, os fatos sociais 

têm como função exercer uma coerção sobre os indivíduos independentes de sua vontade ou ação 

individual. Onde a força ocorre na direção da sociedade para o indivíduo com o intuito de fazer com 

que seja padronizado, assim garantindo que os comportamentos se tornem coletivos. Desse modo, a 

sociedade vai moldando o comportamento das pessoas. Na escola, por exemplo, os envolvidos se 

comportam de acordo com o padrão estabelecido. (CORRÊA, 2007, P. 33; LUCENA, 2010, P. 22)  

As características dos fatos sociais são generalidade, exterioridade e coercitividade. A 

generalidade consiste em ser partilhada na sociedade, ou seja, atingem a todos. Exterioridade é 

definido como exterior, o sujeito não cria. Já estão organizados quando o indivíduo nasce. A 

coercitividade impõe que as pessoas cumpram padrões culturais. São fatos sociais que se tornam” 

ameaçadores” caso não seja adotado o comportamento socialmente proposto. Um exemplo de fato 

social onde é possível observar as características é o idioma. É generalidade, pois independentemente 

do local tem a tendência de atingir todos os indivíduos. É exterioridade, existe já quando a pessoa 

nasce.  É coercitiva, se não utilizar o idioma de um determinado lugar implica em um afastamento 

social (punição). (CORRÊA, 2007, P. 33; BEZERRA, 2017) 

Durkheim observava a sociedade como um corpo, cada órgão possui sua função, ou seja, as 

partes (os fatos sociais) formam o todo (sociedade). Ele denomina dois estados que o corpo pode se 

encontrar. Estado normal, caracterizado como uma regularidade na sociedade e estado patológico, 

representa doença (anomia). Deve ser tratado, pois tem a tendência de adoecer os demais órgãos 

(indivíduos). (DURKHEIM, 2004, 78; CAETANO, 2011, P. 15). A divisão do trabalho social é um 

fator no qual Durkheim debate sobre a relação entre sociedade e indivíduo, cuja sua preocupação era 

entender como o indivíduo constituía a sociedade e o consenso em seu interior. Para ele, a sociedade 

deveria funcionar de forma harmônica, constituída pela coesão. Através disso, analisou as funções 

sociais do trabalho e elaborou a teoria da solidariedade, onde classificou em dois tipos: solidariedade 

mecânica e orgânica. (LUCENA, 2010, P. 22). 

Na solidariedade mecânica consiste que os indivíduos possuem as mesmas características, ou 

seja, são unidos a partir da conformidade demonstrada na tradição, religião ou sentimento em comum. 

A divisão do trabalho não era muito significativa, representava uma sociedade simples, o trabalho 

realizado consistia apenas para atender as necessidades, onde tinha como principal fundamentação as 

relações de parentesco, a dependência não era evidente. A única diferença do trabalho estava 

relacionada ao sexo. É o tipo de solidariedade mais presente nas sociedades pré-capitalistas. A 

sociedade possui coerência (união) devido que não se existe uma diferenciação dos indivíduos. 

(CORRÊA, 2007, P. 33; DURKHEIM, 2010, p. 165; LUCENA, 2010, P. 22). Na solidariedade 

orgânica é caracterizada pela diferença social, onde as diferenças têm a tendência de unir os 

indivíduos pela necessidade de troca de função e por sua interdependência. Para Durkheim, o 

crescimento populacional faz com que ocorra um processo de especialização de funções, no qual é 

denominado como divisão social do trabalho. Na divisão do trabalho os sujeitos possuem 

especialização, tendo como resultado a diferenciação que gera um relacionamento entre grupos de 

indivíduos, surgindo uma espécie de cooperação, evitando que a sociedade não fique doente (anomia). 

Tal relacionamento só é viável devido que para se realizar algum fenômeno social é necessário a 

dependência que um ser tem de outro. Nas sociedades complexas, do tipo capitalistas, a solidariedade 

orgânica tem um maior domínio, pois é através do aumento da divisão social do trabalho que o 

indivíduo se torna interdepende e suas funções são a chave para o funcionamento da sociedade. 

(CORRÊA, 2007, P. 33; LUCENA, 2010, P. 22; DURKHEIM, 2010, p. 165; CAETANO, 2011, P. 

15) 

1509



IV SECITEX /XIV CONGIC 

3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada foi a observação participante. Técnica que consiste na observação do 

observador, estando presente na vida dos indivíduos em estudo tanto abertamente no papel de 

pesquisador, como assumindo papéis ocultos, observando fatos e escutando o que é dito e 

questionando os indivíduos durante aquele período que está sendo estudado.  

Também foi adotado questionamentos aos indivíduos sobre a situação da feira, pois elas 

possuem o sentido de comunicação verbal, fundamental, para a coleta de informações. Além disso, 

se utilizou espaços para a observação participante. Primeiramente, a feira foi observada exteriormente 

e depois interiormente. A paciência do pesquisador é fundamental para realização do trabalho. 

Primeiramente, foi visitado 20 barracas no dia 26 de maio de 2018 na feira livre, na qual cada 

uma possuía em média duas pessoas responsáveis. Foi observado a quantidade de mercadoria 

disponível, a quantidade de clientes presente na feira e por fim foi realizado alguns questionamentos 

sobre o motivo do preço, da diminuição de fregueses, produto e barracas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foi observado que dentre as 20 barracas visitadas na feira livre da cidade de Nova Cruz – RN, 

todas estavam com seus produtos reduzidos ou faltando. Fato decorrente da greve dos caminhoneiros. 

Os produtos disponíveis estavam com um grande aumento dos preços, segundo os vendedores era 

necessário o acréscimo para que fosse possível não ter um amplo prejuízo. Além disso, os clientes 

presentes na feira relataram que houve redução de barracas e de compradores em relação ao início da 

greve. Também foi constatado a reclamação de algumas pessoas com os altos preços dos vendedores, 

onde teve alguns que se recusaram a comprar, alegando ser um absurdo. Sem dúvida alguma, a greve 

dos caminhoneiros afetou os correios, escolas e universidades, saúde, aeroportos, combustível, 

transporte e a feira livre.  

Na feira livre estudada, foi possível comprovar que quando um setor da sociedade não 

funciona como o esperado acaba acarretando os outros setores. Se teve a diminuição do produto e 

fregueses, aumento do preço e insatisfação das pessoas. Isso é decorrente devido à falta de união. 

Causando um estado de anomia. Para Durkheim, a sociedade moderna é caracterizada como 

solidariedade orgânica. É fruto das diferenças sociais, tais diferenças é o fator que faz com que ocorra 

a união entre os indivíduos, causando a necessidade de troca de serviços e pela interdependência. 

Sociedade complexa, onde o trabalho social possui várias divisões. A diversificação é presente, têm-

se a tendência de unir os indivíduos pela necessidade de troca de função e por sua interdependência, 

ou seja, a necessidade une os setores da sociedade, mesmo que exista a interpendência. A sociedade 

orgânica é a que prevalece nas sociedades complexas (capitalistas). Com o aumento da divisão social 

do trabalho, os indivíduos se tornam interdependentes e suas funções são vitais para o funcionamento 

do sistema social.  

O estado de anomia, na feira livre, é um estado de desregramento, falta de regulamentação, 

situação na qual a sociedade não desempenha seu papel moderador, ou seja, não consegue orientar e 

limitar a atividade do indivíduo. Iniciou-se com a falta de transporte decorrente da greve. Causando 

decréscimo do estoque de mercadoria, acréscimo do custo, atenuação dos clientes. Como se fosse um 

efeito dominó. Fazendo com que houvesse uma desarmonia na sociedade.  

Segundo Durkheim, se a solidariedade orgânica não funcionar corretamente não tem como a 

sociedade existir e funcionar harmonicamente. Logo, se a situação da feira livre tivesse uma maior 

duração devido à greve, a tendência seria a sociedade caminhar para o desarmônico.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi realizado uma análise da teoria de Émile Durkheim a respeito da divisão social do 

trabalho. Para Durkheim a divisão social do trabalho era uma forma na qual tinha como objetivo 

evitar a anomia através da solidariedade entre os indivíduos. foi feito uma observação delas com o 

trabalho na feira livre. A partir disso foi possível compreender como a visão do sociólogo está atrelada 

ao trabalho na feira. Além disso, foi notório como a anomia presente na feira tem a tendência de 

causar um estado desarmônico, fato descrito por Durkheim em suas observações a respeito da 

sociedade. 
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A RESPONSABILIDADE COMO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL 

DA ÉTICA AMBIENTAL: UM ESTUDO CRÍTICO A PARTIR DA 

PROPOSTA DE HANS JONAS 
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1,2,3 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

Torna-se notória a mudança ideológica 

do papel da natureza para nós, animais 

sociais. A partir dos pensamentos do 

Filósofo Hans Jonas acerca das ações 

humanas, este trabalho visa a 

elaboração de um paralelo entre a 

responsabilidade moral e a ética 

ambiental, de modo a expandir e abrir 

novos horizontes para discussões 

dentro da área ambiental. Dessa forma, 

dando mais relevância e levando às 

pessoas a noção de necessidade moral 

em prol da preservação da natureza, 

espera-se levantar dados referentes às 

relações homem-natureza alusivas a 

cada período e, a partir desses, 

elaborar uma cartilha contendo uma 

apresentação sintética dos princípios 

do ecocentrismo, a fim de levar 

sensibilidade e, portanto, a 

conscientização acerca do cuidado e 

da preservação ao Meio Ambiente. 

Após a concepção dessa cartilha, 

pretende-se realizar mesas redondas 

com os alunos do ensino médio das 

escolas de São Paulo do Potengi e, 

nesses momentos, propor 

questionários que relacionam os 

problemas socioambientais locais às 

ações tomadas pela comunidade. Além 

disso, tenciona-se indagar sobre o que 

pode ser feito mediante os impasses 

encontrados na região e, a partir dos 

resultados coletados, efetuar uma 

análise crítica das respostas, 

associando-as aos princípios éticos em 

questão. Em suma, a presente pesquisa 

se conclui de forma satisfatória por ser 

capaz de abordar e elucidar a 

pertinência de se aderir uma ética 

ambiental.

ABSTRACT

The ideological shift of the role of 

nature to us, social animals, becomes 

remarkable. Based on philosopher 

Hans Jonas' thoughts about human 

actions, this paper aims to draw a 

parallel between moral responsibility 

and environmental ethics in order to 

expand and open new horizons for 

debates within the environmental area. 

Thus, giving more relevance and 

bringing to people the notion of moral 

need for the nature’s preservation, it is 

expected to raise data referring to man-

nature relations allusive to each period, 

PALAVRAS-CHAVE:  Ecocentrismo. Responsabilidade. Ética. Princípio. 
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and, from these, elaborate a primer 

containing a synthetic presentation of 

ecocentrism’s principles in order to 

bring sensibility and, therefore, 

awareness about care and preservation 

of the Environment. After this 

booklet’s conception, it is intended to 

hold panel discussions with high school 

students of São Paulo do Potengi 

schools and, in those moments, propose 

questionnaires that relate the local 

socio-environmental problems to the 

actions taken by the community. In 

addition, it is intended to inquire about 

what can be done through the impasses 

found in the region and, based on the 

results collected, perform a responses’ 

critical analysis, associating them with 

the present ethical principles. In short, 

the present research concludes 

satisfactorily for being able to approach 

and elucidate the pertinence of 

adhering to an environmental ethic.

1 INTRODUÇÃO 

As relações socioambientais vêm mudando ao longo do tempo. Inicialmente, na 

Grécia antiga, os gregos acreditavam em uma natureza (physis) auto subsistente e dotada de 

finalidade.  

Com a modernidade, a concepção de natureza sofreu duas grandes transformações: do 

ponto de vista da ideia de ciência (activa, experimental), ela passou a ser vista como um 

mecanicismo regulado por uma causalidade eficiente (Galileu Galilei); já do ponto de vista 

filosófico, ela passou a ser considerada como uma res extensa (coisa extensa) submetida ao 

cogito da subjetividade cartesiana. Essa submissão da natureza ao ser humano é, finalmente, 

selada pelo “saber é poder”, de Francis Bacon, segundo o qual o ser humano, pelos saberes 

técnico-científicos, alcançaria o seu progresso na medida em que manipulasse a natureza.  

Hoje, tal relação necessita ser revista, posto que o modelo econômico adotado 

prejudica não somente o hominídeo, mas sim, o todo, considerado como uma relação orgânica 

entre ser humano e meio ambiente. Desse modo, o objetivo da presente pesquisa consiste em 

levantar dados referentes às relações homem-natureza características de cada período e, com 

base nisso, propor um novo modelo para se pensar essa relação dos dias atuais, a partir do 

conceito de ecocentrismo. Esse conceito traz em suas notas características o estabelecimento 

de uma relação que não objetiva somente o bem-estar humano, mas de todos os seres 

animados e inanimados, na medida em que se compreende que todos fazem parte de um 

mesmo organismo.  

Para tanto, estão sendo realizadas pesquisas e discussões, utilizando-se, 

primordialmente, a obra O princípio Responsabilidade, do filósofo Hans Jonas, dentre outras, 

com o intuito de compreender o conceito de responsabilidade, atrelado ao ecocentrismo. 

KEYWORDS:  Ecocentrism. Responsibility.  Ethic.  Principle. 
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Espera-se, a partir do mencionado, explicitar aos estudantes, em essencial os da região 

Potengi, a necessidade de se aderir um novo modelo ético, isso acompanhado de uma cartilha 

contendo os princípios coletados mediante a pesquisa. Portanto, entende-se que se pode aderir 

a uma conjuntura socioambiental consciente, sem que precise parar o progresso. Nesse caso, o 

segredo se situa no hibridismo entre as vertentes sociais, ambientais e econômicas.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O principal referencial teórico é, sobretudo, a obra O princípio responsabilidade de 

Hans Jonas, na qual são abordados os princípios de uma ética que se contrapõe ao 

antropocentrismo. Como não é somente a sobrevivência da raça humana que está em jogo, 

mas também sua integridade, a ética precisa ultrapassar a sagacidade e se estabelecer como 

uma ética de respeito (JONAS, 2006, p.1). 

Além dessa, a pesquisa também se apoia na obra de Catherine e Raphael Larrère, Do 

bom uso da Natureza: Para uma Filosofia do meio ambiente, que situa a ética no centro das 

relações do homem com a natureza, em prol de um "bom uso da natureza". Contudo, falar de 

bom uso é dizer que se deve definir critérios à utilização do meio, não somente explanar que 

não se pode usufruir desse (LARRÈRE, 2000, p.18). 

Ademais, na obra Saber cuidar. Ética do humano – compaixão pela Terra, Leonardo 

Boff analisa a crise generalizada que afeta o meio ambiente como consequência do descuido 

direcionado a realidades importantes da vida, tais como a natureza e a biosfera em sua 

totalidade. Desse modo, diante do imperativo da sustentabilidade faz-se necessária uma nova 

sensibilidade ética; o despertar de uma nova preocupação/reflexão, que dê conta dos desafios 

e contradições contidos na expressão “desenvolvimento sustentável” (BOFF, 2004, p. 4). 

Por fim, outra importante referência teórica da pesquisa é a obra A Teia da Vida, de 

Fritjot Capra. Nessa obra, Capra nos apresenta um novo conceito para pensar as relações entre 

o ser humano e a natureza, que é o de "Ecologia profunda". A ecologia antropocêntrica se

mostra como insuficiente para pensar o novo paradigma ecológico, dado que considera os 

seres humanos como situados acima ou fora da natureza, como a fonte de todos os valores, e 

atribui apenas um valor instrumental, ou de “uso”, à natureza (CAPRA, 2001, p. 21).  

3 METODOLOGIA 

Sucedeu-se leituras e discussões das principais obras que servem de referencial teórico 

para a pesquisa, em especial, as obras O Princípio Responsabilidade de Hans Jonas, e Do 
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Bom uso da Natureza, de Larrère, a fim de elucidar a problemática da relação ser humano e 

natureza ao longo da tradição filosófica. Em seguida, procurou-se esclarecer o papel da ética 

ambiental na construção das relações humanas durante o processo histórico, na antiguidade e 

na modernidade, até chegar às principais implicações das ações do ser humano sobre a 

natureza na atualidade. Trata-se, pois, de uma pesquisa qualitativa, posto que visa 

implementar aos professores e estudantes da região a pertinência de se aderir uma nova ética.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Grécia antiga (séc. VI-II a.C.), a natureza era considerada como sendo auto 

subsistente na medida em que era vista como dotada de um “equilíbrio firmemente assentado” 

(JONAS, 2006, p. 32). Porém, com o desenvolvimento da Techné (técnica, em grego), a visão 

humana com relação à natureza foi sendo, aos poucos, alterada.  

Entretanto, é somente no período Moderno (séc. XVI-XVIII) que autores como 

Francis Bacon defendem a necessidade da aplicação prática dos conhecimentos teóricos. 

Bacon, por sua vez, foi um dos primeiros teóricos que chamou atenção ao importante papel da 

tecnologia para o progresso e bem-estar da humanidade.  

Ele pressupunha que a ciência e a técnica deveriam se fundir uma à outra, 

posto que, a partir da concepção de conhecimentos teóricos aplicados à 

experimentação, o ser humano seria capaz de manipular a natureza para 

extrair dela os elementos necessários à sua subsistência e bem-estar. Daí o 

seu célebre jargão “conhecer é poder”. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 

p. 20).

A partir do mencionado, entendia-se a subestimação do poder prático sobre a natureza. 

Todavia, ao descobrir que o ambiente dito “auto subsistente”, decorrente da 

exploração humana, tornou-se vulnerável, surgiu o entendimento da 

ecologia, estudo o qual trata o ser humano como integrante da comunidade 

biótica e dependente dela para sua subsistência (JUNGES, 2001, p. 38). 

Hans Jonas, filósofo contemporâneo, ao tomar conhecimento sobre uma dentre 

diversas tragédias socioambientais, mirem-se no ataque a bombas de Hiroshima e Nagasaki -6 

e 9 de agosto de 1945-, passou a refletir sobre qual seria o limite das ações humanas. Baseado 

nisso, o próprio formula um princípio que foge do pensamento convencional antropocêntrico: 

esse visa esclarecer sobre a responsabilidade do hominídeo acerca da natureza. 

Por conseguinte, as razões que justificam a presente pesquisa são inúmeras, mas é, 

sobretudo, o fato de que não se pode mais ignorar as nefastas consequências (tanto sociais, 

quanto ambientais) de determinadas ações humanas sobre o meio ambiente. Tem-se, como 
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exemplos, a contaminação por DDT (década de 60), o acidente nuclear de Chernobyl (década 

de 80), rompimento da barragem de Mariana (2015), dentre diversos outros.  

Nesse sentido, justifica-se a relevância do tema da presente pesquisa na medida em 

que a questão da crise ambiental se trata de um problema moral. Esse assunto se torna mais 

urgente de ser pesquisado pelo fato de que os efeitos das ações humanas não atingem somente 

ao homem, mas a toda a espécie de vida na Terra e a própria Terra. 

Sendo assim, a presente pesquisa visa elucidar sobre a pertinência de se aderir uma 

ética sustentável, a partir do conceito de ecocentrismo, nos dias que correm. Espera-se, ainda, 

elaborar uma cartilha contendo uma apresentação, explicitação e síntese dos princípios 

da uma ética ambiental, a fim de levar à sensibilização e, portanto, à conscientização dos 

alunos acerca do cuidado e da preservação ao Meio Ambiente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante do cenário mundial, no qual iniciativas econômicas de qualquer lugar do 

planeta podem afetar o resto da humanidade, é preciso despertar outras formas de convivência 

com a natureza e de novas formas de produção e consumo. É por essas e outras razões que a 

presente pesquisa alcança sua total relevância, não somente para aqueles que serão os porta-

vozes do cuidado com o meio ambiente, mas, sobretudo, para que a educação dos homens 

desperte nesses a consciência de que cada um é responsável pela manutenção do planeta 

Terra. 
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EM FOCO A IDENTIDADE FEMININA NO CINEMA: O 

“DESPRINCESAMENTO” EM MOANA 
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ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística 

RESUMO 

O artigo objetiva analisar a construção do 

comportamento social da protagonista do filme 

Moana (2016), resgatando o papel das princesas 

dos contos de fadas, relacionando-o às funções 

presentes no conto maravilhoso, com Propp 

(1984) e considerando as ideias de Silva (2000) 

sobre a noção de identidade. A pesquisa fixa-se 

nas várias imagens atribuídas à Moana, 

interligando cenas do filme com a realidade, 

salientando a importância de produções 

cinematográficas que atuam no empoderamento 

feminino.

PALAVRAS-CHAVE:   Moana. Comportamento. Empoderamento. Desprincesamento. 

ABSTRACT 

The article aims to analyze the construction of 

social behavior of the protagonist of the movie 

Moana (2016), rescuing the role of the princesses 

of the fairy tales, relating it to the functions 

present in the wonderful tale, with Propp (1984) 

and considering the ideas of Silva (2000) on the 

notion of identity. The research focuses on the 

various images attributed to Moana, linking 

scenes of the film with reality, emphasizing the 

importance of cinematographic productions that 

act in the feminine empowerment. 

KEYWORDS:  Moana. Behavior. Empowerment. “Desprincesamento”. 
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1 INTRODUÇÃO 

As produções literárias e cinematográficas interagem entre si, tecendo um diálogo que sofre 

interferência do contexto social no qual tais produções são realizadas, foi assim com o surgimento 

dos contos de fadas e a ligação com o momento histórico e a comunidade em que tal história surgia. 

O que também é visto nas atuais animações provenientes do cenário hollywoodiano que se prestam a 

discutir e representar as ideologias, os pensamentos inerentes ao momento atual da sociedade na qual 

estão inseridas tais produções. Assim, como tudo está sujeito a mudanças, o corpo social encontra-se 

em constante modificação, logo, as obras inclinam-se para essas alterações, para essas rupturas, 

enfim, para novos olhares. Um dos aspectos que está percorrendo esse caminho é a forma de 

representação da personagem feminina em algumas produções literárias e cinematográficas, 

especificamente, nos longas animados. É exatamente sobre essa questão que esta análise versa, em 

que se busca responder a alguns questionamentos: de que maneira a mulher é representada em longas 

animados? Quais papéis são reservados para a personagem feminina? De que forma essas questões 

mudaram ou não com o passar do tempo?  

As representações femininas em diversos longas de animação baseiam-se na atuação da 

princesa e, direcionando-nos a algumas produções da Disney, nos deparamos com um estilo 

representativo desse arquétipo feminino. Muitas meninas são apresentadas a esse modelo e almejam-

no desde cedo, não é difícil encontrar garotas sonhando em tornar-se uma princesa, o que segue, 

muitas vezes, um modelo bastante restrito de comportamento social, definido a partir da sua oposição 

com o papel do herói masculino. O modelo de princesa presente na maioria das produções é recheado 

de estereótipos e imposições que se detém à estética perfeita, ao comportamento delicado, à realização 

de tarefas domésticas, à espera do príncipe, o desejo de casar, entre outros. 

Esses aspectos podem ser encontrados, facilmente, em contos como “Cinderela” e “Branca de 

Neve”, contos de fadas famosos que foram exibidas na grande tela e, por anos, repercutiram o mesmo 

ideal de princesa como imagem almejada pela figura feminina. No entanto, atualmente é possível 

encontrarmos animações que abordam outros aspectos ligados a ações das mulheres, como o filme 

Moana (2016), que exibe o “desprincesamento”, o qual se caracteriza pela desconstrução de rótulos 

ligados à figura feminina que se baseiam em padrões da cultura estabelecidos por um modelo de 

princesa. No caso do filme selecionado, a protagonista é uma personagem que atua na busca por 

salvar a sua tribo dos desastres ambientais ligados a forças míticas dos seus antepassados e que possui 

uma identidade construída a partir da sua posição diante de dois papéis: heroína e princesa. A 

explicação para relacionar o longa animado com exemplos de contos de fadas se dá, pois, o filme 

Moana (2016), mesmo não caracterizando-se como um conto de fadas, possui elementos que nos 

1519



IV SECITEX/XIV CONGIC 

levam a acreditar que houve um diálogo com aquele gênero textual, a exemplo da recorrente presença 

da intervenção mágica que, em sua essência, está presente tanto no anzol mágico de Maui quanto no 

coração de Te Fiti. Dessa forma, a análise a ser empreendida pauta-se pela observação da personagem 

feminina como uma heroína ao mesmo tempo em que se questiona o papel de princesa outrora tão 

presente em outras produções cinematográficas desse estilo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Levou-se em consideração as reflexões de Propp (1984) e o estudo por ele realizado sobre os 

contos de fadas, o autor analisou características recorrentes nas narrações e organizou-as em funções. 

Propp elaborou trinta e duas funções, observando e relacionando-as com algumas histórias, entre estas 

funções estão:  a função II nomeada de interdição, que é caracterizada por uma proibição destinada 

ao herói; a função III classificada como transgressão, em que a proibição imposta é desobedecida; a 

função XI designada de partida, em que consiste na saída do herói da sua casa para cumprir a missão 

que foi determinada. Essa função interliga-se com outras duas funções: a XII que é a primeira função 

do doador, em que o herói é subordinado a passar por algum tipo de prova e há uma preparação para 

receber o apoio mágico; e a XV que compõe-se do deslocamento em que o herói realiza para alcançar 

o que deseja, esse transporte pode ser efetuado com algum auxílio externo, seja mágico ou não. Dessa

maneira, será perceptível, nesta análise, a relação entre as situações existentes no longa animado 

Moana (2016) e as funções apresentadas pelo teórico Propp (1984), o que acaba por aproximar a 

animação aos contos de fada.  

Além disso, as questões inerentes ao “desprincesamento” e, assim, à mudança de configuração 

das princesas da Disney foram embasadas na pesquisa desenvolvida por Helena Fernandes em 2015, 

intitulada de “Princesas em Evolução: a construção da identidade feminina nos contos de fadas do 

cinema de animação contemporâneo”. A dissertação consiste em analisar os novos aspectos sobre o 

sujeito feminino retratado nos contos de fadas contemporâneos, a quebra de estereótipos ligados à 

imagem das princesas, basicamente, em duas vertentes: a beleza e o comportamento. As animações 

Shrek (2001) e Valente (2012) foram objetos de estudo da pesquisa citada. 

Por último, foram bastante válidas as observações de Silva (2000) no tocante ao processo de 

construção da identidade, o quanto esta é formulada a partir do aspecto da diferença. Tal leitura 

tornou-se relevante devido à procura por entender como o perfil da princesa é desconstruído em 

Moana (2016), o que dialoga com o universo social no qual a produção cinematográfica foi elaborada. 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa realizada caracteriza-se por ser bibliográfica, em que o processo de realização do 

trabalho pautou-se, em linhas gerais, pelo diálogo entre o filme “Moana: um mar de aventuras” e as 

leituras exercidas nos escritos de Propp (1984), Fernandes (2015) e Silva (2000). 

O primeiro momento da pesquisa circunscreveu-se a assistir à animação Moana (2016) para 

depois dar início a uma coleta de dados e anotações sobre determinadas cenas que retratavam o 

“desprincesamento” de Moana e a sua fuga de padrões seguidos pelas princesas da Disney. Após 

recolher as informações necessárias, observou-se as relações entre a abordagem do filme, as 

interpretações construídas e o referencial teórico utilizado, buscando a máxima aproximação do longa 

animado com as compreensões adquiridas das funções de Propp (1984), o “desprincesamento” 

abordado por Fernandes (2015) e a construção da identidade proposta por Silva (2000). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Heroínas: a autoconfiança em questionamento em Moana 

Exercer um papel de chefe atribui uma série de responsabilidades, deveres e compromissos à 

vida do indivíduo e quando se soma isso ao papel de herói, essas obrigações são multiplicadas e 

concentram-se em alta intensidade sobre o indivíduo. No filme Moana (2016), a personagem vivencia 

claramente esse contexto, em que é preparada desde sua infância para exercer a função de chefe, 

sendo instruída por sua família, mais especificamente, por seu pai, para cuidar do seu povo e do lugar 

onde vivem. Já o papel heroico se evidencia na vida jovem, pela missão de ajudar a Maui a restaurar 

o coração de Te Fiti para salvar a sua tribo. Essa imposição heroica sintetiza a IX função de Propp

(1984, p. 39) na qual é dada uma ordem ao herói e este se vê obrigado a deixar sua casa para resolver 

o problema, essa seria a função responsável pela introdução do herói no conto. Com toda essa

responsabilidade sob a protagonista, em alguns momentos, notamos uma sobrecarga e um amontoado 

de pensamentos duvidosos que fazem Moana questionar-se sobre seu papel perante a tribo e, dessa 

maneira, o seu papel enquanto heroína. A passagem a seguir retrata o momento em que Moana 

desabafa com Maui, o qual está desanimado por não conseguir se metamorfosear no grande falcão 

com o seu anzol mágico: 

Moana: Se não quiser falar, não fala, se quiser me jogar do barco, joga de vez. Quer 

dizer para mim que eu não sei o que eu estou fazendo, eu sei que não, eu não tenho 
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ideia do porquê eu fui escolhida, tem razão. Mas minha ilha não resistirá, então eu 

vim, é tarefa minha e sua e eu quero ajudar mais, mas você tem que confiar em mim 

(MOANA, 2016). 

Na tentativa de fazer Maui prosseguir, Moana expõe suas inseguranças acerca do seu destino, 

já que não se enxerga com o papel de protagonismo, delegando tal função à figura masculina. Por 

esse motivo, Moana, repleta de pensamentos inseguros, ainda não tem a convicção de sua importância 

na missão, procurando incentivar Maui a não abandonar a sua tarefa, pois sem ele, Moana acredita 

que não é capaz de prosseguir. Essa dependência para com o ser masculino fica bastante evidente na 

cena que analisaremos a seguir, em que Maui, após o fracasso na tentativa de derrotar Teka desiste e 

vai embora, deixando Moana desacompanhada, a qual se deixa levar pelo medo de progredir sozinha 

e conversa com o mar – o responsável por seu embarque na missão: 

Moana: Porque quis que eu passasse por isso? Eu não sou a escolha perfeita, você 

tem que escolher outro alguém. Escolha outro alguém, vai! (MOANA, 2016) 

A presença do personagem masculino é um aspecto essencial para Moana, já que a ligação 

com o mesmo fora reforçada por sua avó, quando esta indicava que o coração de Te Fiti deveria ser 

restaurado juntamente com Maui. Quando Moana se encontra em uma situação de abandono, suas 

forças decaem e são substituídas por desistência e insegurança. Nesse momento de fracasso, 

percebemos que a figura masculina é representada como um porto seguro no qual a segurança está 

totalmente depositada, o que acontece frequentemente nas produções literárias ou cinematográficas, 

como nos contos da “Branca de Neve” e da “Chapeuzinho Vermelho” nos quais, a figura masculina 

torna-se o centro para determinada solução de problema. 

Diferentemente das produções citadas anteriormente, o longa animado Moana, caminha por 

uma direção oposta, utilizando, em primeira instância, o personagem masculino como herói, 

retratando-o como um elemento fundamental para a conquista do objetivo, fazendo-nos, de certa 

forma, imaginar que a mulher serviria apenas como um auxílio ao verdadeiro herói, um personagem 

secundário nesse sentido, alguém que seria salvo, mas não teria o papel de salvar. Com esse 

pensamento sugerido, no filme, chega-se a um momento de desmonte dessa visão, mostrando-nos a 

não necessidade da fixação do herói em um indivíduo masculino, pois como analisaremos nas 

próximas cenas, a mulher, assim como o homem, possui a capacidade de exercer qualquer tipo de 

feito extraordinário. 

A cena seguinte exibe a protagonista repetindo variadas vezes a mesma frase – “Eu sou Moana 

de Motonui”. Como abordado por Silva (2000, p. 82), a afirmação de uma identidade demarca um 
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território, atua na inclusão do que somos e, por consequência, na exclusão do que não somos. Essa 

seria a tentativa de Moana ao promover a repetição da frase, a personagem busca mostrar que não é 

uma simples garota ou uma princesa como as outras, que não é frágil e indefesa e, sim, determinada 

e perseverante. Porém, muitos desses pensamentos são incertos na mente da personagem, por isso há 

a necessidade de repetir para afirmar-se uma identidade não apenas para Maui e, sim, para o seu 

próprio interior: 

Moana: Maui, Semideus da água e do ar, eu sou Moana de Motonui, vai embarcar 

no meu barco, não, vai já embarcar no meu barco. Eu sou Moana de Motonui você 

vai no meu... (MOANA, 2016) 

A formação da identidade heroica da personagem inicia-se a partir de dois fatores 

fundamentais: a desconstrução do Maui como herói principal e o processo de “desprincesamento” da 

Moana. Primeiramente, para desconstruir o herói masculino, é necessário que Moana se afirme como 

heroína e para essa afirmação efetivar-se é crucial que a protagonista passe, como foi citado, por 

períodos de insegurança e questionamento, pois são nesses momentos em que há uma comunicação 

com o seu interior, com suas fraquezas e fragilidades que, de certa forma, a fazem crescer 

mentalmente e reconhecer a capacidade e competência presentes em si. A evolução do pensamento 

da personagem, nesse sentido, ao longo do filme é evidente, o que é marcado, principalmente, na cena 

que ela retoma a frase já analisada anteriormente, a afirmação que marca a sua partida e também a 

sua identificação enquanto heroína: “Moana: Eu sou Moana de Motonui, vou embarcar no meu barco, 

cruzar o oceano e restaurar o coração de Te Fiti”. 

A ausência de Maui evidencia a liberdade frente a qualquer dependência masculina que a 

personagem feminina antes possuía, tornando-se mais determinada a concluir a sua tarefa. A produção 

cinematográfica tece um fio com a realidade de algumas mulheres da atualidade que lutam cada dia 

mais pela independência, buscando refletir sobre o entendimento de que o sexo feminino não é 

inferior a outro, que se não houver a presença de algum representante masculino não, 

necessariamente, a missão está perdida. É sobre essa linha de pensamento que o filme se baseia, 

mostrando que a figura feminina pode, sim, realizar qualquer ação, seja ela heroica ou não, a 

sexualidade não seria um fator limitante. 

Um dos recursos que incita no filme os aspectos apresentados acima trata-se da canção I am 

Moana. A música inicia-se com palavras de incentivo advindas da avó de Moana no momento em 

que a protagonista encontra-se em uma situação de desânimo e rendendo-se ao medo e à insegurança. 

Ao mencionar que o mundo parece injusto, retomamos aos momentos que, em nossas vidas, surgem 
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dificuldades que parecem injustas mediante determinada situação na qual encontramo-nos, mas esses 

obstáculos deixam cicatrizes, não necessariamente físicas, mas, precisamente psicológicas, que 

acabam acrescentando algo a nossa vida em forma de aprendizado, esses conhecimentos podem 

organizar todo o caos existente, levando-nos ao encontro, inclusive, de nós mesmos. Esse encontro 

possibilitou, entre outros aspectos, a audição de uma voz que se imaginava silenciada frente à 

imposição do poder da figura masculina, o que acontece com Moana, inicialmente, em relação à 

imagem paterna. Assim, na canção, especificamente no trecho da segunda estrofe, “E nada na Terra 

pode silenciar, a voz tranquila ainda dentro de você”1 tal entendimento é realçado com maior 

relevância, em que Moana, de certa maneira, desconstrói uma visão subalterna, imposta pelas 

tradições da tribo e as ordens de seu pai para encontrar sua própria voz, seu próprio caminho. 

A canção, em sua terceira estrofe, inicia com uma indagação altamente reflexiva que 

possibilita uma conexão com o que foi comentado anteriormente, no que se refere à construção da 

identidade de Moana: “Quem sou eu?”. Moana, ao responder essa pergunta, se vê como sendo a filha 

de uma ilha, evidenciando também o “desprincesamento”, já que aquela não se enxerga como 

princesa do seu povo e, ao dizer que o mar a chama de longe, mostra a enorme ligação existente entre 

os dois, pois os mesmos são donos de si, ainda que o restante da humanidade tente os conter. 

A música, de um modo geral, compõe na produção fílmica um momento de reflexão, marcado 

pelo olhar de Moana com a sua versão de heroína. Os medos e anseios de reconhecer sua identidade 

são expressos assim como a aceitação após isso acontecer. Na última estrofe, Moana entende que a 

sua totalidade é marcada por seu instinto heroico e pela voz do interior que a fez conhecer a si própria. 

Com a fixação em uma personagem feminina, a avó, matriarca da família, a qual incentivou a saída 

da neta da casa e a aceitação da missão dada, Moana relaciona a sororidade a sua determinação, 

reconhecendo-se como heroína. O final da música, com convicção, Moana mostra para todos quem 

é: uma junção de incertezas, coragem e liberdade. 

 4.2. Moana e os desafios encontrados em não seguir um padrão 

As representações femininas em algumas produções seguem um determinado arquétipo, 

construído pela ligação com o lar, o casamento e a maternidade, colocando a figura feminina em uma 

posição reduzida quando comparada ao ser masculino, por exemplo. A obra cinematográfica 

estudada, por sua vez, atenta-se à forma como a figura feminina é representada, procurando romper 

1  Na versão original, o trecho em questão seria: and nothing on earth can silence the quiet voice still 

inside you. 
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com esses pensamentos tradicionais, reservando um papel diferenciado: o herói. Para desconstruir o 

arquétipo mencionado, o longa animado não exclui os papeis tradicionais, a exemplo da figura 

materna de Moana que assume um papel secundário frente à figura paterna daquela personagem, pelo 

contrário, o filme utiliza essas condutas para reforçar a existência desse paradigma, como uma forma 

de apresentar a situação, pondo-a em questionamento. Um momento que marca com bastante vigor a 

utilização desses tipos de pensamentos no filme é a cena em que os dois personagens estão em busca 

do anzol mágico e Maui questiona Moana sobre o porquê de ela ter sido escolhida para empreender 

a referida missão: 

Maui: Então filhinha do chefe, você não devia estar na aldeia cuidando dos 

bebês e tal... aí, eu só estou tentando entender porque o seu povo resolveu 

enviar, sem querer ofender, você. 

Moana: Meu povo não me enviou, foi o oceano. (MOANA, 2016) 

O discurso expresso por Maui nos remete a um contexto presente em toda a historiografia, 

desde a antiguidade até os dias atuais, no qual muitas culturas relacionam a mulher à maternidade 

como se fosse um mecanismo indispensável para a afirmação do ser feminino. Maui atua, dessa 

maneira, como um porta voz dessa tradição que delimita o papel das mulheres, restringindo-as. 

Todavia, a personagem Moana não se deixa levar por tais comentários e pensamentos 

retrógrados, o filme, de forma inusitada utiliza-se de um novo pensamento: o “desprincesamento”. O 

mesmo atua no rompimento de conceitos limitantes, na tentativa de construir meninas e mulheres 

livres, fortes e empoderadas (ROCHA, 2017). Desse modo para construir o papel de heroína, há uma 

necessidade de desconstruir o de princesa. Moana é a representação de uma personagem que almeja 

ir além do que foi determinado para ela, já que viver é muito mais do que ficar estagnado em um 

lugar, aceitando o que lhe é imposto, seguindo em uma linha reta já programada, viver para aquela é 

correr atrás dos seus sonhos e alcançar seus objetivos. Essa determinação que, é muito reforçada no 

filme, aponta para outras características femininas que merecem destaque, sem ser aquelas que são 

altamente focalizadas em outras produções, como delicadeza, feminilidade e beleza, algo que é 

caracterizado por um padrão estético específico, definido por um padrão eurocêntrico, com 

personagens femininas altas, magras, loiras de olhos azuis, modelo do qual Moana destoa 

completamente. 

O “desprincesamento” faz-se presente no início da vida de Moana, em que suas vontades 

confrontavam-se com os ideais do seu pai. Desde o período da infância daquela personagem, o desejo 

pelo mar e por elementos da natureza era algo muito presente na personagem, fazendo-a almejar uma 
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vida de aventuras, algo que não faria parte, comumente, do universo construído sobre as princesas. A 

força questionadora de Moana é constantemente alvo de proibições, as quais são transgredidas, o que 

nos leva às funções de proibição e transgressão (PROPP, 1984, p. 83), imposta a primeira e vencida 

pelos heróis a segunda. 

Outro ponto muito marcante do “desprincesamento” na protagonista é a maneira que aquela 

parte de sua casa, pois, diferentemente das outras princesas, por exemplo, a Branca de Neve que sai 

de casa por motivos relacionados a conflitos familiares, Moana sai de forma inovadora, em busca de 

salvar o seu povo. Tal ação compõe outra função de Propp (1984, p. 40): a partida do herói para 

resolver o problema, a tensão que lhe fora imposta. 

4.3.  Moana, Teka e Te Fiti: símbolos de força na representação feminina 

Em diversas cenas do filme, encontramos situações em que Moana é confrontada e 

desanimada, porém, há um momento interessante em que ela encontra-se frente a frente com Teka, o 

símbolo de todo o desastre que está acontecendo com sua tribo e, nesse instante, podemos tecer uma 

ligação com a realidade das mulheres em nossa sociedade. São dois papéis em diferentes posições, 

focalizando as barreiras que são impostas à figura feminina, enquanto a mulher é representada por 

Moana, em que podemos ver que esta aparece diminuída em relação à Teka; Teka representaria os 

impasses que são impostos na vida das mulheres diariamente, toda a sua grandiosidade e força: os 

estereótipos, as imposições, os medos e o preconceito. Além disso, podemos perceber que Moana 

enfrenta tudo isso com uma coragem instigante, representando a força feminina que muitos acreditam 

não existir, mas está presente no interior de toda mulher. 

Figura 1 -  Encontro direto de Teka e Moana 

Em primeira instância, não conseguimos estabelecer nenhuma ligação entre as duas 

personagens analisados na cena anterior, entretanto, Teka assume duas personalidades antagônicas 

no filme, ou seja, duas faces diferentes presentes em apenas um ser, algo interessante de ser 

apresentado no sentido de revisar a leitura do ser com uma identidade fixa, estabelecida de uma vez 
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por todas: vilão ou mocinho. Te Fiti e Teka são a representação disso, pois compreendem, juntas, um 

amálgama, sugerindo a ambivalência dos seres. 

Quando analisamos Te Fiti, a deusa com o poder de criar a vida, encontramos uma correlação 

com Moana, em que ambas sofrem com ações da sociedade, do homem em geral: de Te Fiti é retirado, 

por ganância e egoísmo, o seu coração, impedindo-a de desempenhar a sua função de criadora; de 

Moana, há uma tentativa de limitar suas ações, vontades e escolhas, se correlacionarmos com a 

realidade, podemos analisar Te Fiti como a representação da natureza, da visão materna de criação 

dos seres, resgatando, por sua vez, uma das imagens emblemáticas que a figura feminina recebe, de 

modo que Te Fiti compõe a mãe terra. Ao mesmo tempo, Teka, a outra personalidade dessa figura 

divina, representa a imagem da figura feminina como vilã, alguém que, com o rancor pela ação 

destruidora dos homens, encena a maldade, a falta de razão, estabelecendo uma ode à fúria no longa 

observado. 

Tais faces apresentadas são importantes para a análise no sentido de que sugerem, por uma 

via ou por outra, a demonstração da força feminina e a sua ação perante a sociedade em que estão 

inseridas. Moana, por exemplo, seria representação da figura feminina que, durante muito tempo foi 

considerada uma figura ligada à submissão, servidão e dependência do símbolo masculino, 

convivendo e sofrendo com legados históricos de um sistema social patriarcalista. Na trama, tais 

figuras enfrentam-se, o que é bastante simbólico se levarmos em consideração que ao mesmo tempo 

em que Moana descobre-se outra após esse embate, Teka torna-se novamente Te Fiti e seu poder é 

restaurado, de maneira que, distante da imposição da voz masculina, símbolos de força na 

representação feminina erguem-se na trama. 

4.4. De pedras à concha do mar, uma tradição quebrada 

Por último, é necessário destacar uma cena bastante simbólica da produção fílmica que, de 

alguma forma, reforça as reflexões construídas até o momento. Nessa passagem, o local sagrado 

localizado na ilha onde Moana vive é observado, nesse local, todos os chefes que já existiram até 

então são representados por pedras, que são dispostas uma acima da outra, originando um pilar, algo 

caracterizado por ser fixo, que não está adepto a mudanças. Ao retornar gloriosa para sua tribo, com 

sua vitória, Moana reencontra seus pais e logo em seguida torna-se a atual líder da tribo, no entanto 

decide utilizar uma nova marca - a concha do mar -, como símbolo de sua liderança, quebrando-se, 

assim, a tradição, fazendo com que Moana seja diferenciada de seus antepassados. 

O símbolo empregado está ligado intrinsecamente ao oceano, em que este tece uma forte 

relação com Moana, no sentido de que, simbolicamente, a água é concebida como um “centro de 

1527



IV SECITEX/XIV CONGIC 

regenerescência” (CHEVALIER & GHEERBRANDT, 1989, p. 15), de dissolução. Nesse sentido, 

tanto a personagem como o mar são flexíveis, incontroláveis, impassíveis à estagnação, propulsores 

de movimento e, assim, de mudança. Por essa via, a identidade que aqui se analisou está disposta a 

alterações, rupturas, questionamentos, já que se entende que, de acordo com Silva (2000, p. 96) a 

identidade não é definitiva, estável e fixa, é algo que está em um processo de construção ao longo da 

vida, o que parece configurar a trajetória tecida por Moana, desfazendo um modelo de princesa para 

afirmar-se como heroína. 

Figura 2 - Concha depositada em cima de uma coluna de pedras 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Moana é um filme que sinaliza para a ocorrência do “desprincesamento”, apresentando de 

uma forma diferenciada o empoderamento feminino. Por ser uma animação da Disney, a importância 

de ressaltar essas questões é extrema, pois estamos direcionando o público a uma vertente nova, 

explorando outros aspectos acerca da atuação feminina. A análise aqui desenvolvida buscou suscitar, 

dessa forma, a visão de que o papel feminino nas produções fílmicas vem sendo posto em suspensão, 

apresentando que a heroína tem tomado o lugar da princesa outrora passiva, sugerindo que o papel 

heroico da vida dessas figuras femininas pode ser desempenhado por elas mesmas e que o seu corpo, 

seu cabelo, sua forma de ser não precisam se encaixar em um determinado padrão para que o final 

feliz, enfim, se efetive. 
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O ENSINO DE TEATRO ATRAVÉS DOS JOGOS TEATRAIS: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA NO IFRN/SGA 

SILVA, M. E. O.1; SEIXAS, R. C.2 
1 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante; 2 IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA:  Artes, letras e linguística 

RESUMO 

 O presente trabalho é um relato de experiência 

da oficina de jogos teatrais, realizada na 

disciplina de Arte III-Teatro no IFRN – Campus 

São Gonçalo do Amarante, a qual teve como 

finalidade perceber as contribuições que os jogos 

teatrais promovem aos discentes do curso técnico 

de nível médio em Edificações na forma 

integrada. Por meio da realização da oficina e 

análises dos questionários, embasados nas obras 

de Viola Spolin, Ricardo Japiassu, Maria Lucia 

Pupo e Ingrid Koudela, esse estudo destaca a 

importância dos exercícios teatrais como uma 

importante metodologia para o desenvolvimento 

acadêmico, cultural e psicomotor dos discentes, 

bem como, proporciona a integração social dos 

estudantes do Ensino Médio Técnico Integrado 

da Rede Federal de Educação. 

ABSTRACT 

The present work is an account of the experience 

of theatrical games, in the discipline of Art III-

Theater at the IFRN - Campus of São Gonçalo do 

Amarante, was one of the most reputed to pay 

more attention to theater plays. Average level in 

buildings in integrated form. Through the 

workshop and analysis of the questionnaires, 

based on the works of Viola Spolin, Ricardo 

Japiassu, Maria Lucia Pupo and Ingrid Koudela, 

this is one of the most important examples of 

theatrical exercises as an important methodology 

for the academic, cultural and psychomotor 

development of the students, as well as, provides 

a social integration of the students of the 

Integrated High School of the Federal Network 

of Education. 

1 INTRODUÇÃO 

O teatro usa a linguagem verbal e corporal, a memorização, a atenção e também a 

organização espacial, observando todas essas contribuições dessa arte para o indivíduo, o 

presente artigo aborda-o como um fator importante para o desenvolvimento educacional do 

estudante do Ensino Médio Técnico Integrado da Rede Federal de Educação. Nele, a 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo teatral. Integração Social. Instituto Federal. 

KEYWORDS: Theatrical play. Social integration. Federal Institute. 
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bmetodologia utilizada será o relato de experiência, onde descreveremos a oficina realizada com 

os alunos da disciplina de Arte III – Teatro, no primeiro semestre de 2018, do IFRN- Campus 

São Gonçalo do Amarante. A qual teve as suas atividades embasadas na obra Jogos Teatrais 

Na Sala De Aula, de Viola Spolin (2010), com os discentes do Curso Técnico De Nível Médio 

Em Edificações Na Forma Integrada. 

Os exercícios teatrais foram desenvolvidos com o intuito de promover a iniciação teatral 

dos alunos e proporcionar o conhecimento prático da teoria que eles estudaram em sala de aula 

sobre a história dessa arte, como funciona, incluindo as técnicas de preparação para um 

espetáculo. Além disso, objetiva propiciar a integração social dos estudantes e desmistificar o 

pensamento que o teatro se resume as interpretações feitas para algum trabalho escolar, fazendo 

com que os estudantes passem a enxergar a complexidade dessa arte, e utilizem algumas 

técnicas de foco aprendidas, em diversos âmbitos das suas vidas, sejam eles profissionais ou 

pessoais. 

 Ao final de cada exercício, os alunos fizeram uma avaliação da sua perspectiva no jogo 

e no final da oficina, foram entregues aos alunos-jogadores questionários que deveriam analisar 

as suas experiências vivenciadas naquele momento. 

O Instituto Federal por oferecer uma educação técnica integrada ao Ensino Médio a carga 

horária se torna muito grande e, muitas vezes, desgastante para o aluno. Não é incomum os 

discentes realizarem diversas atividades das áreas técnicas que acabam desmotivados para 

entender as artes e os acontecimentos que os circundam no mundo em que vivem.  Portanto, 

vale salientar a importância do ensino do teatro para a construção de um jovem cidadão crítico, 

provocando o autoconhecimento e proporcionando um novo olhar para as artes cênicas, criando 

uma identificação dos alunos com o teatro, para que, no futuro, sejam indivíduos apreciadores 

dessa arte. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A análise dos elementos constituintes de uma oficina teatral e de seus respectivos 

benefícios se alicerçou nos estudos de Ingrid Koudela (2001), Lev Vygotsky (2001), Márcia 

Coelho (2013), Maria Lucia Pupo (2010), Maria Oliveira e Tania Stoltz (2014), Ricardo 

Japiassu (2001) e Viola Spolin (2010), ressaltando-se que desta última extrair-se-á um suporte 

teórico para a efetiva realização da oficina teatral. 

1531



   IV SECITEX /XIV CONGIC 

b Viola Spolin, em Jogos teatrais na sala de aula: um manual para o professor oferece o 

direcionamento a essa pesquisa sobre a utilização de jogos teatrais como um processo de 

aprendizado do aluno em sala de aula. Sobre esse processo metodológico, a escritora afirma:  

Os jogos teatrais podem trazer o frescor e vitalidade para a sala de aula. As 

oficinas de jogos teatrais não são designadas como passatempo do currículo, 

mas sim como complementos para aprendizagem escolar, ampliando a 

consciência de problemas e ideias fundamentais para o desenvolvimento 

intelectual dos alunos (SPOLIN, 2010, p. 29). 

 Depreende-se que jogo teatral é um importante método de promover o desenvolvimento 

pessoal e acadêmico do aluno jogador. Ademais, esse tipo de exercício teatral também propicia 

a integração social. Acerca desse fator, Spolin afirma que:  

As oficinas de jogos teatrais são úteis ao desenvolver a habilidade dos alunos 

em comunicar-se por meio do discurso e da escrita, e de formas não verbais. 

São fontes de energia que ajudam os alunos a aprimorar habilidades de 

concentração, resolução de problemas e interação em grupo (SPOLIN, 2007, 

p. 209).

 Outro conceito importante para este embasamento teórico é em relação à função do 

professor, que segundo Spolin (2010) O seu papel o é o de problematizar as respostas para que 

todos, em acordo, optem por uma. 

Ricardo Japiassu, no livro Metodologia do ensino do teatro, assegura que: 

A finalidade do jogo teatral na educação escolar é o crescimento pessoal e o 

desenvolvimento cultural dos jogadores por meio do domínio, da comunicação 

e do uso interativo da linguagem teatral, numa perspectiva lúdica. O princípio 

do jogo teatral é o mesmo da improvisação teatral, ou seja, a comunicação que 

emerge da espontaneidade das interações entre sujeitos engajados na solução 

cênica de um problema de atuação (JAPIASSU, 2001, p. 26). 

 Alinne Santos e Alice Santos, no artigo O teatro e suas contribuições para educação 

infantil na escola pública, nos dá subsídio para entender a importância dos jogos teatrais: 

Os jogos teatrais promovem o desenvolvimento de processos de aprendizagem 

pela utilização do lúdico que leva à participação ativa e experimentações que 

enriquecem habilidades e superam limitações. As contribuições são 

fundamentais por sua função recreativa que auxiliam diretamente no processo 

de ensino e aprendizagem. São recursos capazes de proporcionar o prazer de 

brincar e aprender ao mesmo tempo, desenvolvendo habilidades e 

potencialidades, promovendo interação e iniciativa, domínio da comunicação 

e desenvolvimento interativo da linguagem, experiências emocionais, 

crescimento pessoal, enfim, criando condições para maiores, e mais amplos 

processos de construção do conhecimento (SANTOS & SANTOS, 2014, 

p.32).

  Foi feita nessa seção, breve explanação sobre os principais conceitos e estudos que 

pudemos reunir de fundamentação teórica, e, ao longo deste estudo as experiências realizadas 
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bna oficina serão relacionadas com as pesquisas dos autores que compõem o nosso corpus 

teórico. 

3 METODOLOGIA 

O processo metodológico desta pesquisa descritiva foi desenvolvido em três períodos: 

estudo bibliográfico aliado ao planejamento da oficina, realização da oficina e aplicação dos 

questionários e, por fim, a análise dos resultados dos questionários. 

 O planejamento dos exercícios foi embasado nos estudos de Ingrid Koudela (2001), Lev 

Vygotsky (2001), Márcia Coelho (2013), Maria Lucia Pupo (2010), Maria Oliveira e Tania 

Stoltz (2014), Ricardo Japiassu (2001) e Viola Spolin (2010). Posteriormente, a oficina foi 

executada com estudantes do Ensino Médio Técnico, embasada na obra Jogos Teatrais Na Sala 

De Aula: um manual para o professor, de Viola Spolin (2010). Os jogos foram utilizados na 

seguinte ordem: Alongamento; Jogo da bola, Pegador com explosão, Exposição e Jogo dos seis 

nomes. 

Após a realização da oficina, os foram aplicados questionários nos alunos-jogadores 

(estudantes da disciplina de arte III – Teatro no IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante), 

como uma forma de avaliação dos discentes em relação aos exercícios teatrais que foram 

realizados. Posteriormente, ocorreram a análise quantitativa e qualitativa de dados obtidos e 

confrontação teórica com os estudos já citados anteriormente. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No primeiro momento, as luzes foram apagadas e cada discente foi convidado a se deitar 

e prestar atenção nas instruções da coordenadora da oficina, que pediu foco e concentração para 

os jogos que viriam a seguir. Posteriormente, foi realizado um alongamento, para preparar os 

alunos para a prática dos jogos teatrais que ocorreriam em seguida.  

Com o objetivo de promover um primeiro contato e interação entre o grupo, a primeira 

atividade escolhida para ser executada foi a do “Jogo da bola”, exercício proposto por Spolin 

(2010), nele, os jogadores, em um único círculo imaginavam e jogavam uma bola para o outro. 

Ao longo da realização do jogo, a coordenadora da oficina comandava a sua intensidade, 

dizendo aos participantes o peso e rapidez da bola, por meio das seguintes frases “A bola está 

muito pesada!”, “A bola está muito rápida”, e entre outras expressões que ajudavam na 

alternância da velocidade do jogo.  
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bEssa prática proporcionou uma melhor relação interpessoal entre os alunos, uma vez que 

eles puderam interagir uns com os outros, sem a segregação de grupos, além disso, promoveu 

uma melhora da consciência corporal do jogador que, de modo inesperado, tinha que mudar a 

forma como jogava e recebia o objeto em questão. 

Sobre a integração social, Spolin afirma: 

A maioria dos jogos é altamente social e propõe um problema que deve ser 

solucionado – um ponto objetivo com o qual cada indivíduo se envolve e 

interage na busca de atingi-lo. Muitas habilidades aprendidas por meio do jogo 

são sociais (SPOLIN, 2010, p.6). 

Depreende-se que, a importância e dinâmica do jogo é constituída por todos os 

participantes e essa dependência de cada jogador estimula o foco e a integração do grupo. Além 

disso, ao tentar resolver o problema do jogo, os alunos ampliaram seu foco, conversaram sobre 

como solucionar as eventualidades que aconteceram como, por exemplo, a ocorrência da 

mudança brusca do peso, sugerido pela instrutora. 

 Posteriormente, foi realizado o “Pegador com Explosão”, aquecimento criado por Spolin 

(2010), nesse jogo, existe o Pegador, jogador que deve alcançar e tocar todos os outros 

participantes, esses devem correr de um lado para o outro e, ao serem tocados, teriam que 

“explodir”. Esse exercício teatral foi utilizado como um método de aquecimento e um meio 

propagador da dinamicidade e do lúdico na oficina, nele os alunos além de movimentar-se sobre 

o palco, reagiam de formas diferentes ao serem pegos, ocasionando ações espontâneas e

proporcionando o foco na atividade que estava sendo executada.  

 Foram diversas as formas que os jogadores explodiram, alguns gritaram, uns caíram no 

chão e outros ficaram com muita raiva. Essa movimentação proporcionou o aquecimento 

corporal e intensificou o foco, pois os alunos se concentravam ao procurar meios de não serem 

pegos, além de fomentar o desenvolvimento de um olhar lúdico por parte dos jogadores, posto 

que a maioria, por já conhecerem a brincadeira popular chamada pega – pega sentiram-se 

familiarizados com este jogo e ficaram confortáveis em realizá-lo. 

Percebe-se a grande relevância do aquecimento como forma de contribuição para a 

oficina como um todo, uma vez que ele promove estímulos corporais aos jogadores, 

preparando-os de modo completo para a realização das demais atividades. 

O terceiro jogo teatral realizado foi o “Exposição”, os alunos foram divididos em dois 

grupos: palco e plateia. Em seguida se organizaram em fileiras e o grupo que ficou no palco 
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bdeveria olhar para o da plateia e não poderia ter nenhuma reação, apenas tinham que encarar a 

outra pessoa, nesse momento os alunos ficaram envergonhados e inibidos.  

Sequencialmente, o primeiro grupo deveria realizar alguma atividade e assim fizeram, 

contaram a quantidade de cadeiras do espaço, observaram as cores das paredes, entre outras 

características daquele local. Em seguida, as pessoas da plateia foram para o palco e o exercício 

ocorreu novamente. Ao final da realização do jogo, por parte dos dois grupos, os alunos 

avaliaram essa experiência e relataram que por não fazerem nada no palco, sem realizarem 

nenhuma função quando estavam sendo observados pela plateia, não gostaram da experiência 

por sentir vergonha dela. Todavia, quando estavam realizando alguma função em cima do palco, 

sentiram-se menos inibidos e não tiveram desconforto em relação à plateia, chegando até 

mesmo a esquecer de sua presença.   

No “Jogos dos seis nomes”, um participante foi sorteado pela oficineira para ir ao centro 

do palco e deveria ficar de olhos fechados, enquanto os demais, organizado em um grande 

círculo, passavam um objeto, um para o outro. E ao longo da música (foi combinado com todos 

os jogadores que a cantiga popular Atirei o pau no gato seria cantada por todos, com o intuito 

de promover uma melhor dinamicidade e rapidez a prática em execução) deveria bater uma 

palma e a pessoa que estivesse com o objeto na mão deveria dizer seis nomes aleatórios que 

iniciassem com a mesma letra, escolhida pelo jogador no centro do jogo.  

No início da atividade os discentes demonstraram algumas dificuldades para lembrar os 

seis nomes e ao término da oficina, relataram que inicialmente se sentiram pressionados pelo 

grupo para lembrar o nome. Contudo, com o passar do tempo e ao focar no problema a ser 

solucionado, eles melhoraram o seu desempenho no exercício. 

Na sequência da oficina, a atividade “Eu vou para a Lua” foi praticada. Os jogadores 

estavam em um grande círculo e nele, a coordenadora disse a seguinte frase: “Eu vou para a lua 

e vou levar uma mala”, e o jogador ao seu lado deveria citar a expressão anterior e acrescentar 

um novo objeto para ser levado, essas ações deveriam ser continuadas até que todas as pessoas 

tivessem participado.  

No jogo “Iluminando”, dois jogadores ao centro iniciaram uma conversa sobre um tema 

que apenas os dois sabiam, e os outros, em círculo participavam da conversa, tentando adivinhar 

o assunto que estava sendo discutido, no momento que todos participaram da conversa dando a

sua opinião, o jogo acabou. O assunto escolhido foi sobre uma menina que estava apaixonada 
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bpor outra mulher e o segundo jogador dava concelhos sobre quais atitudes a adolescente deveria 

tomar.  

Sobre a improvisação, Ingrid Koudela, na obra Jogos Teatrais, afirma que: 

No jogo teatral, se busca pela solução do problema de atuação, ou seja, é 

realizado um esforço para se atingir o estado de acomodação. Assim, a 

improvisação de uma situação no palco tem uma organização própria, como 

no jogo, pois se trabalha com o problema de dar realidade ao objeto 

(KOUDELA, 2001, p. 44). 

Entende-se que, na tentativa de resolução de problema do jogo, o discente desafia-se, e 

por estar em uma situação inesperada ele vê a improvisação como uma solução daquela prática 

teatral. Essa atitude de lidar com uma situação que o jogador nunca vivenciou e tentar resolvê-

la contribuir para o desenvolvimento do discente em diferentes âmbitos educacionais e sociais, 

visto que o grupo era composto por alunos do ensino médio, que diariamente lidam com 

apresentação de seminários, avaliações e o foco e a improvisação, aprendidos na oficina, serão 

utilizados como ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional. 

 Constata-se que os jogos teatrais possuem uma relevância no que se refere ao 

desenvolvimento educacional e pessoal do jogador, promovendo também uma intensificação 

das relações interpessoais, em virtude dos diálogos que ocorriam na tentativa de resolver os 

problemas dos exercícios teatrais realizados. Além disso, as contribuições do teatro para 

adolescentes, faixa etária dos discentes da nossa oficina, segundo Maria Oliveira e Tania Stoltz: 

O teatro é extremamente motivador para crianças e adolescentes; os afeta nos 

aspectos emocional, cognitivo, motor e social. Exige também mobilização da 

atenção, da percepção e da memória, compreensão textual, capacidade de 

jogar com as palavras; trabalha a expressividade e a imaginação (OLIVEIRA 

& STOLTZ, 2010, p.13). 

Nas quatro últimas práticas teatrais relatadas anteriormente, o foco é um fator 

imprescindível para a excelência na realização dos jogos teatrais. Sobre esse conceito, Spolin 

(2010) afirma: 

 O foco coloca o jogo em movimento. Todos se tornam parceiros para 

convergir para o mesmo problema, a partir de diferentes pontos de vista. 

Através do foco entre toda a dignidade e privacidade são mantidos e a 

verdadeira parceria pode nascer. [...] O foco não é o objetivo do jogo. 

Permanecer com o foco gera a energia (o poder) necessária para jogar que é 

então canalizada e escoa e é dada através de uma estrutura (forma) do jogo 

para configurar o evento teatral (SPOLIN, 2010, p.32). 

Ao observar a função do foco numa oficina teatral, pode-se perceber a grande importância 

que esse conceito apresenta para um bom desenvolvimento das práticas teatrais, uma vez que 
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bele proporciona a criação de uma energia conjunta para o todo grupo, melhorando o 

aprendizado, além de contribuir para a integração entre os jogadores. 

A autora ainda diz que “O esforço em permanecer com o foco e a incerteza sobre os 

resultados diminui preconceitos, cria apoio mútuo e gera movimento orgânico no jogo” 

(SPOLIN, 2010, p.32). Depreende-se que, na oficina relatada, a contribuição de todos para a 

manutenção do foco promoveu uma melhor integração do grupo, uma dinamicidade aos jogos 

e a perda da timidez do jogador, que ao pensar apenas na resolução do problema do jogo que 

acabou, concentrando todos os esforços nele, superando barreiras como, por exemplo, falar em 

público e olhar com firmeza e autoridade para uma plateia. Ao final da oficina, foi aplicado um 

questionário para os participantes, com o objetivo de entender a experiência e o aprendizado 

vivido por eles. Seguem abaixo as respostas, acompanhadas das suas respectivas análises.  

Gráfico I - Conforto e Desconforto dos Jogadores 

Observa-se que a maioria dos jogadores sentiu pouco grau de desconforto ao realizar as 

respectivas práticas teatrais da oficina. Esse sentimento, felizmente, não foi gerado por todos 

os jogadores, o que poderia prejudicar a dinâmica e o desenvolvimento da oficina. Após a 

realização dos exercícios teatrais, os alunos relataram que, ao julgarem a coordenadora da 

oficina mais uma parceira de jogo e entenderem que ela estava ali apenas para dar instruções e 

dinâmica, se sentiram mais confiantes e confortáveis.  

Em relação ao conceito de instrução Spolin discorre que: 

A instrução dá a auto identidade e age como um guia enquanto se está 

trabalhando com um problema dentro de um grupo. Como num jogo de bola, 

ela é aceita pelo aluno-ator, uma vez compreendida. Ela é usada enquanto os 

jogadores estão trabalhando no palco. É o método usado para que o aluno-ator 

mantenha seu ponto de concentração sempre que ele parece estar se desviando. 

Isto dá ao aluno ator auto identidade dentro da atividade e força a trabalhar 

com o momento novo da experiência e, além disso, dá ao professor diretor seu 

lugar no grupo e o torna parte integrante do mesmo (SPOLIN, 1992, p.64). 
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bCompreende-se que a instrução é um importante fator para uma eficiência na realização 

dos exercícios teatrais, uma vez que propicia ao jogador a capacidade dele tomar as suas 

próprias atitudes, desde que elas estejam dentro das regras combinadas por todos e levando em 

consideração os direcionamentos da instrutora, sendo ela não uma ditadora de regras, mas sim 

como uma parceira de jogo, que está ali para contribuir com o bem coletivo. Vale salientar que 

nas práticas realizadas, cada jogador foi convidado a desafiar-se e sentir-se livre para mostrar 

o seu modo de ver o mundo, e perceber que as regras existentes foram criadas para o

desenvolvimento do bem coletivo. 

Gráfico II - Percepção dos Jogadores 

Gráfico III - Sensação dos jogadores 

Ao analisar o resultado das questões dois e três, vê-se que a maioria dos jogadores julgou 

a oficina divertida e enriquecedora, além disso, sentiram alegria ao praticar tais exercícios 

teatrais. Sobre a importância desse fator, a escritora afirma que: 

Quando o aluno-ator responde com prazer, sem esforços, o professor-diretor 

saberá que o teatro está de fato presente [...] Através do brincar, as estratégias 

e habilidades necessárias para o jogo são desenvolvidas. Engenhosidade e 

inventividade enfrentam todas as crises que o jogo apresenta, pois, todos os 

participantes estão livres para atingir o objetivo do jogo à sua maneira 

(SPOLIN, 2010, p. 31; 32).  
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bPercebe-se, então, que na oficina os jogadores não estavam realizando com êxito as 

práticas teatrais, apenas por considerar divertido, mas também por manterem o foco, quando 

ajudavam uns aos outros em todos os exercícios, proporcionando soluções para a resolução dos 

problemas encontrados ao longo da execução dos jogos. Além desses fatores, é importante 

evidenciar a relevância do teatro para o desenvolvimento físico e intelectual dos alunos-

jogadores, Márcia Coelho (2014), no artigo Teatro na escola: uma possibilidade de educação 

efetiva, afirma que: 

O teatro além de promover a ampliação cultural e aperfeiçoamento pessoal, 

estimula a troca de experiências, a busca de soluções para situações-problema, 

a ampliação da tolerância no relacionamento e o espírito colaborativo, 

fundamentais em uma comunidade escolar (COELHO, 2014, p.3).  

Depreende-se que o teatro é um veículo transformador da realidade do aluno e 

consequentemente de toda a comunidade escolar, posto que o discente se torna um adulto mais 

crítico, seguro de si e que compreende a importância do bem coletivo. 

Na pergunta de número 4, foi questionado de maneira aberta, ou seja, sem alternativas, 

se a oficina promoveu a integração entre os participantes.  A resposta de um jogador apresentou 

a seguinte afirmação “Sim, os jogos realizados deram abertura para cada aluno, de forma que 

todos tivessem as mesmas oportunidades”. Essa afirmação retirada de um questionário, de 

modo geral representa a opinião da maioria dos jogadores, uma vez que 75% das respostas, os 

alunos afirmam que a oficina contribuiu para a integração dos participantes, posto que todos 

tivessem a mesma oportunidade de participação, além disso, as atividades executadas 

possibilitaram a comunicação entre todos. 

Na quinta questão foi perguntado aos discentes de que modo a oficina contribuiu para o 

seu desenvolvimento pessoal. Os resultados acerca dessa pergunta foram diversos, a maioria se 

referiu a uma melhora da timidez, em promover o foco necessário em diversas atividades de 

seu dia-a-dia, a concentração e a segurança a quem jogou e que utilizariam esses aprendizados 

nos trabalhos acadêmicos. 

Sobre as experiências vivenciadas nas práticas teatrais Neva Boyd explica que “A 

experiência de jogo pode preparar o aluno para a objetividade em outras atividades, pois o 

verdadeiro jogo cria o incentivo para utilizar nossas melhores habilidades” (NEVA BOYD 

apud SPOLIN, p. 47). Constata-se que a experiência da prática teatral em alunos do ensino 

médio proporciona o desenvolvimento intelectual do aluno e ele pode usá-lo em diferentes 

áreas, e essas técnicas e conhecimentos aprendidos serão ferramentas para que ele possa se 
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bdestacar em diversos ambientes ao longo de sua vida. Acerca da importância do teatro no âmbito 

escolar, Maria Lucia Pupo assegura que:  

[...] Em termos de teatro, essa noção ganha uma dimensão muito maior, na 

medida em que a ficção passa pelo corpo de quem a vive, por todo o 

dispositivo intelectual e sensorial que temos dentro de nós. Portanto, a 

primeira noção para qual eu gostaria de chamar atenção é a noção de 

alteridade.  Teatro é uma arte que me permite conhecer melhor o mundo, já 

que ela me possibilita sair de mim e ver o ponto de vista do outro [...] e ver o 

mundo com outros olhos, digamos, emprestados. Esse é o grande milagre do 

teatro, que por si só o justificaria integralmente e poderia vir a tornar-se um 

eixo de trabalho absolutamente fértil no âmbito escolar (PUPO, 2014, p.4). 

 Depreende-se que além da melhoria do meio acadêmico, outros âmbitos foram 

explorados acerca da vivência do discente devido ao autoconhecimento proporcionado pela 

oficina e a troca de experiências e conhecimentos de um jogador com o outro. Percebe-se a 

importância da oficina teatral realizada no IFRN- Campus São Gonçalo do Amarante por meio 

da seguinte resposta extraída de um questionário “Há vários problemas com escola e família. 

Esse tipo de trabalho, ao mesmo tempo em que nos ajuda com técnicas para um bom 

desenvolvimento na matéria, auxilia com problemas e dramas pessoais, sendo mais que uma 

válvula de escape.” Sobre essa importância da arte na vida de um indivíduo, Lev Vygotsky 

afirma que: 

Uma obra de arte vivenciada pode efetivamente ampliar a nossa concepção de 

algum campo de fenômenos, levar-nos a ver esse campo com novos olhos, a 

generalizar e unificar fatos amiúde inteiramente dispersos. É que, como 

qualquer vivência intensa, a vivência estética cria uma atitude muito sensível 

para os atos posteriores e, evidentemente, nunca passa sem deixar vestígios 

para o nosso comportamento. (VYGOTSKY, 2004, p. 342). 

Entende-se que a arte além de contribuir para a evolução acadêmica e integração social do 

discente de ensino médio, proporciona o autoconhecimento do indivíduo, entendendo as suas questões 

e seus sentimentos por meio dela. Portanto, depreende-se a relevância da expressão artística como uma 

atividade além do lúdico e interdisciplinaridade, sendo um elemento capaz de deixar melhoras no 

comportamento do ser humano.  

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em consideração a importância do teatro em diversos âmbitos da vida de um 

indivíduo, observa-se que a arte é um elemento fundamental para o desenvolvimento, em 

diversos sentidos, dos estudantes do Ensino Médio Técnico. 

Através dos resultados dos estudos bibliográficos, em conjunto com as análises dos 

questionários, depreende-se que a oficina além de contribuir para o desenvolvimento acadêmico 
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bdo discente, promove uma melhora em diversos aspectos da vida do jogador. Promoveu à 

integração dos alunos, foco e concentração, capacidade da resolução de problemas, 

improvisação, interdisciplinaridade, a oficina e a arte atingiu cada aluno de maneira individual. 
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ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES FEMININAS NA ARTE POR 

MEIO DAS OBRAS UMA GALINHA DE CLARICE LISPECTOR E A 

SÉRIE THE HANDMAID’S TALE 

SILVA, J. S.1; VARELA, A. A. S.2; MEDEIROS, L. L. T.3; SILVA, M. L. F.4 

1, 2, 3 e 4 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo traçar um 

paralelo entre as representações femininas nas 

obras Uma Galinha e The Handmaid’s Tale e 

de que maneira isso reflete a 

contemporaneidade. A pesquisa se insere na 

Linguística Aplicada e tem como metodologia 

a pesquisa qualitativa, utilizando para a 

construção dos dados as teorias de Alteridade 

bakhtiniana (2015) e Identidade de Stuart Hall 

(2015). Ao longo do texto, fica evidente o elo 

significativo entre os dois gêneros, o conto 

(protagonizado por uma galinha) e a série 

(contextualizada em uma sociedade 

distópica). A partir das consonâncias 

ideológicas entre ambos, a narrativa amplia 

seu significado ao deixar em maior evidência 

o fenômeno da refração da identidade

feminina na representação ficcional, que gira

em torno da tentativa de denunciar as

opressões e imposições sociais que assolam as

mulheres de maneira atemporal.

ABSTRACT 

This work aims to draw a parallel between the 

female representations in the works of Uma 

Galinha and The Handmaid's Tale and how 

this reflects contemporaneity. The research 

inserts in Applied Linguistics and has a 

methodology the qualitative research, using 

for the data construction the theories of 

Bakhtinian Alterity (2015) and Identity of 

Stuart Hall (2015). Throughout the text, the 

significant link between the two genres, the 

tale (starring a chicken) and the series 

(contextualized in a dystopian society) 

becomes evident. From the ideological 

consonances between the two, the narrative 

expands its meaning by making more evident 

the phenomenon of the refraction of feminine 

identity in the fictional representation, which 

revolves around the attempt to denounce the 

oppression and social impositions that 

devastate women in a timeless way.

PALAVRAS-CHAVE:  Representação feminina. Clarice Lispector. The Handmaid’s Tale. 

KEYWORDS:  Female representation. Clarice Lispector. The Handmaid’s Tale. 
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1 INTRODUÇÃO 

O machismo baseia-se na manutenção social e enaltecimento das características físicas 

e comportamentais associadas à masculinidade, as quais fortalecem a ideia de submissão e 

inferioridade da mulher em diversos aspectos. Esse fenômeno está presente na sociedade do 

século XXI na desigualdade salarial, no feminicídio, na misoginia, nas violências física, 

psicológica, verbal e sexual e até mesmo na política como ferramenta de opressão e controle.  

No contexto da 3ª fase do Modernismo brasileiro, durante a redemocratização do país, 

período pós Estado Novo (1937-1945), a autora Clarice Lispector, através do seu estilo intimista 

que prioriza os sentimentos e sensações dos seus personagens, já evidenciava a pertinência de 

se abrir as discussões ao tema em sua época. Em seu conto Uma Galinha, ela permite ao leitor 

acompanhar as desventuras de uma galinha destinada a ser o almoço de domingo, que em um 

breve ato de coragem decide fugir à sua sina iniciando uma escapada emocionante. Durante 

esse processo, Clarice introduz uma sequência metafórica, na qual é comparada a representação 

social feminina à “hierarquia do galinheiro”, em ambas as situações a figura feminina só é capaz 

de alcançar o prestígio na procriação.  

Na conjuntura contemporânea, as adaptações de livros para o formato de séries de TV 

possibilitam um maior alcance de público. Dentro desse contexto, surgiu a necessidade de uma 

série como The Handmaid’s Tale (O Conto da Aia), originada do livro homônimo de Margaret 

Atwood, a qual retrata uma sociedade distópica de governo totalitário baseado no fanatismo, 

com castas sociais nas quais as mulheres são brutalmente subjugadas ー e, por lei, não têm 

permissão para trabalhar, possuir propriedades, controlar dinheiro ou até mesmo ler ー sendo 

uma prova de que o machismo ainda persiste nos dias atuais. Como é de conhecimento geral, a 

distopia não cria a partir do zero a sua realidade, ela amplia e extrapola um aspecto já existente 

na sociedade. Ao contar a história da protagonista June Osborne, reduzida à Aia Offred (do 

Fred) por ser uma das únicas mulheres férteis do país, a obra abre espaço para que o 

telespectador reflita e compare as situações retratadas na série e as que acontecem fora das telas, 

servindo de alerta do que o mundo pode se tornar num futuro próximo. 

A impotência da mulher sobre o próprio corpo é evidenciada historicamente desde 

quando o homem sentiu necessidade de controlar a fertilidade feminina em prol da geração de 

seus herdeiros, fazendo deste corpo seu bem imaculado e de direito. Esse estigma reduz a 

mulher ao seu útero, tornando-a um ser que existe somente para desempenhar o papel de mãe 
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ilustrado por Clarice. Desse modo, é impossível ignorar a manutenção do machismo da 

sociedade, fazendo-se necessária a discussão a respeito do quanto de realidade é impresso nas 

representações femininas.  

Portanto, o presente trabalho objetiva traçar um paralelo entre as representações 

femininas nas obras Uma Galinha e The Handmaid’s Tale e de que maneira isso reflete a 

contemporaneidade, conforme as teorias de Alteridade bakhtiniana (2015) e Identidade de 

Stuart Hall (2015). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Entende-se por conceito de identidade o conjunto de aspectos e/ou traços próprios de 

um sujeito ou de uma comunidade, criando um sentimento de pertencimento ao grupo. Para 

Hall (2015), a identidade do indivíduo moderno não é única e sim formada por diversos 

fragmentos culturais e sociais, por exemplo, que podem gerar um discurso coerente ou 

incoerente: 

“ [...] à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se 

multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante 

de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao 

menos temporariamente.”  (p. 13) 

Assim, não é possível estabelecer uma única narrativa para o sujeito, como no discurso 

global sobre a “identidade” brasileira, no qual todo brasileiro sabe sambar, gosta de futebol e 

caipirinha, o que não condiz com a realidade. 

A identidade feminina também é fragmentada, portanto não há um modelo único de ser 

mulher. Na série, assim como na sociedade fora das telas, é imposto uma identidade “certa” que 

a mulher deve seguir, representadas por castas: as Aias, as únicas férteis e as demais inférteis, 

as Esposas dos comandantes, as Marthas e as Tias. Assim, é possível enxergar as diversas 

identidades a partir dessa percepção. No conto de Clarice, tem-se na metáfora da galinha uma 

estrutura de mulher que só pode ter uma narrativa. Então, quando ela foge disso, ela sofre 

penitências, além de só ganhar algum valor após “gerar um filho”.  Portanto, ambas as obras 

oferecem uma dinâmica caricatura da identidade feminina a partir de relações sociais, 

construção de valores morais e de direito. 
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Em consonância com a teoria de Hall, Bakthin (2015) afirma que a personalidade de um 

sujeito é construída pelo meio social no qual ele está inserido, por meio da interação com outras 

pessoas e absorção das ideias pelas quais tem mais afinidade, não existindo, assim, uma 

personalidade fixa para cada um. Nesse contexto, a teoria da Alteridade explica que a partir do 

momento que o indivíduo se constitui, refletindo-se no outro, ele se altera constantemente, ou 

seja, refrata-se. Esse processo é inconsciente e se firma socialmente por meio das interações e 

dos signos. 

Desse modo, quando se fala da série, esta se caracteriza como distopia essencialmente 

por refratar a realidade da representação feminina na sociedade contemporânea, de modo que 

as mulheres em The Handmaid’s Tale sejam o resultado conveniente da ampliação das 

imposições sociais da realidade. No conto também há essa forte refração ideológica, pois a 

própria representação feminina na obra é uma galinha: um animal do qual não se espera nada 

mais além da submissão e a procriação. 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho está inserido no campo da Linguística Aplicada (doravante LA), uma área 

que se afirma além das fronteiras disciplinares, investigando a língua como uma prática da 

existência nas diversas manifestações realizadas pelos sujeitos situados em dado espaço e 

tempo. Nessa perspectiva, este projeto de pesquisa define-se num paradigma qualitativo-

interpretativista de base histórica, apoiando-se numa perspectiva bakhtiniana do sujeito 

contextualizado. Nesse sentido, opta-se aqui pela utilização do paradigma indiciário, método 

do final do século XIX proposta por Carlo Ginzburg. Esse método enxerga o processo de 

pesquisa nas ciências humanas como um ato de caça/investigação, o que desemboca na 

compreensão de uma LA preocupada não com uma “teorização elegantemente abstrata” 

(MOITA LOPES, 2006, p. 101), mas com uma fusão de teoria e prática como conjuntas e 

necessárias no processo de investigação dos discursos. 

Após ler o conto Uma Galinha, de Clarice Lispector e assistir a série The Handmaid’s 

Tale do canal de streaming Hulu, foram levantadas problemáticas para motivar a análise das 

obras, tais como a  importância de estudar as representações femininas na atualidade; como 

estabelecer um paralelo entre textos de gêneros diferentes; quais elementos de linguagem 

revelam a identidade feminina; e como essas representações artísticas refletem a realidade. 
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Estas foram respondidas a partir do conhecimento adquirido ao longo da formação e vivência, 

do embasamento teórico e da análise das obras, examinando a caracterização física e emocional 

das personagens do conto e da série e a forma como elas representam a figura feminina. Isso 

permitiu criar um elo entre o texto verbal e o não verbal, apesar de pertencerem a gêneros 

diferentes. As hipóteses de pesquisas podem, portanto, ser respondidas neste trabalho a partir 

do paradigma indiciário proposto por Carlo Ginzburg, no qual o autor defende a atitude de um 

pesquisador como algo próximo ao de um detetive. Assim, a partir de pistas, esse sujeito 

pesquisador ao se envolver com seu objeto de pesquisa vai construindo os direcionamentos 

teóricos e metodológicos que edificarão a análise do dado. No nosso caso, elementos semióticos 

e imagens semânticas provenientes do texto literário e da série foram essenciais para solidificar 

as ideias já mencionadas.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a aplicação do método, o paralelo entre as duas obras tornou-se ainda mais 

evidente. As consonâncias ideológicas entre ambos compreendem o fenômeno da refração da 

identidade feminina na representação ficcional, que gira em torno da tentativa de denunciar as 

opressões e imposições sociais que assolam as mulheres de maneira atemporal. Fica evidente, 

portanto, o processo de refração existente entre o mundo da vida e o da arte (BAKHTIN & 

VOLOSHINOV, 1926), no qual se justifica a afirmação de ambos os autores de que vida e arte 

nunca se separam.  

É preciso discutir a representação social da mulher nas mídias, pois esta influencia 

diretamente no comportamento das massas. A realidade contemporânea da maioria dos países, 

principalmente os subdesenvolvidos, é patriarcal e estruturalmente machista. Isto é refletido e 

fortalecido, essencialmente, por meio das mídias sociais de televisão, rádio, cinema e etc. E, 

infelizmente, ainda hoje é possível notar a manutenção de estereótipos femininos nesses meios, 

como a sua dependência financeira e emocional ao homem, a hiperssexualização da mulher e 

preservação de práticas que desvalorizam e diminuem o espaço de fala da mulher. 

As conquistas femininas de direitos ainda são muito recentes. O livro de Margaret 

Atwood, que baseou a série, foi escrito no mesmo período em que ocorria a revolução Talibã, 

a qual foi responsável pela revogação de todos os direitos das mulheres da região do 

Afeganistão e Paquistão. E, lamentavelmente, mulheres ainda precisam lutar para ter direitos 
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sobre o seu próprio corpo na atualidade. A desconstrução da cultura milenar do patriarcado é 

uma batalha que não se supera em uma geração. 

Na série, as mulheres são separadas em classes diferenciadas por trajes. As "Esposas" 

usam vestidos azuis, as "Martas" verde, as "Aias" usam roupas vermelhas e um chapéu que 

cobre a visão e as "Tias", vestidos cinzas. Esses estratos sociais refletem aspectos que a 

sociedade projeta em uma pessoa do sexo feminino, respectivamente: a pureza, a boa dona de 

casa, a fertilidade e a capacidade de passar esses valores adiante para as outras mulheres. 

Às Aias é imposto o uso de vestes medievais, vermelho vivo, que cobrem todo o seu 

corpo. Usam também um chapéu semelhante aos antolhos utilizados em animais de montaria e 

carga, forçando-as a olhar apenas para o chão. O sistema da República de Gilead as obriga a 

abandonar seu nome de verdade, passando a se chamar conforme o nome do Comandante à 

qual foram designadas, como Offred, Ofwarren (do Fred, do Warren). São submetidas a uma 

“cerimônia” baseada em interpretações extremistas da bíblia a fim de gerar filhos para esses 

homens da elite e suas respectivas esposas. Nunca olham nos olhos de alguém (principalmente 

homens), só falam quando lhes dirigem a palavra e cumprimentam umas às outras com dizeres 

bíblicos como “louvado seja” e “abençoado seja o fruto”. Sofrem incontáveis torturas e 

mutilações para forçá-las a esquecer o passado e se adequar a este sistema. Além disso, andam 

sempre em duplas para que uma possa vigiar a outra, vivendo sempre com a insegurança e o 

medo da execução.  

No conto Uma Galinha é possível notar que a hierarquia do galinheiro já indica a posição 

da Galinha como inferior ao Galo, como procriadora e passiva. Outro elemento de linguagem 

que revela a identidade feminina é o “não cantar”, referindo-se ao silenciamento das mulheres. 

Além disso, o fato de não contar com a própria raça reflete o espírito de rivalidade instigado 

entre as mulheres, anulando qualquer possível sororidade, assim como o sentimento de 

insegurança consigo mesma, como se pode comprovar no trecho do conto de Clarice (1998) 

“Nem ela própria contava consigo, como o galo crê na sua crista”. Destaca-se, ainda, a 

valorização da vida da Galinha apenas a partir do momento em que ela põe o ovo, quando ela 

é tratada como “rainha” e desistem de abatê-la naquele momento. 

Logo, as duas narrativas conversam entre si e mesmo os textos sendo de gêneros 

diferentes, ainda existe muita semelhança quanto à forma que refratam a mulher da 

contemporaneidade, e à crítica a essa identidade construída moralmente.  Da mesma forma que 

a galinha não pode contar com sua própria espécie, o sistema de Gilead não só planta a 
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rivalidade entre as mulheres de diferentes castas, mas também faz com que as Aias não confiem 

umas nas outras, visto que uma palavra ou ação errada, se denunciada, pode fazê-las parar no 

Muro da execução.  

Além disso, é notável a valorização de ambas as “mulheres” a partir do momento em 

que geram um filho, pois a Aia recebe mimos e é “colocada num pedestal” quando descobre 

que está grávida, assim como ocorre com a galinha, que ao pôr o ovo se torna um ser digno da 

vida. Hall (2015) afirma que é impossível uma identidade única para um mesmo grupo de 

indivíduos, porém, a representação feminina, por mais diversa e fragmentada que seja, ainda 

segue enquadrada dentro de padrões morais conservadores. Por isso as obras se tornam muito 

mais denúncias do que um simples reflexo social. 

Outro ponto em comum é quando Clarice (1998) narra que a única vantagem da galinha 

é o fato de haver tantas outras “que morrendo uma surgiria no mesmo instante outra tão igual 

como se fora a mesma”. As Aias também são substituídas facilmente, como no caso da 

protagonista, que foi designada para a casa dos Waterford após a Aia anterior cometer suicídio. 

Isso é evidente no próprio título do conto de Clarice, (Uma Galinha, não A Galinha) onde o 

artigo indefinido representa que a personagem da história pode ser qualquer galinha, qualquer 

mulher.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do paralelo entre os textos e de acordo com as teorias de Hall (2015) e Bakhtin 

(2015), evidencia-se que as representações femininas nas obras apresentam a mulher com uma 

única identidade, de inferior e submissa ao homem, frágil, passiva e reduzida à sua capacidade 

de reprodução. Dentro desse contexto, é nítida a refração que ambas fazem da representação 

feminina na contemporaneidade, pois, apesar de a identidade de um sujeito ser composta de 

vários fragmentos e não existir maneira única ou correta de ser mulher, os textos escolhem 

representar apenas as facetas que são prerrogativas para a opressão feminina, servindo de 

denúncia. Assim, possibilitou-se ampliar o conhecimento quanto a área da Linguística aplicada, 

além de expandir a discussão acerca da representação feminina na contemporaneidade.  
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ANÁLISE DE MÚSICA SERTANEJA COMO MANUTENÇÃO DA 
CULTURA MACHISTA 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

A trajetória da mulher sempre foi marcada por 
muita luta e repressão de algumas partes. Vários 
fatores influenciaram para que fosse criada uma 
imagem distorcida da figura feminina, levando-
as a possuir, em alguns locais e em algumas 
ocasiões, uma ocupação desprivilegiada, sendo 
assim, vítima, seja de forma direta ou indireta, de 
uma sociedade de cunho machista. De acordo 
com os fatores apresentados, o presente trabalho 
tem o objetivo de investigar como as músicas 
sertanejas romantizam a violência contra a 
mulher e como isso interfere na progressão da 
“normalização” dessa violência.  Todo o trabalho 
teve como base um estudo realizado por 
SAFFIOTI (2004), onde foi discutido sobre 

gênero, patriarcado e violência.  Realizou-se uma 
pesquisa de cunho qualitativo, caracterizada 
como um estudo de caso, já que se procurou 
estudar um caso em particular. O referido artigo 
pode ainda ser visto como excedente de visão 
pois o tema trabalhado possui caráter axiológico, 
ou seja, possui visão centrada nos valores morais, 
como afirma o filósofo Bakhtin. Diante do 
estudado, foi notória a influência que as músicas 
sertanejas causam, já que essas carregam consigo 
uma estrutura de preconceito e machismo. Faz-se 
de tamanha importância o estudo desse caso, uma 
vez que sua difusão se torna responsável na 
atuação e manutenção de tais ideologias 
pregadas.

ABSTRACT 

The trajectory of women has always been marked 
by much struggle and repression of some parts. 
Several factors influenced the creation of a 
distorted image of the female figure, leading 
them to have, at some places and at times, a 
disadvantaged occupation, thus being a direct or 
indirect victim of a sexist society. According to 
the presented factors, the present work has the 
objective to investigate how the sertanejas songs 
romanticize the violence against the woman and 
how this interferes in the progression of the 
"normalization" of this violence. All this work 
was based on a study by SAFFIOTI (2004), 
where it was discussed on gender, patriarchy and 
violence. A qualitative research was carried out, 

characterized as a case study, since we tried to 
study a particular case. This article can still be 
seen as a surplus of vision because the theme 
worked has an axiological character, that is, it has 
a vision centered on moral values, as the 
philosopher Bakhtin affirms. In front of the 
studied, was notorious the influence that the 
sertanejas songs cause, since these carry with 
themselves a structure of prejudice and 
machismo. This case study is of such importance, 
since its diffusion becomes responsible in the 
performance and maintenance of such preached 
ideologies. 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher. Violência. Música. Machismo 
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1 INTRODUÇÃO 

A trajetória da mulher foi marcada por muita luta e resistência, isso porque precisava suportar 

uma exclusão estrutural a elas submetida. Isso porque muitos contribuíram negativamente para uma 

representação errônea da mulher, desfigurando sua imagem e ignorando o que lhes devia por direitos, 

como foi comum também aos negros a violação da sua moralidade. A exclusão da mulher do corpo 

social se deu por meio de diversas ações ao longo da história, como se percebe ao observar que até 

1932 a mulher era proibida de exercer um direito básico da cidadania, o voto feminino e a 

possibilidade de candidatura, o que só foi possível com a aprovação do Código Eleitoral daquele ano 

(MATOS, 2013). 

Esse processo de segregação gera uma reação em cadeia de diversas ações que mantiveram 

condições desiguais nas relações de gênero, sendo marcado, claro, pela subordinação da mulher. O 

que se configurou como violência, pois na medida a afasta de seus direitos e ignora suas necessidades 

a mantém em uma condição de intimidação e obriga a se submeter a vontade de outrem. A partir de 

então, é perceptível a presença de discursos machistas na tentativa de legitimar essa condição de 

inferioridade, ao pregar estereótipos da mulher, percebendo-a como alguém inferior, submisso e 

fraco, o dito sexo frágil. Isso é complementado pela lógica patriarcal, por ser o homem aquele que 

deve então protege-la, ou melhor, submeter sua vontade diante da fragilidade dela. 

Por isso, este artigo tem como objetivo explorar uma das diversas facetas do machismo e da 

instituição do patriarcado na cultura brasileira, através da análise da música “Propaganda” de Jorge e 

Matheus. Consoante pesquisas do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), as 

músicas mais consumidas no país são aquelas conhecidas por sertanejo, este iniciou como estilo 

musical no início do século XX e foi se consolidando com o tempo, chegando hoje a ser o preferido 

pela maior parte da população, superando o pagode e a música popular brasileira (MPB). 

Por esses fatores é que se escolheu uma música sertaneja, por ser de amplo alcance e aceitação, 

todavia machista. A problemática do enraizamento dos preconceitos se torna clara, já que a música 

mesmo assim é cantada por tantas mulheres nos shows da dupla. Para a análise foram utilizados 

principalmente as concepção do machismo, da violência de gênero e da função da mulher nessa 

realidade para entender a participação da música na manutenção dessas ideias, tendo como base as 

ideias de Saffioti (2004) que discutiu sobre gênero, violência e patriarcado.  

KEYWORDS: Woman. Violence. Music. Chauvinism 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 A violência contra a(s) mulher(es): dá antiguidade aos dias atuais. 
Para entender a dimensão da violência sofrida pelas mulheres, deve-se analisar as raízes 

históricas que nos levam a esse percurso de construção da violência e do direito de ser mulher. E, 

para poder compreender o conceito de violência, devemos também analisar o conceito de direitos 

humanos, apresentado por Saffioti (2004, p.76), que entende por violência, todos e qualquer 

agenciamento que é capaz de violar esses direitos (SILVA, 2016). 

A condição existente de violência, tem raízes profundas, e pode ser percebida fazendo uma 

análise no sistema existente na sociedade, que é marcada por uma raiz patriarcal. (SILVA, 2016). 

Algumas dessas raízes estão sendo descontruídas, porém, a violência ainda está presente 

intrinsecamente na sociedade, e por diversas vezes, tem tomado proporções exacerbadas, como é o 

caso da violência contida em algumas músicas sertanejas, que “romantizam” essa violência, deixando 

explícito marcas desse patriarcado. 

Para entender melhor, Saffioti (2004, p.35) vem relatar e apresentar a sua visão sobre a 

presença de mulheres na sociedade, e vai destacar como esse processo interfere na sua participação 

social. 

As mulheres são “amputadas”, sobretudo no 
desenvolvimento e uso da razão e no exercício do poder. Elas 
são socializadas para desenvolver comportamentos dóceis, 
cordatos, apaziguadores. Os homens, ao contrário, são 
estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas, 
que revelam força e coragem (2004, p.35). 

Dessa maneira, compreendemos o patriarcado enquanto um sistema regulador da sociedade. 

2.2 A figura da mulher dentro da sociedade.  
Quando analisamos a presença das mulheres enquanto “ser social”, descobrimos que sua 

trajetória é marcada por diversos mecanismos de exclusão e privação dentro da sociedade, os quais 

contribuíram para uma formação e representação errônea da mulher, fazendo com que seus direitos 

sejam feridos e sua figura tenha um olhar distorcido. É perceptível que o processo de segregação 

marcado pela subalternização da mulher se tornou violência, já que a partir do momento em que seus 

direitos são rompidos, suas necessidades são ignoradas, e isso desencadeia uma maior desigualdade 

entre os gêneros (SILVA, 2016). 

A presença de discursos machistas em diversos meios, em especial as músicas de caráter 

sertanejo legitimam a condição de inferioridade em que a mulher está inserida, em especial quando 
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são formados estereótipos em relação as mulheres. É fácil de identificar esse discurso dentro de 

músicas sertanejas que estão mascaradas de românticas, onde apresentam a mulher como delicada, 

doce, submissa, de sexo frágil, fraca, medrosa, alienada, fazendo com que a mesma se encontre numa 

condição abaixo do homem. 

Analisando Teles e Melo (2003), seus discursos nos permitem enxergar o processo histórico, 

que é marcado por violência e visão inferior da mulher na sociedade. 

O conceito de violência de gênero deve ser entendido como 
uma relação de poder de dominação e submissão da mulher. 
Ele demonstra que os papéis impostos as mulheres e aos 
homens, consolidados ao longo da história e reforçados pelo 
patriarcado e sua ideologia, induzem relações violentas entre 
os sexos e indica que a prática desse tipo de violência não é 
fruto da natureza, mas sim do processo de socialização das 
pessoas (2003, p.18). 

Diante disso, percebemos que a lógica do “incorporar” a mulher na sociedade, perpassa as 

relações de gênero em arranjos sociais e culturas, que visa atender apenas os interesses de uma 

hegemonia. 

3 METODOLOGIA 

Para a realização desse trabalho foi feita uma pesquisa de cunho qualitativo, uma vez que esse 

meio permite um diagnóstico de interpretação de comportamentos e expressões, tendo como foco 

análise da realidade e da visão daqueles que nela vivem, ressaltando sempre suas interpretações e 

interações com determinado assunto.  

Levando-se em consideração os relatos de Oliveira (2009), pode-se ainda classificar tal 

pesquisa como um estudo de caso, uma vez que esse se ocupa em analisar determinado caso singular. 

São exemplos de características fundamentais do estudo de caso, citados por Lüdke e André (1986): 

(1) Os estudos de caso enfatizam a interpretação em contexto, (2) Os estudos de caso buscam retratar

a realidade de forma completa e profunda, (3) Estudos de caso procuram representar os diferentes e

às vezes conflitantes pontos de vista presentes numa situação social, (4) Os relatos de estudo de caso

utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de pesquisa.

Além de ser classificado como estudo de caso, o referido artigo pode ainda ser visto como 

meio de utilização da metodologia de análise do caso como excedente de visão. Isso pois o tema aqui 

trabalhado possui caráter axiológico, ou seja, possui visão centrada nos valores morais, logo, tem 

como objetivo a análise empática da imagem representada e estudo do indivíduo em jogo, neste caso, 
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a mulher. Logo, para uma análise completa do caso, é necessário que haja posicionamento, como 

afirma Bakhtin:  

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver 
axiologicamente o mundo de dentro dele tal qual ele o vê, 
colocar-me no lugar dele e, depois de ter retornado ao meu 
lugar, completar o horizonte dele com o excedente de visão 
que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, 
criar para ele um ambiente concludente a partir desse 
excedente da minha visão, do meu conhecimento, da minha 
vontade e do meu sentimento (2011, p. 23). 

Outro conceito relevante para análise por excedente de visão é a alteridade, uma vez que nos 

permite ver o outro como coisa pertencente a uma realidade, que só cabe a ele entender e definir seus 

hábitos, seus julgamentos e seu próprio mundo de acordo com suas vivências. Portanto, é 

imprescindível que analisemos o outro como elemento de um mundo que nos é exterior, tal como 

afirma Bakhtin (2011).  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os diversos mecanismos midiáticos presentes na modernidade, atuam diretamente e de forma 

significativa na construção de uma cultura machista e de inferiorização da mulher. Todo esse processo 

começa a ocorrer a partir do momento em que estes veículos naturalizam determinados tipos de 

situações que são construídas socialmente, passando a naturalizar certas ações.  

Apesar de todo avanço social e político, a desigualdade de gênero ainda é fortemente marcada, 

levando as mulheres a sofrerem ameaças, sejam na rua, em casa, que ferem diretamente a sua 

liberdade, atingindo a integridade moral, psicológica, física e sexual da mulher (AMORIM e 

BARROS, 2014). 

Tal categoria de expressividade, é contida principalmente nas letras das ditas músicas 

sertanejas “românticas”, ondem se revestem de um vocábulo que subalterniza, violenta, erotiza, e 

desvaloriza a figura da mulher (SILVA, 2016). 

O sertanejo é um subgênero musical genuinamente brasileiro, consoante Melon (2013), e por 

isso expressa a cultura brasileira. Inicialmente era designado para músicas não originadas no Rio de 

Janeiro e que carregavam em sua essência o interior, com um tempo seu conceito foi mudando e 

adquirindo um estilo urbano. 

Assim, a música analisada é para este artigo uma forma de mostrar que estruturas e 

pensamentos tão retrógrados permanecem sendo veiculadas sem nenhuma restrição. Isso porque 

“Propaganda” é uma música de 2018 que possui quase 250 milhões de visualizações no Youtube, 
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com 886mil likes contra apenas 51mil deslikes. Tais dados deixam evidentes que o percentual 

daqueles que a enxergaram de forma crítica está bem abaixo dos que queriam simplesmente “curtir o 

som”, visto que segundo o IBOPE (2017) o sertanejo é o estilo musical mais ouvido no país.  

Percebemos que, diversos são os mecanismos de violências, como apresenta Amorim e Barros 

(2014), estas podem ser de ordem cultural ou social, mas é necessário o entendimento que todas essas 

comprometem a integridade do ser enquanto mulher na medida em que são disseminados discursos 

machistas, de ódio, preconceituosos e “românticos”. São diversas as músicas sertanejas que estão no 

topo de audiência e carregam em suas letras, trechos que desmoralizam totalmente a figura da mulher, 

e, muitas vezes, essas músicas são de caráter pseudo-românticas.  

Tomar, dessa forma, o sertanejo como expressão no entendimento cultural do Brasil 

demonstra como essa cultura se enraíza ainda hoje no machismo e no patriarcado, mesmo que de 

forma silenciosa e sorrateira. Ao analisar a música, por meio do excedente de visão e da alteridade, a 

concepção sobre a mulher fica clara, já que o eu lírico inicia mostrando quais são defeitos de sua 

esposa, que a desqualifica: “Ela queima o arroz (...), mancha as minhas camisas”. É importante 

destacar essas características apenas se tornam defeitos graças ao ideal de posição doméstica ao qual 

a mulher deve assumir. 

Esse ideal é obviamente herança histórica, para isso pode-se ver como Saffioti descreve a 

função designada a mulher: 

A mulher branca da casa-grande desempenhava, via de 
regra, importante papel no comando e supervisão das 
atividades que se desenvolviam no lar. A senhora não dirigia 
apenas o trabalho da escravaria na cozinha, mas também na 
fiação, na tecelagem, na costura; supervisionava a confecção 
de rendas, e o bordado, a feitura da comida dos escravos, os 
serviços do pomar e do jardim, o cuidado das crianças e dos 
animais domésticos, providenciava tudo para o brilho das 
atividades comemorativas, que reuniam toda a parentela 
(1979, p. 170). 

Posteriormente, ao continuar essa descrição, demonstra a expectativa que se tem sobre a 

mulher, como um ser perfeito, de conto de fadas. Quando é dito: “quebra copo na pia” “tropeça no 

sofá” “ela ronca demais” e “dá até medo de olhar quando está naqueles dias”, se percebe que assumir 

tais características, naturais de todo e qualquer ser humano, como desmoralizante para a mulher é 

esperar dela um comportamento impecável que não se aplica a realidade, sendo assim só mais um 

padrão criado no imaginário masculino para satisfazer unicamente seus ideais. 
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A intenção do eu lírico é mostrar o quanto ama sua companheira e por isso a quer apenas para 

ele. Devido a “romantização” do abuso a letra da música chega aos ouvintes sem aparentes problemas. 

Para atingir seu objetivo de declarar seu amor único e forte, utiliza das seguintes palavras no refrão:  

“É isso que eu falo pros outros. Mas você sabe que o esquema 
é outro, só faço isso pra malandro não querer crescer o olho. 
Tá doido que eu vou fazer propaganda de você. Isso não é 
medo de te perder, amor, é pavor, é pavor. É minha, cuido 
mesmo, pronto e acabou” (JORGE E MATHEUS, 2018). 

Com essa afirmativa, fica claro o sentimento de posse existente sobre a mulher. Visto que, é 

retirada toda e qualquer autonomia, no que diz respeito ao poder de decisão sobre si mesma, sobre 

seu corpo e sobre com quem ela quer estar. O eu lírico deseja controlar até quem pode se atrair por 

ela, no caso, ninguém além dele, quando diz: “só faço isso pra malandro não querer crescer o olho”. 

O que nos leva a perceber o sentimento de superioridade, o desrespeito e o domínio, o que é 

característico do sistema patriarcal vigente em nossa sociedade.  

A escolha do vocabulário é um detalhe extremamente importante, pois segundo Mikhail 

Bakhtin, temos a “influência da cultura sobre a linguagem, com a ação da linguagem sobre o 

desenvolvimento da cultura”. Tal apropriação de palavras para construção do valor da música se 

caracteriza então como desenvolvimento do machismo, que se infiltra no universo musical, pois este 

é parte da expressão cultural humana. 

Essa postura que se faz presente não só nessa música, mas em tantas outras, transparece a 

afirmação de Barros e Ravane (2014): “na violência de gênero, a violência é constante, porque a 

transgressão à autonomia da mulher é algo naturalizado (não natural)”. Pode-se considerar que esse 

gênero assumia a identidade de um grupo, assim como o rap hoje assume, porém, este ainda é 

marginalizado e mal visto, enquanto o sertanejo ganhou grande visibilidade e aceitação. Em 

comparativo, um movimento de minoria, como o rap, assume uma luta bem mais representativa à 

figura da mulher em músicas como “mulher feita”, do cantor Projota. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Fundamentando-se nos objetivos iniciais da pesquisa foi notória a grande influência que as 

letras de músicas sertanejas possui diluídos em suas estruturas tamanha presença de preconceitos 

sobre a mulher. Portanto, faz-se de tamanha importância o estudo desse caso, uma vez que sua difusão 

se torna responsável na atuação e manutenção de tais ideologias pregadas. 

Tomando-se como base a representação e caracterização das mulheres nesse estilo musical, é 

perceptível a influência midiática, seja ela de maneira direta ou indireta. Os pensamentos fomentados 
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por meio da indústria cultural apresentam grande potencial de difusão na sociedade, podendo, 

portanto, instigar e incitar ainda mais a violência contra a mulher, a possessão, agressão, a imposição 

de comportamento e do machismo brasileiro. Logo, há violação dos direitos femininos. 

Com tudo, é imprescindível que haja a desconstrução de tais preceitos pregados nas letras 

musicais. Isso pois é notória a maneira pejorativa de (des) caracterização do gênero feminino, que 

possui sua imagem difamada, desvalorizada e vendida e vulgarizada pela indústria.  

Assim, tal levantamento pode ser feito de forma mais ampla e com mais músicas, uma vez 

que só Jorge e Matheus já possuem 11 álbuns gravados, ao somar com demais cantores (as) sertanejos, 

têm-se um imenso número para pesquisa. Mesmo que não sejam todas as músicas que possuam 

pitadas machistas e preconceituosas, a existência de uma já indica a permanência desse contexto na 

comunidade e já que passa despercebido por tantos, indica também a naturalização desse discurso.  
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ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

A temática abordada neste artigo é composta 

pelo estudo e análise crítica do impacto que 

"O diário de Anne Frank" e o relato pessoal, 

como modalidade textual, de uma época 

política e socialmente turbulenta na Europa, 

causam no estudo da história e refletem nos 

dias de hoje, sendo objeto crucial para o 

auxílio das pessoas na busca da tolerância e do 

respeito mútuo. Buscamos sempre ressaltar a 

importância desse documento histórico para a 

modelagem de uma sociedade livre de 

intolerância e também como forma de dar voz 

aos oprimidos. Além disso, usamos algumas 

categorias de análise no estudo das práticas 

discursivas (alteridade e excedente de visão) 

na tentativa de compreender como o mundo 

da arte consegue refratar as questões sociais. 

Para o seu desenvolvimento, necessitamos da 

leitura do “Diário de Anne Frank” (2017), da 

“narrativa de testemunho no gênero 

autobiográfico” (2014) de Ingryd Krasota, do 

artigo desenvolvido por Jorge Martins e 

Fernando Azevedo com reflexões sobre O 

diário (2014), e da teoria dialógica 

Bakhtiniana.  Por fim, compreende-se a 

importância do relato como gênero discursivo 

fundamental para a fomentação da memória e 

como vetor de transformações sociais.

ABSTRACT 

The theme of this article is the study and 

critical analysis of the impact that "The Diary 

of Anne Frank" and the personal account, as a 

textual modality, of a politically and socially 

turbulent time in Europe cause in the study of 

history and reflect nowadays, being a crucial 

object for the help of people in the pursuit of 

tolerance and mutual respect. We always seek 

to emphasize the importance of this historical 

document for the modeling of a society free of 

intolerance and also as a way of giving voice 

to the oppressed. In addition, we use some 

categories of analysis in the study of 

discursive practices (alterity and surplus of 

vision) in an attempt to understand how the art 

world can refract social issues. For its 

development, we need to read the "Anne 

Frank Diary" (2017), Ingryd Krasota's 

"narrative testimony in the autobiographical 

genre" (2014), the article developed by Jorge 

Martins and Fernando Azevedo with 

reflections on The Diary (2014), and 

Bakhtinian reasoning in dialogic theory. 

Finally, we understand the importance of the 

narrative as a fundamental discursive genre 

for the fomentation of memory and as a vector 

of social transformations. 

PALAVRAS-CHAVE: Diário. Relato pessoal. História. Intolerância. Oprimidos. 

KEYWORDS: Diary. Personal account. History. Intolerance. Oppressed 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1559



b
1 INTRODUÇÃO 

Anne Frank foi mais uma adolescente judia vítima do holocausto do século XX que 

levava consigo um espírito de prosperidade social. Porém, mesmo não tendo conseguido 

escapar da barbárie com vida, seus pensamentos contidos em um pequeno diário achado nos 

escombros de seu esconderijo em Amsterdã, perpetuam até os dias de hoje como arma 

importante que fundamenta várias ideias de igualdade e tolerância.  

Não se pode cair no conforto de manter ideias sólidas e permanentes sem ao menos 

levantar críticas construtivas acerca do estudado. É nessa perspectiva que a pesquisa é 

desenvolvida, mais precisamente em como uma análise dos relatos da jovem podem mudar as 

convicções sobre uma dita “raça superior” na mente de qualquer um que tenha contato com a 

obra, em um mundo atual que sofre de uma amnésia consentida sobre o ocorrido na Europa e 

sua veracidade. “Em que, o raciocínio de uma garota do início do século passado, pode inferir 

nos problemas atuais e como esse registro ajuda a erradicá-los?” São perguntas que 

pretendemos solucionar ou pelo menos direcionar a um(a) caminho/vertente durante a leitura 

do trabalho.  

Será analisado, nos próximos tópicos, o “Diário de Anne Frank” (2017) a partir das 

teorias Bakhtinianas de “Alteridade” e “excedente de visão", a fim de melhor compreender os 

pensamentos da jovem na época e como a leitura dessa produção linguística pode influenciar 

para um futuro melhor. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De fato, só no outro indivíduo me é dado experimentar de forma viva, estética 

(e eticamente), convincente a finitude humana, a materialidade empírica 

limitada. O outro me é todo dado no mundo exterior a mim como elemento 

deste, inteiramente limitado em termos espaciais; em cada momento dado eu 

vivencio nitidamente todos os limites dele, abranjo-o por inteiro com o olhar 

e posso abarca-lo todo com o tato; vejo a linha que o contorna a cabeça sobre 

o fundo do mundo exterior, e todas as linhas do seu corpo que o limitam no

mundo; o outro está todo estendido e esgotado no mundo exterior a mim como

um objeto entre outros objetos, sem lhe ultrapassar em nada os limites, sem

lhe violar a unidade plástico-pictural visível e tátil. (BAKHTIN, 2011, p. 34).

Quando é possível verificar a alteridade, um povo ou grupo não tem como finalidade a 

destruição de outras linhagens. Isto porque a alteridade provoca que um indivíduo seja capaz 
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de se colocar no lugar do outro, em uma relação alicerçada na valorização das diferenças 

existentes. Os nazistas, por sua vez, veem os semitas, negros e homossexuais como inferiores 

a uma suposta “raça ariana” e, por isso, alegam que eles devem sofrer ou serem extintos. Já O 

Diário (2017), escrito da percepção de uma oprimida, nos ajuda a não aderir a vertentes como 

essa, tendo uma “experiência de alteridade que nos leva a ver aquilo que nem teríamos 

conseguido imaginar, dada a nossa dificuldade em fixar nossa atenção no que nos é habitual, 

familiar, cotidiano, e que consideramos ‘evidente’” (LAPLANTINE, 2003).  

Os conceitos de exotopia e excedente de visão estão intimamente entrelaçados, 

impossibilitando a análise segregada dos termos. Nas palavras de Dinaura Batista, professora 

de Linguística Aplicada (2013, p.1), “na exotopia, o outro dá o acabamento necessário ao eu, 

por meio do seu excedente de visão, do seu lugar único, situado fora do eu [...]”. Dinaura (2013, 

p.1) ainda acrescenta que a “exotopia refere-se ao sentido de se situar em um lugar exterior. Por

exemplo, na pintura refere-se ao olhar do retratado e o olhar do retratista; em ciências humanas, 

ao texto do pesquisado e o texto do pesquisador. Assim, podemos constatar, a partir do conceito 

de exotopia, que o excedente de visão se refere à interação social ativa e responsiva participante 

da constituição do eu por meio do olhar do outro, pois, segundo Bakhtin: 

Eu devo entrar em empatia com esse outro indivíduo, ver axiologicamente o 

mundo de dentro dele tal qual ele o vê, colocar-me no lugar dele e, depois de 

ter retornado ao meu lugar, completar o horizonte dele com o excedente de 

visão que desse meu lugar se descortina fora dele, convertê-lo, criar para ele 

um ambiente concludente a partir desse excedente da minha visão, do meu 

conhecimento, da minha vontade e do meu sentimento (2011, p. 23) 

Isso implica dizer que produzimos novos sentidos a partir de nossa visão de mundo, por 

meio da imersão no espaço do outro, no campo de visão do outro, uma vez que nos constituímos 

por meio dele. Na leitura do relato, uma visão exotópica se refere ao olhar do leitor e o olhar de 

Anne, com o leitor entrando em empatia com a jovem escritora, vendo o seu mundo e se 

colocando em seu lugar, e trazendo para si novas aprendizagens que até então desconhecia. 

Na vida, cada um de nós ocupa um lugar único, isto é, um lugar irredutível ao 

ocupado por qualquer outra pessoa. Desse modo, quando contemplo alguém 

situado fora e adiante de mim, nossos horizontes concretos efetivamente 

vivenciáveis jamais coincidem. Porque em qualquer situação ou proximidade 

que esse outro que contemplo possa estar em relação a mim, sempre verei e 
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partes de seu corpo inacessíveis a seu próprio olhar (a cabeça, o rosto e sua 

expressão), o mundo atrás dele, toda uma série de objetos e relações que, em 

função dessa ou daquela relação de reciprocidade entre nós, são acessíveis a 

mim e inacessíveis a ele. Quando nos olhamos, dois diferentes mundos se 

refletem na pupila dos nossos olhos. (FARACO, 2011, p. 24) 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho está inserido no campo da Linguística Aplicada (doravante LA), uma área 

que se afirma além das fronteiras disciplinares, investigando a língua como uma prática da 

existência nas diversas manifestações realizadas pelos sujeitos situados em dado espaço e 

tempo. Nessa perspectiva, este projeto de pesquisa define-se num paradigma qualitativo-

interpretativista de base histórica, apoiando-se numa perspectiva bakhtiniana do sujeito 

contextualizado.  

O método de pesquisa utilizado foi o bibliográfico, no qual pôde-se fazer a coleta de 

pesquisas e informações, utilizando como instrumentos de pesquisa textos, artigos e livros. 

Informações de sites sobre os acontecidos na Alemanha, bem como materiais fornecidos pela 

embaixada alemã favoreceram uma compreensão mais ampla para a compreensão do contexto 

no qual a autora do texto estava inserida.  

O estudo foi realizado em 2018 pelos estudantes do curso de Informática, sendo eles os 

próprios autores do artigo, baseando-se em citações do livro “O Diário de Anne Frank” (2017).  

Foram separadas histórias, experiências e reflexões da autora para auxílio a um futuro livre de 

intolerância, servindo como alerta para problemáticas passadas que podem surgir repaginadas 

na atualidade. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O século XX foi um período marcante para a história, pois apesar de tantos avanços na 

tecnologia e informação, também foi um tempo conturbado manifesto por guerras. Com o 

Partido Nazista consolidado na Alemanha, os integrantes conseguiram restaurar o país da 

grande crise, com o regime totalitário ganhando popularidade e impulsionando a sua expansão 

territorial. A pretensão de Hitler era criar uma “nova ordem” na Europa, baseada na 

superioridade germânica e na eliminação de algumas minorias étnicas e religiosas (negros, 

homossexuais, ciganos, deficientes físicos, judeus). O Führer acreditava em uma linhagem 
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composta por pessoas altas, fortes, brancas e inteligentes. A busca pela raça perfeita se deu por 

um genocídio em massa, no qual os perseguidos eram levados para campos de concentrações, 

onde viver era o maior desafio. O estopim da guerra foi com o expansionismo alemão para 

outros países, quando França e Inglaterra - e posteriormente, URSS e EUA - declaram à 

Alemanha uma das mais sangrentas e mortais guerras da história. 

É nesse contexto que cresce Anne Frank, adolescente alemã de origem judaica, e 

também “nasce” o seu diário, objeto de estudo e análise desse artigo. Os Frank, após ameaças 

do governo alemão, se mudaram para Amsterdã (Holanda) e, posteriormente, tiveram que se 

abrigar em um esconderijo por dois anos na mesma cidade. Annelies começou a escrever seu 

diário em 12 de junho de 1942, dia do seu aniversário de treze anos, mas foi no Anexo Secreto, 

localizado na rua Prinsengracht, que a filha caçula de Otto e Edith Frank se dedica a registrar 

sua vida e seus pensamentos. Com uma mistura de sentimentos, a jovem nos envolve em suas 

histórias e nos permite ter noção do terror que foi o holocausto do século XX, a ideologia 

totalitária nazista que assolou a Europa e entrou na mente das pessoas. 

O Diário de Anne Frank, escrito na óptica jovial e sonhadora de uma adolescente judia 

no cenário extremo de preconceito, mostra tanto a hostilidade e perda de direitos sofrido pelos 

judeus, quanto seus pensamentos e posicionamento acerca de tudo que está acontecendo. 

A peculiaridade desse relato em relação às autobiografias publicadas após o fim da 

guerra é a escrita imediata dos acontecimentos pela autora, em uma espécie de leitura "ao vivo" 

dos episódios da época. Se trata assim, não somente do mal sofrido pela vítima, mas também 

do processo de amadurecimento e mudança de perspectiva que esse período de intolerância 

religiosa causou na mente da “pequena” judia entre junho de 1942 e agosto de 1944. Em certo 

ponto do diário, ela chega a se ver ao extremo oposto de sua personalidade quando começou a 

escrever e, em alguns momentos, sente-se arrependida por atos feitos ou palavras proferidas. 

“Acho que você espera uma explicação minha, pai, por isso vou dar. Você está 

decepcionado comigo, esperava que eu me contivesse mais, sem dúvida quer 

que eu aja como deve agir uma garota de 14 anos. Mas é aí que você está 

errado! Desde que estamos aqui, de julho de 1942 até há algumas semanas, 

minha vida não foi fácil. [...] Agora cheguei ao ponto em que eu não preciso 

do apoio de mamãe nem de mais ninguém. Isso não aconteceu da noite para o 

dia. Lutei demais, durante muito tempo, para me tornar independente como 

sou. [...] só há uma pessoa a quem preciso prestar contas: eu. [...] Não pense 

em mim como uma menina de 14 anos, porque todos esses problemas me 

fizeram crescer [...]” (FRANK, 1944, p. 293). 
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“Ah, eu errei desgraçadamente. Foi a pior coisa que fiz em toda minha vida. 

[...] É claro que tive minha cota de infelicidade, e tudo que eu disse de mamãe 

é verdadeiro. Mas acusar Pim [...] foi crueldade demais. Até que enfim alguém 

me colocou no lugar certo, quebrou meu orgulho, e isso é bom, porque tenho 

sido orgulhosa demais. Nem tudo que a senhorita Anne faz é bom! [...] Bom, 

Anne, você ainda tem muito o que aprender. Já é hora de começar, em vez de 

olhar os outros de cima e sempre culpá-los! [...] Deveria estar profundamente 

envergonhada, e estou mesmo. O que está feito não pode ser desfeito, mas 

pelo menos posso evitar que aconteça de novo [...]” (FRANK, 1944, p.294-

295). 

Ademais, o diário escrito por Anne Frank durante o “reinado” nazista na segunda guerra 

mundial é, acima de tudo, um forte relato de uma menina que, apesar do ódio e da intolerância 

existente nesse período, não desacreditou na vitória do amor e respeito. E mesmo com a guerra 

sendo definida com violência, a vitória dos Aliados significou a quebra de uma linha de 

pensamento que prega a desigualdade e superioridade étnico-racial. 

São inúmeros os relatos em forma de autobiografia de sobreviventes ao holocausto 

contando as atrocidades vividas em cada campo de extermínio. Porém, não são muitos os diários 

remanescentes da segunda guerra mundial, e é aí que “O Diário de Anne Frank” se torna tão 

especial e único. Mesmo com a publicação das autobiografias de várias vítimas ao genocídio 

nazista, que presenciaram e vivenciaram cada crueldade executada, ainda persiste nos dias de 

hoje uma incógnita na mente de algumas pessoas desinformadas: Será mesmo que toda aquela 

tragédia foi real? 

Essa pergunta é facilmente respondida por todas as provas encontradas nos campos de 

concentração - entre elas, fotos de corpos e pertences de pessoas -, mas não só os valores 

encontrados nesses confinamentos nazis são evidências do ocorrido. A realidade dos fatos 

infelizmente transpassa das quatro paredes de Dachau, Auschwitz e Bergen-Belsen (no total, 

os nazistas administraram mais de trezentos campos de concentração por toda a Europa). 

“Na manhã de 4 de agosto de 1944, entre dez e dez e meia, um carro parou na rua 

Prinsengracht, 263. Eles prenderam as oito pessoas que estavam escondidas no anexo [...], e 

pegaram todo o dinheiro e os objetos de valor que encontraram [...]” (p.347). Não pegaram, 

contudo, as escrituras da menina que viria a ser conhecida mundialmente por sua bravura e 

determinação em deixar sua marca na história, e mais uma evidência da barbárie que foi o 

Terceiro Reich Alemão (1933-1945). Além disso, é notório nas "entrelinhas" do seu diário, que 
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Anne Frank carrega consigo um pensamento otimista acerca do futuro da humanidade. Mostra, 

dessa maneira, um pouco do espírito que a intolerância não se cura com mais ódio e que ela 

está disposta a ajudar na mudança do mundo: “[...] sairei para o mundo e trabalharei para o bem 

da humanidade! [...] Tenho esperança em um mundo melhor, mais pacífico”. 

Um amontoado de páginas rabiscadas, escrito por uma jovem alemã e encontrado no 

sótão do Anexo Secreto - apelido carinhosamente dado por Anne ao esconderijo da família - 

por uma das ajudantes dos Frank na moradia temporária, Miep Gies, nos faz compreender com 

quase perfeita exatidão o dia a dia judeu durante o holocausto. E não apenas isso, como também 

a mentalidade futurista, otimista e corajosa de uma adolescente vivendo um dos piores capítulos 

da humanidade. Com isso, o diário foge da definição preconizada atualmente - um mero objeto 

“teen” que retrata o dia a dia entediante dos adolescentes e seus amores platônicos - e se torna 

documento histórico, contendo pensamentos e experiências pessoais do autor em um momento, 

segundo Regert (2009) e Strozenberg e Leite (2013), que a disparidade e “impureza racial” 

assolava a humanidade.  

À princípio, o escrito por Anne, por ter a definição de “Diário", é recebido com certo 

preconceito e até futilidade por parte dos leitores. Porém, quando consultado, o relato se revela 

como um dos objetos de maior importância do século XX e XXI, simbolizando a resistência 

contra movimentos opressores. Assim, é disponibilizado para o leitor uma imensidão de 

pertinentes ideias que são fundamentais para o rompimento da intolerância e quebra o 

paradigma de estereótipo de um documento histórico - não só cartas, declarações, pinturas, 

canções, etc. 

Em certo momento, quando está cumprindo pena no cárcere “calmo e seguro”, Anne 

Frank assiste e descreve, segundo Martins e Azevedo (2016), as longas filas de judeus, que vão 

a caminho da prisão, e que ela observa pela fresta da janela, nutrindo sentimentos de compaixão 

pelos compatriotas que estão em sofrimento, enquanto ela tem o conforto do esconderijo. 

Revela-se, assim, uma adolescente com um caráter alicerçado em princípios éticos e exercendo 

alteridade, determinada em ajudar o próximo, mesmo em meio a um cenário de antissemitismo 

fomentado pelo nazismo. 

“À noite, quando está escuro, costumo ver longas filas de gente boa e inocente 

com crianças chorando, andando sem parar, controladas por um punhado de 

homens que as empurram e batem até elas quase caírem. Ninguém é poupado. 

Os doentes, os velhos, as crianças, os bebês e as mulheres grávidas - todos são 
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tumulto. Não pensaríamos sequer por um minuto em todo esse sofrimento se 

não estivéssemos tão preocupados com as pessoas queridas, a quem não 

podemos ajudar. Sinto-me má ao dormir numa cama quente, enquanto em 

algum lugar meus melhores amigos estão caindo de exaustão ou sendo 

derrubados. Fico apavorada quando penso em amigos íntimos que agora estão 

à mercê dos monstros mais cruéis que já assolaram a terra. E tudo porque são 

judeus.” (FRANK, 1942, p. 79-81). 

“Quarta-feira, 13 de Janeiro de 1943 – [...] E quanto a nós, somos bastante 

felizardos. Temos mais sorte do que milhões de pessoas. Aqui é calmo e 

seguro, e estamos usando nosso dinheiro para comprar comida. Somos tão 

egoístas que falamos sobre “depois da guerra” e ficamos ansiosos por roupas 

e sapatos novos, quando deveríamos estar economizando cada centavo para 

ajudar os outros quando a guerra terminar, para salvar o que pudermos.” 

(FRANK, 1943, p. 91). 

O estudo da história é necessário para nos fazer pensar sobre todas as decisões já 

tomadas, e de acordo com as consequências de cada uma, servir de parâmetro para não retomar 

as atitudes errôneas. É para isso que documentos históricos, como “O Diário de Anne Frank”, 

se fazem tão importante em qualquer época, na qual o sujeito (leitor) olha o outro de um lugar, 

de um tempo e com valores diferentes, e constrói um excedente de visão, vendo nele mais do 

que o próprio consegue ver. Nas palavras de Geraldi (2003), o outro tem “uma experiência de 

mim que eu próprio não tenho, mas que posso, por meu turno, ter a respeito dele.” E volta 

diferente para sua realidade após essa experiência exotópica, percebendo que a batalha contra 

a intolerância continua, e é o nosso contato e interação com os relatos de quem vivenciou a 

opressão no nível mais forte, que nos torna menos fadados a repetir o passado. 

A todo momento, lendo a obra, é bastante perceptível encontrar menções que ainda nos 

remete a problemas ainda bastantes polemizados. Mas para entender o porquê as diferenças 

étnicas, religiosas e de gênero precisam ser tidas como normais e necessárias em um mundo 

tolerante, é preciso abster-se um pouco do “eu” para assim entender o contexto da situação do 

outro. Para isso, é necessário exercícios de alteridade, se colocando fora de si e tentando 

realmente se posicionar no lugar do objeto/pessoa estudada. 

Dado o exposto, quando é possível verificar a alteridade, uma cultura não tem como 

objetivo a extinção de uma outra. Isto porque a alteridade implica que um indivíduo seja capaz 

de se colocar no lugar do outro, em uma relação baseada no diálogo e valorização das diferenças 

existentes. Dito isso, nos deparamos com o oposto de toda filosofia nazista, caracterizada pela 
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perseguição política, étnica, religiosa e sexual e pelo extermínio de milhões considerados 

inferiores. A reflexão feita pela pequena Anne para com seus compatriotas é, no mínimo, a 

mesma que deveríamos fazer ao ler o relato. Mas, se assim acontecesse, viveríamos em um 

mundo mais tolerante às diferenças.  

Sobre isso, Bakhtin diz que é na relação com a alteridade que os sujeitos se constituem, 

pois ela é fundamento da identidade. E esse processo não surge de sua própria consciência, é 

algo que se consolida socialmente, através das interações. Nos constituímos e transformamos 

sempre através do outro. Desse modo, Bakhtin (2003, p.297) afirma que “é impossível alguém 

defender sua posição sem correlacioná-la a outras posições”, o que nos faz refletir sobre o 

processo de construção da identidade do sujeito, cujos pensamentos, opiniões, visões de mundo, 

consciência etc. se elaboram a partir de relações dialógicas com outros indivíduos e opiniões. 

A obra de Anne Frank pode, assim, consubstanciar-se como um testemunho 

para a posteridade, como reflete Dinh (2003), sobre algumas questões éticas 

que se levantam acerca de uma certa ‘amnésia’ consentida pela sociedade 

contemporânea face a algumas memórias, como certos conflitos que 

eclodiram, em determinadas épocas, como a ocupação nazi na Europa. 

(MARTINS & AZEVEDO, 2016, p. 110). 

Através de suas reflexões, Annelies Marie Frank fala diariamente com suas fervorosas 

palavras no coração de diversos acadêmicos, escritores, professores e tantos outros, 

implorando-os no combate à opressão. Ela continua ensinando o caminho para a tolerância, e 

seu entendimento sobre assuntos que repercutem em grande escala atualmente, como educação, 

igualdade de gênero e intolerância religiosa, a torna uma das precursoras sobre essas discussões 

e um pilar histórico importantíssimo para o debate de tais assuntos. 

Por fim, uma política de igualdade e inserção social, independente de etnia, sexualidade 

ou religião, se faz necessário (ou deveria) em qualquer processo de reconstrução de um(a) 

nação, estado ou cidade, para que não se mantenha o esquecimento frente ao erro e, assim, 

diminua ao máximo a intolerância existente e evite que ela se propague nas próximas décadas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa se propôs, em geral, a analisar o documento e suas passagens deixadas 

por Anne Frank em meio a um cenário caótico, e como essa análise pode ajudar a humanidade 

a progredir em termos sociais. Para isso, foi indispensável o uso dos termos “Alteridade” e 
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b
“excedente de visão" na visão Bakhtiniana em coerência com trechos do livro para 

complementar o nosso raciocínio. 

Resumindo, uma sociedade não pode alcançar o “ápice” das relações humanas sem ter 

um profundo exercício de alteridade e excedente de visão, entre outros. Todo o estudo que 

envolveu o trabalho nos confirmou que não se pode modelar uma sociedade menos intolerante 

sem refletir e se colocar no lugar do oprimido, a fim de entender todo o sofrimento por ele 

passado. O diário de Anne Frank é um oceano de informações que nos permite compreender 

todo o horror causado pelo holocausto e por isso foi escolhido como objeto fundamental para a 

pesquisa. “O pensamento, enquanto pensamento, nasce no pensamento do outro” (BAKHTIN, 

1979, p. 329). 
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DISTÂNCIAS HORIZONTAL E VERTICAL: A RELAÇÃO INTERPESSOAL 

EM SALA DE AULA  

CALADO, C. de P. C.1; PEREIRA, F. E. de L.2

1,2 IFRN – Campus Natal - Central 

ÁREA TEMÁTICA: (linguística). 

RESUMO 

Neste trabalho, analisaremos as distâncias 

horizontal e vertical propostas por Kerbrat-

Orecchioni (2006) em uma interação em sala de 

aula. Para esse estudo, focaremos na relação 

professor/aluno, exemplificando com recortes 

de uma transcrição de aula de Língua Espanhola 

para o ensino médio. Elegemos a relação 

professor/aluno por consideramos importante 

compreender esse tipo de interação e como ela 

influencia na aprendizagem em sala de aula. 

Nesta produção, conceituaremos as distâncias 

horizontal e vertical, pois acreditamos que o 

conhecimento destas pode auxiliar o professor 

no desenvolvimento de uma melhor relação com 

os alunos em sala de aula. Essa análise nos 

levou a constatar a importância de haver um 

limite de proximidade na relação professor e 

aluno, na intenção de que esses atores não 

incorram em extremismos de proximidade ou 

distanciamento a ponto de interferir na 

aprendizagem do estudante.  

ABSTRACT 

In this work, we will analyze the horizontal and 

vertical distances proposed by Kerbrat-

Orecchioni (2006) in a classroom interaction. 

For this study, we will focus on the 

teacher/student relationship, exemplifying with 

clippings of a transcription of Spanish Language 

class for high school. We choose the 

teacher/student relationship because we 

consider it important to understand this type of 

interaction and how it influences classroom 

learning. In this production, we will 

conceptualize the horizontal and vertical 

distances, since we believe that the knowledge 

of these distances can help the teacher in the 

development of a better relation with the 

students in the classroom. This analysis led us to 

conclude the importance of having a limit of 

proximity in the relation between teacher and 

student, in the intention that these characters do 

not enter extremisms of proximity or distance to 

the point of interfering in student learning. 

PALAVRAS-CHAVE: Relação Interpessoal. Distância horizontal. Distância vertical. 

KEYWORDS:  Interpersonal relationship. Horizontal distance. Vertical distance. 
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1 INTRODUÇÃO 

Por algum tempo, o enfoque dos estudos da oralidade esteve especialmente no produto final 

do texto falado, sem considerar que essa modalidade textual possui muitos elementos pragmáticos – 

pausas, repetições, ênfases, truncamentos, hesitações, alongamentos de consoantes e vogais, entre 

outros – os quais fazem com que a fala aparente ser desorganizada e sem regras. Entretanto, com o 

passar dos anos, o foco dos estudos linguísticos passou a ser o processo de produção e formação do 

texto falado, levando em consideração que processo e produto, no caso do texto oral, confundem-se, 

e que esse processo é essencial na interação.  

Todo texto é produzido coletivamente num contexto determinado e é constituído por uma 

sequência de eventos, tornando possível, ao fim, que seja concebida uma interação entre seus 

participantes. Assim, interação é uma ação que altera ou mantém as relações interpessoais numa 

comunicação face a face. Dessas relações se derivam numerosos e diversos aspectos do nível 

relacional.  

Sabemos que cada indivíduo tem potencialidades distintas para o aprendizado de uma língua 

estrangeira, além de sofrer interferência de vários fatores para adquirir esse aprendizado. Pensando 

nisso, neste trabalho, analisaremos uma aula de Língua Espanhola, para a turma de 4º ano do ensino 

médio integrado ao curso Técnico de Guia de Turismo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), com foco nas distâncias horizontal e vertical de 

interação propostas por Kerbrat-Orecchioni (2006). Centraremos na relação professor/ aluno, pelo 

fato de consideramos que ela tem papel fundamental para a aprendizagem, pois cabe ao professor 

assumir um compromisso real nesse ato educativo, transformando a sala de aula em um ambiente 

cada vez mais atraente, significativo e valoroso, o que contribuirá também para a formação integral 

dos participantes da aula, sejam os alunos ou até mesmo do próprio professor. Compreendendo isso, 

vemos a sala de aula como o lugar das relações, que podem ser instrumentos positivos ou negativos 

de acordo com a intencionalidade, e o propósito que cada profissional tem para o ensino do idioma. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Compreendemos texto como uma manifestação linguística, constituída de elementos de 

diversas ordens, elegidos e distribuídos de acordo com as particularidades que cada língua põe à 

disposição dos falantes, no desenvolver de uma atividade verbal, de modo a permitir aos 

interlocutores não apenas a produção de sentidos, mas aportar a própria interação como prática 
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sociocultural (KOCK, 1997). É considerando esse conceito que dizemos ser a fala entendida como 

uma modalidade de produção textual. Assim, dominar a habilidade comunicativa de um indivíduo 

combina tanto os saberes linguísticos como os socioculturais.  

Para nós, todo texto é produzido coletivamente, num contexto determinado, e é constituído 

por uma sequência de eventos, possibilitando que seja concebida uma interação entre os 

participantes, que pode ser uma ação verbal, não verbal ou paraverbal, que altera ou mantém as 

relações interpessoais numa comunicação face a face, por telefone, ou em chats (facebook, 

whatsapp, etc.).  

Na análise de uma interação, devemos considerar quem são os participantes, quais são suas 

intenções na conversação e como organizam suas sequências ou turnos de fala, ou seja, como se 

fazem entender e como cooperam no processo de construção da conversação. Nesse caso, o 

contexto interacional possui outros elementos além das palavras, como o olhar, os gestos, a postura, 

as atitudes corporais etc.  

Os aspectos derivados do nível relacional nas conversações são variados, contudo focaremos 

no tipo de distância horizontal e vertical, que se instauram entre os participantes de uma interação.  

De acordo com Kerbrat-Orecchioni (2006), a dimensão da relação horizontal, em uma 

conversação, remete ao fato de que, na interação, os participantes podem se mostrar mais ou menos 

próximos ou íntimos, ou, ao contrário, distantes. Assim, a linha que determina o nível da relação 

horizontal é gradual, direcionada, de um lado, para a distância e, de outro, para a familiaridade e 

para a intimidade. Imagine uma linha horizontal com três pontos determinantes: um ponto no início, 

outro no meio e mais um no final da linha. Consideramos que o primeiro ponto seja o de extrema 

intimidade, como na relação entre pai-filho, irmão-irmão, e o terceiro ponto é para uma relação 

entre desconhecidos, como, por exemplo, o motorista de ônibus e o passageiro. Situando a relação 

entre professor/aluno nessa linha de horizontalidade, acreditamos que ela deva estar no seu ponto 

central, onde deve haver um equilíbrio entre os participantes, para que não haja intimidade demais, 

a ponto de haver desrespeito, ou distância demais a ponto de interferir em uma relação harmônica 

entre professor e aluno, por exemplo.  

Kerbrat-Orecchioni (op. Cit.) diz que os fatores contextuais mais determinantes nessa 

relação são o fato de os interlocutores se conhecerem um pouco, muito ou não se conhecerem; a 

natureza do laço socioafetivo entre eles; e a natureza da situação comunicativa em que ocorre a 

conversação. A condição da relação horizontal depende das características “externas”, pois toda 

interação se desenvolve num contexto e por participantes que possuam algumas características 
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particulares em comum, ou algum tipo de ligação socioafetiva; e características “internas” da 

situação interacional, como a troca de signos verbais, paraverbais e não verbais.  

Em toda conversação, há unidades que confirmam ou contestam o tipo de relação existente 

entre os interlocutores. Dentre essas unidades, encontramos os marcadores não verbais e 

paraverbais, que funcionam como fatores interacionais externos. No corpus analisado, percebemos 

que os marcadores não verbais já são determinados, pois eles se referem ao distanciamento entre os 

interlocutores, aos gestos e à postura dos participantes da aula. Já os marcadores paraverbais são 

caracterizados por atos como a intensidade e o timbre da voz, que pode ser rápida numa relação 

familiar e mais retardada em situação formal.  

Para Kerbrat-Orecchioni (2006), “os comportamentos produzidos na interação são, com 

certeza, em grande parte, determinados pelos dados externos”, como, por exemplo, gestos, olhares, 

aperto de mão, abraços etc.. Entretanto, é importante saber que eles não são totalmente externos, 

pois a relação é geralmente negociável entre os participantes da interação. Os comportamentos 

conversacionais externos podem, certamente, refletir algumas relações que existem entre os 

interlocutores, que eles podem confirmá-las, contestá-las, até mesmo constituí-las ou invertê-las, 

como, por exemplo, o uso do tratamento “você” por pessoas de todas as idades, ou a produção de 

uma ordem. 

Como fatores interacionais internos, podemos encontrar os marcadores verbais da 

conversação, que podem se manifestar por meio de temas abordados pelos interlocutores, pois não 

costumamos falar as mesmas coisas com os próximos e com os desconhecidos.  

Ainda segundo Kerbrat-Orecchioni (2006), 

Todos esses dados verbais e não verbais são geridos na interação, consciente ou 

inconscientemente, com infinitas precauções – se queremos, por exemplo, evitar a 

instauração de uma relação íntima, espontaneamente tendemos a nos afastar levemente, 

alteamos a voz, reduzimos os contatos visuais, falamos de coisas impessoais, elevamos o 

nível da língua... em resumo, “tomamos distância”; esses dados funcionam em rede e cada 

variável pode, numa certa medida, ser compensada por outra: se não podemos agir sobre 

uma delas (ex.: a distância corporal num elevador lotado), agiremos sobre a outra (atitude e 

olhares), a fim de restaurar o nível desejado de distância ou de intimidade.  

Geralmente, a distância interpessoal evolui no desenvolver de uma interação, e essa 

evolução se dá em ritmos variados, ainda que siga quase sempre no sentido de uma aproximação 

progressiva, como, por exemplo, a passagem de  “o(a) senhor (a)” ao “você” é mais comum que o 

inverso.  

As regras que determinam os marcadores de distância ou de intimidade não são 

automaticamente determinadas pela natureza da situação discursiva, pois a distância entre os 
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participantes da conversação é geralmente negociável entre os interlocutores de um modo explícito, 

com a mudança da forma de tratamento ou do nível linguístico sintático; ou implícito, através dos 

gestos e de outros recursos paraverbais, por exemplo.  

Na dimensão vertical da relação interpessoal, os participantes não são sempre iguais na 

interação, podemos dizer que há relação de “poder”, “hierarquia”, “dominação” ou “relação de 

lugares”. Isso ocorre quando um, dentre eles, encontra-se numa posição de “dominante”, enquanto o 

outro está localizado numa posição de “dominado”. (KERBRAT-ORECCHION, 2006).  

Diferente da distância horizontal, a distância vertical é, essencialmente, assimétrica, o que se 

percebe pelo nível de seus marcadores. Seu funcionamento é similar ao da relação horizontal e 

trata-se também de uma dimensão gradual, dependendo de fatores “externos” e “internos”. Kerbrat-

Orecchioni (2006) afirma que, em algumas interações “desiguais”, ou verticais, como trocas entre 

adultos e crianças, professor e aluno, falante nativo e não nativo, a distinção dos participantes é 

inicialmente referente ao contexto, determinado por fatores como a idade, o sexo, o papel 

interacional, ou sobre as qualidades mais pessoais, como o domínio da língua, a competência, o 

prestígio, o carisma e, até mesmo, a força física.  

Todavia, a autora (2006) observa que, na relação vertical, ocorre frequentemente a utilização 

de estratégias de resistência e de contrapoderes, do lado do dominado institucional, que podem 

fracassar ou obter êxito. Por outro lado, nem todas as trocas ocorrem em um contexto de 

desigualdade, o discurso se caracteriza, nesse caso, por uma igualdade de princípios entre os 

participantes, ainda que as desigualdades possam se constituir ao longo da troca, provando que o 

sistema dos lugares não se reduz aos dados contextuais, mas que ele também depende do que fazem 

os interlocutores e do que se passa ao longo da interação.  

A autora conclui dizendo que “os marcadores da relação vertical são tão numerosos e 

diversos quanto os da relação horizontal” (KERBRAT-ORECCHION, 2006). Alguns daqueles 

marcadores podem funcionar nos dois níveis, horizontal e vertical, como as formas de tratamento. 

Notemos, por exemplo, que o pronome “você” desempenha um papel mais importante na marcação 

da relação horizontal que na relação vertical, porque o emprego assimétrico desse pronome é 

atualmente mais raro, sendo pouco encontrado, a não ser na relação adulto/criança.  

Outro exemplo de relação com distância essencialmente vertical pode ser a que ocorre na 

aula analisada neste trabalho, na qual o professor realizou uma avaliação oral dos alunos. Esse tipo 

de avaliação compreende a distância vertical devido sua característica principal de ter o professor 

como autoridade da sala de aula e responsável pelo direcionamento dos tópicos. Por esse motivo, os 

alunos entendem que há hierarquia na relação com o professor.  
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3 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho, usamos como teoria base a Análise da Conversação, que 

tem como principal preocupação a interação da sociedade com as ações e os eventos que são 

vivenciados por esta. Além disso, permitirá a obtenção de diferentes possibilidades interpretativas 

para a relação de teoria e dados. Também acreditamos que é fundamental o contato direto entre 

pesquisador e participantes da pesquisa, por isso utilizamos critérios da pesquisa qualitativa de 

cunho etnográfico.  

Para a análise, escolhemos, de forma aleatória, uma aula de conversação em Espanhol como 

língua estrangeira, a qual foi gravada e transcrita para tornar-se corpus a ser analisado. Inicialmente 

identificamos e classificamos as marcas que determinam a distância interpessoal (horizontal ou 

vertical) presentes na relação professor/aluno. Em seguida, verificamos qual distância interpessoal 

predomina na aula e qual o papel das distâncias na relação desses participantes da aula. 

 O corpus utilizado foi transcrito seguindo estritamente as convenções adotadas no Projeto 

de Estudo da Norma Linguística Urbana Culta, Projeto NURC1 (1990), e disponibilizado pelo 

Núcleo de Pesquisa em Ensino e Linguagens (NUPEL), do IFRN.  

A turma analisada contava com 31 alunos e estava no último ano (4º) do ensino médio 

integrado ao curso técnico de Guia de Turismo, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). A maioria dos alunos tinha entre 17 e 20 anos de 

idade, sendo 25 pessoas do sexo feminino e 06 pessoas do sexo masculino. O estudo de E/LE fazia 

parte da estrutura curricular do curso como disciplina obrigatória. 

Perceberemos que, ao transcrever um texto oral, precisamos recorrer à representação escrita 

com algumas normas de transcrição características da língua oral. Isso foi necessário para que 

pudéssemos expressar o texto falado da maneira mais fiel possível, visto que, na língua escrita, 

perdemos alguns componentes linguísticos, como os olhares, os gestos e as expressões faciais e 

corporais. Assim, a transcrição da língua falada é representada pela escrita, ainda que possua seus 

próprios sinais. Em um texto falado, deve haver a presença de pelo menos dois locutores que 

tomam a palavra alternadamente, transformando cada intervenção em turno de fala, que é o 

equivalente ao que, no texto escrito, chamamos de frase. (PRETI, 1990).   

1 O Projeto da Norma Lingüística Urbana Culta (NURC) foi criado no Brasil em 1969, com indicação de coordenadores 

para as cinco cidades em que o projeto se desenvolveria: Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. O 

Projeto NURC tinha inicialmente o objetivo de documentar e descrever a norma objetiva do português culto falado 

nessas cinco capitais brasileiras, porém, a partir de 1985, considerando as novas tendências de análise lingüística, 

procuraram abraçar outras teorias, tais como: Análise da Conversação, Análise da Narrativa, Análise Sócio-pragmática 

do Discurso entre outras. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Fazendo um resumo geral do desenvolvimento da aula, percebemos que os primeiros 

minutos foram utilizados para organização dos alunos em sala, por isso predominou a relação 

horizontal. Logo após, deu-se início à discussão de como e quando seria realizada a atividade 

avaliativa escrita da turma. Dessa forma, o nível de distância relacional passou, consequentemente, 

a ser vertical, visto que era o professor quem estava no comando do tema. Em seguida, o professor 

anunciou que aquela aula seria a avaliação oral e iniciou a primeira atividade que tratava do 

subtópico “ciúmes”. A segunda atividade proposta pelo professor foi de leitura e interpretação 

textual. Alguns alunos leram o texto em voz alta e depois toda a turma debateu sobre a leitura, 

sendo estimulados também a partir de algumas questões. Após o debate, já que a atividade envolvia 

audição e interpretação, o professor transmitiu um vídeo da música ¿cómo pudiste hacerme esto a 

mí?2, do grupo musical espanhol Alaska, e outros dois vídeos de propagandas sobre diferenças 

sociais e valores humanos para, assim, estimular uma discussão sobre o tema. Por fim, a atividade 

foi de produção oral a partir de imagens expostas pelo professor: cada aluno era responsável por dar 

continuidade à história iniciada pelo colega introduzindo o que aparecesse na imagem da 

apresentação à narrativa. O tópico geral da avaliação foi os valores humanos, o qual foi gerando 

subtópicos ao longo da aula. 

No início do corpus, os participantes são professor e pesquisador 1, e a distância 

estabelecida entre eles é de horizontalidade, percebida pelo teor do assunto discutido por eles. Isso 

nos faz constatar que o pesquisador que realizou a gravação da aula já conhecia o professor que 

seria pesquisado. Vemos, no exemplo 1, que, quando o pesquisador 1 diz “eu tô nervosa, tchau 

gente...”, o professor prontamente responde “vá (  ) fazer o projeto integrador, vá...” isso prova que 

o professor já tem conhecimento do assunto que causa nervosismo no pesquisador 1. Comprovando

a existência de uma relação mais íntima entre eles.   

 Ex. 1 

((conversa)) ((risos)) 

PR – (  ) 

(  ) ((risos)) 

P1 – (o aluno matou o professor dentro da sala de aula e ninguém fez 

nada) Todo mundo... e ninguém fez nada... 

(  ) 

P1 – ((risos)) eu tô nervosa, tchau gente... 

Prof. – vá (  ) fazer o projeto integrador, vá... 

2 Como podes fazer isso comigo? (tradução nossa). 
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(  ) 

(DPAEsp/IFRN-2010, anexo: p. 59) 

No exemplo 2, o professor utiliza a expressão “já podemos?” para indagar aos alunos se já 

poderia dar início à aula, e já começa lembrando-os que a aula seria gravada para um trabalho. 

Percebemos que, nesse momento, há muitas tomadas de turnos entre professor e alunos, e um aluno 

brinca perguntando se tinha que se maquiar, porém, o professor se mantém numa distância vertical, 

permanecendo sério, ignorando os comentários e dando prosseguimento aos avisos.  

Ex. 2 

PR – já podemos?... 

[ 

A1 –                        o primeiro lugar:: de informática da tarde... 

((tossiu)) 

PR – só pra:: lembrar a vocês o que foi dito semana passada, certo?... (a 

duas semanas atrás mais ou menos) eu avisei a turma que essa aula seria 

gravada pel’um trabalho... (  ) 

[ 

A2 - gravada? 

PR - gravada... 

[ 

A2 – eu num acredito não (  ) 

((risos)) [ 

PR - Por que você não tava na sala... 

[ 

A3 –    (você tava na reunião...) 

A4 – a:::h! 

PR – quem tava na sala pode ouvir isso, né? ((risos)) ã:::h... 

A5 – tinha que se maquiar? ((risos)) 

(DPAEsp/IFRN-2010, anexo: p. 59-60) 

Ainda mantendo a verticalidade na interação, o professor informa o dia que acontecerá a 

prova escrita e causa polêmica na turma. Como vemos no exemplo 3, alunos e professor debatem 

sobre o dia da avaliação, mas o professor permanece mantendo a informação dada, até encerrar o 

assunto com a frase “Vai ser sexta... porque quem faltar vai fazer reposição na terça”. Essas atitudes 

do professor, de informar sobre a gravação da aula e determinar a data da prova, sem permitir que 

houvesse uma negociação com a turma, ou ao menos considerar os protestos dos alunos, são 

consideradas autoritárias e, portanto, indicam uma distância vertical por parte do professor em 

relação aos alunos. 

Ex. 3 

PR – porque não sexta? 
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A8 – eu? 

PR -  porque não sexta? 

A8 – eu vou pra (  ) 

PR – ah! Até por/ como vir pra minha aula então (não) é problema meu... 

por que a aula tá marcada tenho que vir de qualquer jeito... 

(  ) 

A8 – não professor... né só na sua não... 

(  ) 

PR – é? Vai ser sexta... porque quem faltar vai fazer reposição na 

terça 

[ 

A8 - pronto! 

((ruído)) 

(DPAEsp/IFRN-2010, anexo: p. 60-1) 

 Dando continuidade à aula, o professor explica a primeira atividade que será 

desenvolvida. Consideramos essa introdução de assunto como pertencente à distância vertical, uma 

vez que o professor deixa explícito quem é o responsável pelas instruções da aula e por determinar 

o assunto a ser discutido. É também a partir desse momento que o professor começa a falar apenas

em língua espanhola, o que mostra que realmente a aula teve início. 

 No exemplo 4, percebemos que inicialmente o professor precisou solicitar a alguns alunos 

que lessem o que estava escrito, pois nenhum deles se voluntariava. Nessa ocasião, também 

acreditamos que estava estabelecida uma distância vertical entre professor e alunos, uma vez que o 

docente necessitou usar de sua autoridade para que os alunos fizessem o que ele planejou para a 

aula, ainda que talvez não quisesse parecer autoritário. 

Ex. 4 

PR - ¡Sí! Entonces veamos… vamos a ver eso:: de/ de modo:: de lec/ 

lectura… ¿va/ vale?... de/ de modo:::… oral. ¿quién puede leer esa 

primera pregunta?... Shakira3. 
((risos)) 

A12 – ¿Eres celoso… celosa? Haz este test y comprUEba que es/ que es 

verDAD que dices/ lo que dices. Explica tu respos/ puestas a tus 

compañeros de la siguiente fuer/ forma. 

PR - ¡Vale! Lee la primera. 

A12 – ¡ã::in!  

((risos)) 

(DPAEsp/IFRN-2010, anexo: p. 62) 

3 Nome fictício. 
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No exemplo 5, o professor mostra ter bastante intimidade com os alunos, ao dizer “Pero tú 

no cuentas Shakira4”5. Em tom de brincadeira, o docente nos faz acreditar que conhece bem a aluna 

a ponto de poder brincar com ela sobre não considerar sua colocação. No entanto, percebemos que a 

atitude do professor provocou risos entre os demais alunos, o que poderíamos questionar se houve 

ou não excesso de intimidade por parte dele com essa atitude, uma vez que o fato de a conhecer não 

dá ao docente permissão para tal ação em público.        

Ex. 5 

PR – ¿Tú haces así? ¿Quién haces así también? 

A12 – Yo. 

PR – Pero tú no cuentas Shakira6. ((em tom de brincadeira)) 

((risos)) 

(DPAEsp/IFRN-2010, anexo: p. 62-3) 

 Seguindo com o assunto, o professor vai guiando o debate sobre ciúmes através da leitura 

do texto feita pelos alunos, fazendo questionamentos para estimular que os alunos falem mais e 

aprofundem mais os tópicos, como, por exemplo, instigando os alunos a falarem sobre suas crenças 

sobre os diversos motivos para os ciúmes, a infidelidade, as mentiras ou omissões. Toda essa 

atividade de leitura e interpretação permitiu que se estabelecessem momentos de intimidade com os 

alunos e momentos em que o professor põe ordem na aula para manter o tópico, porém sua maior 

parte foi de debate sobre o tema de forma amistosa e com os participantes em iguais posições. 

 A segunda atividade desenvolvida foi também de leitura e interpretação de texto. No 

material, já recebido pelos alunos, havia um texto, do qual cada aluno deveria ler um parágrafo. 

Percebe-se que, a cada atividade proposta, o professor passa a assumir uma distância vertical frente 

aos alunos, enquanto que, no decorrer da atividade, essa distância passa por flexibilidades para 

aproximar os estudantes e motivá-los a interagir.  

 No exemplo 6, podemos perceber que a distância é vertical, pois o professor dá início à 

atividade e solicita que o texto seja lido por algum aluno. Nesse momento, é o docente que assume 

uma posição vertical. Mas, em seguida, um dos alunos indica como deve ser feita a leitura, o que 

nos faz pensar que esse aluno queria se posicionar no mesmo nível que o docente. O professor logo 

compreende e assume a indicação dos alunos que deverão ler o texto.   

4 Nome fictício. 
5 Mas você não conta, Shakira. (tradução nossa). 
6 Nome fictício. 
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Ex. 6 

PR – en la página siguiente... tenemos ahí … ¿ya todos? ((pausa)) ã::h “el 

desamor acecha y a veces no sabemos qué hacer... Nos desesperamos y 

buscamos consejo. En España, en los años 60 era muy escuchado un 

programa de radio al que los oyentes, fundamentalmente mujeres, 

escribían pidiendo orientación para sus problemas.” Ahí tenemos una carta 

que fue escrita por una persona que mando a este programa… ¿vale? 

¿quién puede leerla? 
A28 – vai Isabel7… 

A6 – ¡yo puedo! 

PR – no una parte… 

[ 

A26 –                  un párrafo un párrafo… 

PR -  cada párrafo… un párrafo vale tu lee el primero segundo 

tercero cuarto… ((indicando as pessoas)) 

(DPAEsp/IFRN-2010, anexo: p. 75) 

 Como terceiro exercício, o professor usou a música ¿cómo pudiste hacerme esto a mí?8, 

do grupo musical espanhol Alaska, para que os alunos colocassem as estrofes em ordem e, apesar 

da falta de qualidade do áudio, os alunos conseguiram desenvolver a atividade. Logo em seguida, 

como quarta atividade, dois vídeos foram transmitidos para os alunos que, em seguida, deveriam 

debater sobre o tema “diferenças sociais”, apresentado em ambos os vídeos, até chegarem a 

“valores humanos”, que era o tema principal da aula.  

 Finalizando a aula, o professor propôs a última atividade, para a qual os alunos tiveram 

que produzir um texto de forma oral, a partir de imagens determinadas pelo professor. Utilizando o 

recurso de powerpoint9, o professor produziu uma apresentação com imagens, e cada aluno ficou 

encarregado de dar continuidade à história produzida pelo aluno anterior. Essa produção exigia 

muita criatividade dos alunos, além do conhecimento lexical em língua espanhola, necessário para 

uma boa avaliação dos discentes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iniciamos esta pesquisa considerando importante o estudo das relações interpessoais que se 

estabelecem entre professor e alunos em sala de aula. No corpus analisado, percebemos que o 

professor planejou seu discurso, pois o tópico pretendido para a aula foi mantido, mesmo com o 

aparecimento de diversos subtópicos. Percebemos também que, por se tratar de uma aula para 

7 Nome fictício. 
8 Como podes fazer isso comigo? (tradução nossa) 
9 Microsoft PowerPoint é um programa utilizado para criação ou edição, e exibição de apresentações gráficas. 
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avaliação da oralidade dos alunos, havia momentos de hierarquização da relação professor/ aluno, o 

que já mostra que a distância vertical entre esses participantes do meio acadêmico é uma 

característica sociocultural no momento de uma avaliação.  

A aula em análise foi ministrada com objetivo prévio o qual, além da aquisição de léxico na 

língua espanhola, era, principalmente, o de avaliar a oralidade dos estudantes, no que se refere à 

abordagem gramatical e ao trabalho das habilidades necessárias à aprendizagem do idioma. 

Acreditamos que o grau de preparo do professor foi importante para que o objetivo fosse alcançado 

com eficiência, pois este se mostrou capacitado e competente para o desenvolvimento da aula, 

planejando atividades com fins claros para o alcance do objetivo central. Analisamos também, pela 

transcrição, que os participantes se portaram dispostos a colaborar com o docente no cumprimento 

de seu objetivo previamente planejado, participando ativamente da aula. Ter o objetivo prévio 

estabelecido auxilia na manutenção da distância, uma vez que esse fato permite que o professor 

tenha subsídios para não deixar a relação cair na horizontalidade total ou na verticalidade, já que 

está seguro do que pretende desenvolver em sala de aula. 

Por fim, constatamos que, ainda que se apresentem momentos de horizontalidade ou 

verticalidade na relação entre professor e alunos, que são essenciais para a manutenção dos tópicos 

discutidos e uma melhor interação entre esses personagens, deve haver uma estabilidade nessa 

relação. E cabe ao professor buscar essa estabilidade, para que nem haja momentos muito 

horizontais, e ele acabe perdendo a autoridade com os alunos, nem muito verticais, para que a aula 

se desenvolva de forma harmoniosa, agradável e espontânea. 
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ÁREA TEMÁTICA: Artes, Letras e Linguística 

RESUMO

Este artigo tem o intuito de compreender as 

experiências vivenciadas por quatro alunas 

bolsistas de iniciação científica no projeto de 

pesquisa Letramento Acadêmico no Ensino 

Médio Integrado no IFRN Campus Avançado 

Lajes. A metodologia do estudo consiste na 

análise qualitativa do relato da experiência 

reflexivo das quatro alunas bolsistas acerca de 

sua participação, refletindo sobre o seu próprio 

processo de Letramento Acadêmico. Excertos de 

seus discursos foram analisados e discutidos, 

usando a perspectiva de Marcuschi (2007) sobre  

o Letramento. Os resultados apontaram que

houve um enriquecimento teórico-metodológico

por parte das alunas, sobretudo no seu processo

de perceber-se como pesquisadoras iniciantes de

Letramento Acadêmico ao estudar sobre esse

construto teórico e conduzir uma pesquisa a esse

respeito com o devido trabalho de orientação e

coordenação no nível de Ensino Médio

Integrado, observando, porém que ele não se dá

de maneira rápida e parece ser bastante

desafiador.

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa. Letramento Acadêmico. Ensino Médio Integrado. 

Aprendizagem. Iniciação científica. 

ABSTRACT 

This article intends to present the experiences of 

four scholarship students of scientific initiation 

in Academic Literacy in Integrated High School 

research project at the IFRN Lajes Campus. The 

methodology of the study consists in the 

qualitative analysis of the reflexive reports of 

experience of the four scholarship students about 

their participation, reflecting upon their own 

undergoing processes of Academic Literacy. 

Excerpts from their speeches were analyzed and 

discussed, using Marcuschi's (2007) perspective 

on Literacy. The results pointed out that there 

was a theoretical-methodological enrichment on 

the part of the students, especially in their process 

of perceiving themselves as initiating researchers 

of Academic Literacy by studying about this 

theoretical construct and conducting a research in 

this respect with the proper advising and 

coordination work in Integrated High School 

level of teaching, noting, however, that it does 

not happen quickly and appears to be quite 

challenging.

KEYWORDS: Research. Academic Literacy. Integrated High School. Learning. Scientific 

initiation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Compreender o que Letramento Acadêmico (LA) representa no Ensino Médio Integrado não 

é uma tarefa simples. Este conceito implica compreender de que maneira os estudantes do nível médio 

de ensino básico são expostos a gêneros textuais que fazem parte do seu processo de educação 

profissional, aliando os conhecimentos básicos aos conhecimentos técnicos de um curso específico. 

 Este estudo tem por objetivo analisar os relatos de experiências de quatro alunas do Ensino 

Médio Integrado no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Avançado Lajes, obtidos pelo 

seu envolvimento no projeto de pesquisa “Letramento acadêmico no Ensino Médio”1. Almeja-se 

entender o que pensam as alunas envolvidas no processo de estudar e aprender sobre o processo de 

Letramento Acadêmico no Campus referido.  

Todas as bolsistas do projeto puderam ter uma relação estreita com o Letramento Acadêmico, 

podendo compreendê-lo como práticas sociais processuais de leitura e escrita (KLEIMAN, 1995) 

com vistas ao bom desempenho escolar de diversos gêneros textuais acadêmicos, com isso pôde ter 

tido um vasto amadurecimento em relação ao que de fato é a prática do LA. 

Tendo em vista que a prática de letramento é por sua vez algo que provoca reflexão e mudança 

em torno dos sujeitos que  pesquisam sobre a temática, é possível fazer referência a fala de Camões 

(2011) quando o autor diz que “Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, Muda-se o ser, muda-

se a confiança: Todo o mundo é composto de mudança, Tomando sempre novas qualidades.”  

A fala de Camões evidência a ideia de que o processo de pesquisa pode mudar o conceito 

inicial do pesquisador, pois tudo está propenso a mudanças e não é diferente no que diz respeito a 

conceitos, processos e aprendizagem. Conheçamos o referencial teórico que embasou o nosso estudo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O Letramento Acadêmico (doravante LA) pode ser conceituado como práticas sociais de 

leitura e escrita inseridas em contextos acadêmicos, que emanem demandas a serem cumpridas por 

meio de textos escritos e orais. É um tema que vem sendo muito abordado nos âmbitos acadêmicos, 

principalmente nas universidades. É interessante discutir sobre como esse aprendizado sobre ele é 

construído, de que forma podemos começar a analisá-lo e vê-lo inserido no nosso dia a dia. Para 

entender um pouco sobre a inserção do LA, pode-se notar as crenças e saberes a respeito dele. 

1 O projeto recebeu o fomento através do edital 11/2017 PIBIC-EM/CNPq. 
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Antes o Letramento em si era visto como autônomo, divergente do contexto. Segundo Street 

(1993 apud MARCUSCHI, 2005), os primeiros a tratar sobre o modelo autônomo de letramento: 

conceituavam o letramento em termos técnicos, tratando-o como 

independente do contexto social, uma variável autônoma cujas conseqüências 

para a sociedade e a cognição podem ser derivadas de seu caráter intrínseco. 

Contudo, é evidente que não se pode tratar o letramento como algo padronizado, 

individualizado, mas como uma prática social, histórica e firmada nos meios em que ele ocorre, como 

a sala de aula, a igreja e até mesmo em zonas não só urbanas. 

Marcuschi (2007) expõe de maneira clara a respeito do letramento direcionado à leitura e à 

escrita, sendo essa “prática histórica, social e cultural”. Em outras palavras, o letramento versa sobre 

um determinado povo, seus costumes, modos de sobrevivência, valores culturais, fazendo dele um 

viés de mantimento para a vida do homem. Bakhtin (1986 apud SOARES, 2014) endossa o 

pensamento de que o letramento é social, vinculado aos seres humanos e a sua capacidade de se 

adaptar ao meio em que vive para desenvolver-se.  

Os saberes sobre o letramento foram crescendo e estendendo-se aos mais variados conceitos 

por vários expoentes pesquisadores do letramento, o que deu como base para este projeto e nossa 

experiência, o letramento visto por ângulos diferentes, como uma prática social de leitura e escrita, 

diferente de um modelo autônomo.   

Tendo em  vista a discussão sobre experiência, nos baseamos em concepções de pesquisadores 

voltados a temática, como é o caso de Soares (2014), que ao falar da experiência obtida pesquisando 

sobre LA, visualiza a compreensão de que os indivíduos absorvem a partir das práticas de letramento 

quando fala que, “Por meio das práticas de letramentos, os acadêmicos podem compreender o papel 

da leitura e da escrita para além das exigências gramaticais” (p.11), o que retrata a mudança que as 

atividades de letramento ocasionam na forma de pensar das pessoas. 

É interessante observar que é quase inexistente a produção acadêmica que trata deste tipo de 

letramento no Ensino Médio, principalmente, em instituições em que ele se integra a um curso 

técnico, como é o caso no IFRN. 
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3 METODOLOGIA 

Este estudo qualitativo é um recorte de uma pesquisa conduzida ao longo de um ano, com o 

objetivo de estimular a iniciação científica de alunos do Ensino Médio Integrado (EMI), que já 

resultou em outros artigos acadêmicos e comunicações orais. Seu foco está em compreender as 

experiências e o detalhamento do processo de LA ocorrido com as quatro alunas bolsistas 

participantes do projeto de pesquisa “Letramento Acadêmico no Ensino Médio Integrado” no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN, no Campus Avançado Lajes, no período 

de julho de 2017 a julho de 2018. Três das alunas participantes estão atualmente no terceiro ano do 

Ensino Médio Integrado ao curso técnico de Informática, porém iniciaram o projeto ainda no segundo 

ano do curso. A outra aluna está no segundo ano do curso técnico em Administração, logo no ano 

passado havia acabado de entrar na instituição. 

Ao longo do projeto as alunas foram encorajadas durante os encontros quinzenais com a 

orientadora a sempre refletir sobre o processo pelo qual estavam passando, conforme mostram as 

imagens abaixo: 

Figura 1 - Alunas em encontro presencial para orientação do projeto de pesquisa (edital 11/2017 

PIBIC-EM/CNPq) 

Ao fim do desenvolvimento do projeto, foi pedido que elas escrevessem um relato escrito. 

Cada aluna expôs de forma discursiva a sua reflexão acerca dos seguintes questionamentos sobre o 

processo de Letramento Acadêmico pelo qual todas passaram:  

a) Como percebi a minha aprendizagem ao longo do projeto?

b) O que mudou?

c) Que limitações ainda encontro neste momento?

Alguns trechos dos textos reflexivos das quatro alunas (observe que as alunas do terceiro ano 

estão diferenciadas como alunas 1, 2 e 3) foram selecionados para análise dos conteúdos e estão 

expostos na seção dos Resultados alcançados pelo projeto.   

1585



IV SECITEX /XIV CONGIC 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto “Letramento Acadêmico no Ensino Médio” já foi finalizado e pôde-se alcançar 

resultados expressivos no âmbito do Letramento Acadêmico no EMI sob a perspectiva de estudantes 

que se debruçaram sobre esse construto teórico e percorreram um caminho de um ano com grande 

envolvimento em eventos desse tipo letramento. 

Em relação à maneira como elas conseguiram perceber e conceber a sua aprendizagem durante 

o processo, percebe-se um avanço nas suas concepções:

(...) antes do projeto, não entendíamos a tamanha necessidade de pesquisar sobre LA 

e também não compreendíamos o conceito de letramento acadêmico em sua essência, 

mas hoje, graças ao evidenciado projeto e as pesquisas realizadas dentro dele, 

enxergamos o letramento como algo essencial na vida de todos os indivíduos; pois 

estamos em uma sociedade a qual somos estimulados diariamente a ler, meditar e 

interpretar sobre diferentes contextos sociais, e o letramento acadêmico se torna 

específico justamente nessa questão, pois ele faz os alunos meditarem sobre questões 

sociais ideológicas e estimula o interesse dos mesmos sobre questões complexas por 

meio da reflexão, demonstrando o quão estimulante pesquisar sobre a prática do 

Letramento acadêmico pode ser. (aluna 1 do terceiro ano do curso de Informática) 

O discurso das alunas deixa claro que elas já percebem o Letramento Acadêmico como 

processual, de complexo entendimento até que, ao terem vivenciado as práticas desse tipo letramento, 

passaram a compreendê-lo e desmistificá-lo, enxergando-se como “pesquisadoras”, como mostram 

os excertos a seguir:    

“(...) Com o projeto de Letramento Acadêmico, nos moldando gradativamente, 

durante um ano, percebemos a explanação dos gêneros que são abrangentes (...), e 

como passamos a entendê-lo e vivenciá-lo como pesquisadoras e estudantes do ensino 

médio que almejavam entendê-lo e explorá-lo. Assim como também, a inserção das 

práticas de leituras, escritas e reflexões realizadas durante o projeto, que foram 

essenciais para nossa construção como praticantes do Letramento acadêmico no 

ensino médio integrado, logo o LA não só despertou a leitura e a escrita, mas 

incentivou a fazer-nos seres pensantes.” (aluna 2 do terceiro ano do curso de 

Informática)  

“Hoje, com o projeto finalizado, temos em mente o quão difícil foi entender o que 

seria o LA, pois precisamos pesquisar bastante, e além disso, conhecê-lo na prática, 

enquanto o projeto estava em andamento. Atravessar as paredes da sala de aula, ser 

um pesquisador, investigador, ou seja, analisar as práticas de leitura e escrita dos 

alunos do integrado, antecipando as nossas próprias práticas de ambas, tudo isso foi 

honroso para uma conclusão de etapa finalizada. Antes de expor para alguém sobre o 

que era o LA e como podemos entendê-lo, vivenciamos ele na prática.” (aluna 2 do 

terceiro ano do curso de Informática) 
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“Apresentar o mundo do letramento acadêmico a uma estudante que acabara de entrar 

no ensino médio e ainda beirava os 15 anos foi como prepará-la para todo um longo 

caminho. É assim que vejo minha experiência, como um divisor de águas. 

Ao longo da participação do projeto me senti perdida em alguns momentos, pois tudo 

era muito novo. Depois de cerca de um mês, foi adquirido discernimento sobre as 

questões e no restante do processo, as coisas ocorreram bem. Se haviam dúvidas, elas 

eram estudadas e demais dificuldades foram solucionadas em conjunto. Foi mudado 

a minha forma de escrever, o gosto de procurar uma leitura mais acadêmica e 

formativa.” (aluna do segundo ano do curso de Administração) 

O discurso das alunas corrobora a visão de Letramento para atender a demandas contextuais 

sociais e históricas, como defenderam Bakhtin (1986 apud SOARES, 2014) e Marcuschi (2007), 

tendo em vista que esses sujeitos estão inseridos em um contexto institucional, que demanda 

conhecimentos acerca do LA desde o início do Ensino Médio Integrado, de forma processual 

submetendo esses sujeitos a eventos de Letramento Acadêmico sem, muitas vezes, fornecê-los a 

devida orientação. 

As alunas quando questionadas disseram ainda, encontrar algumas limitações, como exposto 

a seguir:  

 “(...) ainda sobre o tema que é muito abrangente, mas faço o exercício de ser uma 

eterna estudante e pesquisadora acerca dele.” (aluna do segundo ano do curso de 

Administração)   

“Ainda é necessário um projeto mais dirigido, direcionado a expor aos alunos ao LA, 

sua importância, necessidade e a prática dos gêneros acadêmicos para o estudante, ou 

seja, o contato eficaz, orientado com eles em sala de aula”. (aluna 3 do terceiro ano 

do curso técnico de Informática) 

Por meio da fala das alunas, percebe-se que apesar delas constatarem que as suas habilidades 

de pesquisa, reflexão e autonomia foram desenvolvidas, nota-se que há uma certa falta de 

direcionamento e desencontro entre as reais necessidades e demandas contextuais de leitura e escrita 

que o alunado no IFRN tem que enfrentar ao longo de sua jornada acadêmica na instituição, como 

seminários, congressos, mostras e semanas de ciência e tecnologia, e o que lhes é oferecido.  

A seguir são retomados os pontos abordados neste artigo sobre o processo de Letramento 

Acadêmico ao qual as alunas foram submetidas.   

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este trabalho objetivou analisar as experiências de iniciação científica de quatro alunas em 

relação ao Letramento Acadêmico no EMI. A reflexão estimula a aquisição de novos conhecimentos, 

por isso ao pensar sobre as transformações ocorridas com essas alunas, é notável o enriquecimento e 

capacitação alcançados com o projeto, conforme os resultados apresentados com excertos dos seus 

próprios relatos mostraram. Na visão das alunas, foram propiciados conhecimentos e momentos de 

pesquisa e questionamentos sobre o tema, possibilitando-lhes ver que investigar o Letramento 

Acadêmico não se trata apenas de saber sobre o que ou de quem se lê, mas que o sujeito pesquisador 

em iniciação científica pode vir a ser o próprio objeto de pesquisa, como um processo de 

“metaletramento” e autopercepção da sua aprendizagem.  

Foi interessante apontar que elas relataram não ter sido um processo tão simples, mas que 

houve acomodação ao tema depois de um tempo e exposição àquela linguagem e construto teórico. 

Pode-se constatar pelo discurso das alunas que ainda há uma lacuna entre as exigências de Letramento 

Acadêmico no Ensino Médio Integrado no IFRN e a forma como lhes é pedido que compreendam 

esse processo, abrindo caminhos de investigação para novos estudos que compreendam a relação 

entre o processo de LA e as percepções dos aprendizes nessa jornada.  
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO ACADÊMICO NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

SILVA, A. G.1 ; COSTA, D. D. P.2  e COSTA, D. P.3  BATISTA, D. C. A.4 ;  SILVA, M. C.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Lajes. 
ÁREA TEMÁTICA: Artes, Letras e Linguística. 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o       
letramento acadêmico nas práticas de ensino e       
aprendizagem dos estudantes do Ensino     
Médio Integrado (doravante EMI) do Instituto      
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia      
do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus        
Avançado Lajes. Nosso interesse nesta     
temática está relacionado à inserção de alunos       
do Ensino Médio em atividades acadêmicas.      
Por meio de questionários fechados, visamos,      
inicialmente, compreender como os    
estudantes se envolvem em práticas de      

letramento acadêmico. Os resultados    
preliminares apontam que, embora participem     
de eventos que promovem o letramento      
acadêmico, tanto em atividades internas     
quanto externas, como a pesquisa e a       
extensão, ainda são muitos os desafios      
enfrentados pelos estudantes, como as     
dificuldades de se engajarem nessas     
atividades. Além disso, podemos perceber     
algumas perspectivas, como a participação em      
eventos com apresentação de trabalhos. 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento acadêmico. Ensino Médio. Iniciação científica. 

ABSTRACT 

This work analyzes academic literacy in the       
teaching and learning practices of Integrated      
High School students (known as EMI) from the        
Instituto Federal do Rio Grande do Norte       
(IFRN) Avançado Lajes Campus. Our interest      
on this topic is related to the inclusion of High          
School students in academic activities. Through      
private questionnaires, we initially aimed to      
understand how the students get involved in       
academic literacy practices. The preliminary     

results show that although they participate in       
events that offer academic literacy, both in       
internal and external activities such as research       
and in extension studies, there are still many        
challenges encountered by students such as the       
difficulty to engage in these activities. But we        
can also notice some perspectives like the       
participation in events with work presentations.  

KEYWORDS: Academic writing. High school. Scientific research. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho teve, inicialmente, o objetivo de analisar as práticas de letramento acadêmico             

de estudantes dos cursos integrados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio               

Grande do Norte (doravante IFRN), mais especificamente do Campus Avançado Lajes. A nossa             

problematização parte da conjuntura que tem se estabelecido, nos últimos anos: o engajamento de              

alunos do ensino médio em atividades de pesquisa e a participação deles em eventos de iniciação                

científica. Pensamos também sobre a tomada de consciência em relação às novas demandas e              

necessidades impostas pelos modelos atuais de educação e nas mudanças relativas ao conceito de              

educação formal. Configuram-se, assim, principalmente, por meio da linguagem (resposta aos           

questionários) inquietações sobre os papéis que estudantes e professores assumem nesse           

contexto/cenário da educação básica no Brasil. Além disso, refletir sobre o papel que a linguagem               

tem nas práticas sociais, como meio de veicular e construir conhecimento por meio de textos, é                

necessário e urgente. 

Acreditamos que esse tema é relevante, pois a escola já apresenta desafios grandiosos em              

relação à leitura e à produção de textos. Assim, com a perspectiva de inserção dos estudantes em                 

atividades de pesquisa, o desafio é ainda maior, mas aponta para perspectivas que podem mudar o                

cenário longo prazo, da relação entre leitura e escrita. Isso coloca em evidência a integração entre                

prática social, a pesquisa, e o envolvimento dos estudantes em eventos de letramento, além da               

consciência sobre o uso da linguagem em situações de interações situadas.  

O debate sobre o letramento acadêmico tem sido, nos últimos anos, bastante acelerado e              

com forte ênfase nas relações entre práticas sociais e usos da língua. Essa discussão tem partido de                 

escrita acadêmica, e se fixado, principalmente, na graduação e na pós-graduação. Para atender a              

essas demandas, há um múltiplo interesse de professores e pesquisadores em debater esse assunto              

nesses níveis. 

No entanto, com os avanços na educação, mesmo que de maneira lenta, percebemos que              

estudantes e professores do ensino médio, sobretudo da rede federal de ensino, têm sido desafiados               

a participar de programas de incentivo à pesquisa, e consequentemente, eles precisam socializar             

essas pesquisas, por meio de diferentes gêneros textuais – pôster, comunicação oral, artigos,             

resumos expandidos, engendrados em eventos de letramento acadêmico, como congressos, feiras,           

simpósios, entre outros. 
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No que diz respeito ao IFRN, o incentivo à pesquisa, em todos os níveis de escolaridade, faz                 

parte da organização didática dessa instituição. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo             

analisar as práticas de letramento acadêmico no âmbito das atividades escolares de estudantes do              

EMI do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Avançado               

Lajes, sob uma perspectiva sociointeracionista da linguagem e dos estudos dos Novos Letramentos.  

É importante destacar que este artigo era um recorte da nossa pesquisa que estava em uma                

fase inicial. Para dar conta da nossa proposta, explicamos o nosso aporte teórico. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para tratar do letramento acadêmico, recorremos aos pressupostos de Lea e Street (1998),             

que veem a leitura e a escrita como uma prática social, se entrelaçando e fazendo parte do                 

desenvolvimento de estudos sobre essas práticas. 

Refletindo sobre essa proposta, podemos pensar sobre o ensino e a aprendizagem – de              

qualquer componente escolar – que se dá na e pela linguagem. Para isso, utilizamos como base                

teórica, o Interacionismo sociodiscursivo (doravante ISD). Os postulados do ISD estão inseridos no             

quadro epistemológico das ciências humanas, principalmente de interacionismo social , segundo          

Bronckart (1999), ao aderir à concepção de que o uso da linguagem em formato de interações                

verbais propicia o desenvolvimento humano. Podemos, assim, perceber que essa abordagem é            

definida por pesquisador como uma ciência pautada no desenvolvimento humano. 

Portanto, olhar as práticas de leitura e escrita no âmbito escolar com as lentes do ISD,                

implica reconhecer esse fato e dar a devida importância à linguagem como elemento central no               

desenvolvimento humano. 

3 METODOLOGIA 

Para atender aos nossos objetivos iniciais, dentro do nosso projeto maior de pesquisa,             

utilizamos o método quali-quantitativo para tratar das práticas de letramento acadêmico nas quais os              

estudantes estão ou não envolvidos.  

A pesquisa foi desenvolvida pelo grupo de pesquisa Linguagem e Formação – LINFORM,             

cadastrado na base do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).            

Ela se insere na área da Linguística Aplicada – que tem como visão dar voz aos sujeitos das                  
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diferentes práticas sociais. Esse grupo, que tem como objetivo compreender as relações entre             

linguagem e práticas sociais, é formado por docentes e técnicos do Campus Avançado Lajes. 

Nesse campus, há oferta de dois cursos profissionais, a saber, Informática e Administração,             

tanto na forma integrada quanto na forma subsequente. No caso deste trabalho, apresentamos dados              

seminais do projeto de pesquisa intitulado “Letramento acadêmico no ensino médio”, desenvolvido            

pelo grupo de pesquisa supracitado com o apoio do CNPq. A seguir, descrevemos os instrumentos e                

etapas da geração e análise dos dados. 

Inicialmente, fizemos a análise da ementa – unidades lexicais – dos Planos de Curso de               

Informática e Administração, para dar conta de quais e em que disciplinas são propostos gêneros               

próprios do agir linguageiro (BRONCKART, 1999) das atividades acadêmicas.  

Concluída essa etapa, elaboramos um questionário eletrônico no google drive com perguntas            

relacionadas aos gêneros que são produzidos na escola, ao engajamento dos alunos em atividades de               

pesquisa e extensão e à participação em eventos de iniciação científica. Esse trabalho tem como               

objetivo analisar como os estudantes percebem essas atividades no seu dia a dia. 

Depois desse planejamento inicial, lançamos o questionário para todas as turmas dos cursos             

do Ensino Médio Integrado de Informática e Administração do campus Avançado Lajes, como             

mostra o gráfico abaixo. 

Gráfico 1 – Estudantes que responderam ao questionário 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Embora tenha havido pouca participação dos estudantes, nesse momento inicial do           

desenvolvimento do nosso projeto, o que se mostra um desafio, pensamos que já é possível fazer                
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algumas considerações – faremos adiante – além de conduzir algumas inquietações. Como a             

comunidade escolar (estudantes e professores) tem despertado para essa nova realidade? Essa é uma              

questão que não trataremos aqui, mas sobre a qual é importante refletir. A seguir, trataremos da                

discussão dos nossos dados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No início do projeto, foram discutidos três aspectos: i) os gêneros próprios das práticas de               

atividades acadêmicas que são solicitados aos estudantes na rotina escolar; ii) as atividades de              

pesquisa ou extensão nas quais estão engajados; iii) quanto à participação dos estudantes em              

eventos de iniciação científica, foi perguntado sobre os possíveis textos com os quais eles têm mais                

contato.  

Antes de passarmos à análise das perguntas, foi importante fazermos algumas considerações            

sobre a sugestão dos gêneros a serem trabalhados nas diferentes disciplinas. São vários gêneros              

acadêmicos sugeridos no plano de curso, tais como resenha, resumo, ensaio, artigo científico,             

relatório, seminário, entre outros. Além disso, percebemos também que alguns desses gêneros são             

sugeridos em todas as disciplinas, como o seminário, por exemplo. A partir disso, observamos que               

alguns gêneros acadêmicos não perpassam todas as práticas escolares, embora reconheçamos que            

alguns gêneros são mais propícios para algumas disciplinas que para outras. 

A partir disso, analisamos as respostas dos estudantes que têm relação direta com os dados               

descritos acima. Quando questionados sobre os gêneros de texto que mais produzem na escola, eles               

indicam o seminário, como podemos ver no gráfico abaixo. Esse dado traz uma reflexão: será que                

isso implica negligenciar a escrita dos demais gêneros?  

Além disso, não podemos esquecer que temos alunos das quatro séries, portanto não             

podemos generalizar os dados sem uma percepção da situação de produção do texto. No primeiro               

ano, o texto que eles são levados a produzir são, sobretudo, seminários, e isso pode ter contribuído                 

para que esse gênero figure como um dos mais solicitados na escola. 

Gráfico 02 – Gêneros acadêmicos com os quais os estudantes são confrontados 
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Fonte: elaborado pelos autores. 

Esses dados estão diretamente relacionados com as sugestões de gêneros a serem            

trabalhados nas quatro séries do ensino médio integrado. O seminário é o gênero que mais aparece                

nos conteúdos e em praticamente em todas as disciplinas. Os demais gêneros são alternados nas               

disciplinas e séries, como é o caso do resumo acadêmico. 

Outro dado relevante para a nossa pesquisa diz respeito à participação dos estudantes em              

atividades acadêmicas como a pesquisa e a extensão. No gráfico abaixo, podemos perceber que os               

estudantes, mesmo sendo um número ainda modesto, participam desse tipo de atividade. O que              

pede um olhar, da escola, para o desenvolvimento de atividades mais engajadas com a escrita,               

visando a produção científica e a apropriação desse saber.  

Gráfico 3 – envolvimento em atividades de pesquisa e extensão 
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Fonte: elaborado pelos autores. 

Outra leitura importante que podemos fazer desse gráfico é o envolvimento de poucos             

estudantes em atividades de pesquisa. Já na extensão, há um bom número desses alunos.              

Percebemos também que pouco mais da metade dos alunos que responderam ao questionário não              

participam das atividades acadêmicas de pesquisa e extensão. Isso sinaliza para a mobilização de              

atividades na escola que começam a atender a um perfil de estudantes envolvidos em atividades de                

investigação e de contribuição para a comunidade. 

O último aspecto que abordaremos neste momento está relacionado à participação deles em             

eventos: 27% dos entrevistados responderam já ter participado de eventos científicos com            

apresentação de trabalho. Isso aponta para as mudanças que vêm ocorrendo ao longo da              

escolaridade, e bem mais cedo os estudantes participam de práticas sociais no campo da pesquisa,               

como podemos ver no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 – Participação em eventos científicos 

Fonte: elaborado pelos autores. 

No Gráfico 4, percebemos que mais 30% dos estudantes já participaram de eventos de              

natureza científica. Esse dado nos diz muito sobre a inserção dos estudantes nas práticas de               

letramento acadêmico. Isso nos lança para muitas perspectivas, mas também desafios e            

inquietações, a principal delas, para adiantar e provocar reflexão, é: quem produz os resumos que               

são submetidos aos eventos? Isso será discutido em outra oportunidade. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Primeiro, podemos concluir que, no dia a dia da escola, de acordo com o plano de curso, há                  

a proposta de trabalhos, principalmente como instrumento de avaliação, com gêneros da esfera             

acadêmica. Isso nos leva a perceber que a escola tem elegido os gêneros de textos como meio de                  

semiotizar o saber, o que, mais uma vez, comprova o papel central da linguagem no               

desenvolvimento humano.  

Segundo, de acordo com as respostas dos estudantes, os gêneros solicitados na escola são              

muito heterogêneos e pertencem a diferentes atividades, entre eles gêneros próprios das atividades             

acadêmicas. E aqui, mais uma vez, lançamos uma reflexão – será que há o ensino desse gênero? E                  

esse ensino promove o desenvolvimento de capacidades de linguagem nesses estudantes para que             

possam se apropriar do conhecimento do uso da língua em práticas de produção de textos situadas? 

Em terceiro, podemos perceber que está em construção o perfil de um estudante do IFRN               

como um pesquisador, por meio da participação dos projetos que são desenvolvidos no campus e,               
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consequentemente, na divulgação desses trabalhos para a comunidade externa. A questão que surge             

é – que gêneros, eles realmente produzem durante todo esse processo?  

Podemos, assim, perceber que os estudantes são parte vital das práticas de letramento. A              

escola, por sua vez, precisa oferecer meios para que esses alunos venham a se envolver, cada vez                 

mais, participando de eventos de letramento e apropriando-se dos gêneros de textos que lhes              

permite a ser protagonistas nessas práticas. 
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TAL MEDIADOR, QUAL LEITOR? – Formação do leitor literário no contexto do 

ensino médio integrado no Câmpus Lajes. 
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ÁREA TEMÁTICA:  Letras e linguística. 

RESUMO 

Este projeto de pesquisa visa a investigar o 

processo de formação de leitores literários 

no contexto do Ensino Médio Integrado, no 

Câmpus Lajes - IFRN, por meio do relato 

de suas experiências de leituras. Com 

enfoque qualitativo e interpretativista, as 

ações do projeto se dividem em duas 

etapas: a pesquisa bibliográfica e a 

pesquisa de campo. Teoricamente, ancora-

se no letramento literário, nos termos de 

Cosson e Paulino, nos estudos sobre a formação 

do leitor literário e no conceito de experiência, 

conforme Benjamin e Larossa.  Espera-se com 

esta pesquisa compreender, no âmbito da 

complexidade da problemática, aspectos 

singulares, como práticas e orientações que 

contribuem para formar o leitor literário no 

contexto do ensino médio integrado e contribuir 

para elucidar aspectos desse processo.

PALAVRAS-CHAVE: Leitor literário. Formação. Ensino. Obra literária. 

ABSTRACT 

This research project aims to investigate 

the process of training literary readers in 

the context of Integrated High School, in 

Campus Lajes - IFRN, through the 

reporting of their reading experiences. 

With a qualitative and interpretative 

approach, the project's actions are divided 

into two stages: bibliographical research 

and field research. Theoretically, it anchors 

itself in literary literacy, in the terms of 

Cosson and Paulino, in the studies on the 

literary reader's formation and in the concept of 

experience, according to Benjamin and Larossa. 

It is hoped that this research will understand, 

within the complexity of the problematic, 

singular aspects, such as practices and 

orientations that contribute to educate the literary 

reader in the context of integrated secondary 

education and contribute to elucidate aspects of 

this process. 

KEYWORDS: Literary reader.  Formation. Teaching. Literary work. 

1 INTRODUÇÃO 

O ensino de literatura tem sido um campo de estudo que desperta cada vez mais o 

interesse e a preocupação de muitos professores e pesquisadores em universidades no Brasil e 

no exterior, bem como dos professores de Língua portuguesa do ensino básico. A literatura é 

um conteúdo de ensino privilegiado, pois proporciona a exploração da aprendizagem, 

desenvolvimento e aprimoramento não só da leitura e da escrita na escola, mas da possibilidade 

de um exercício de desautomatização da linguagem por meio do seu caráter plurissignificativo 
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e fruidor. Nessa perspectiva, compreende-se a importância da literatura como um conhecimento 

humanístico imprescindível a toda pessoa, inserida no contexto da produção de bens culturais 

e da arte em geral, aos quais todos devemos ter acesso. O texto literário, sendo um objeto 

artístico, é produto de “uma transposição do real para o ilusório por meio de uma estilização 

formal, que propõe um tipo arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos” 

(CANDIDO, 2000, p. 47), o que resulta em um tipo de configuração especial por meio da 

linguagem e possibilita ao leitor lidar simbolicamente com o universo humano, especialmente 

em suas contradições e em sua humanidade. 

Entendendo a Literatura nesta dimensão, ratifica-se a sua importância no cenário de 

educação formal de crianças e jovens. Surge, desse entendimento, o desafio de formar leitores, 

que se faz enorme para os docentes de todas as áreas, uma vez que ler é uma atividade cotidiana 

de todas as disciplinas do currículo escolar. Nesse sentido, uma questão central está colocada 

aos professores de Língua portuguesa e Literatura: “como se formam leitores de literatura no 

contexto da escola contemporânea? E mais especificamente para o propósito dessa pesquisa: 

como se formam leitores de Literatura Ensino Médio técnico integrado?”  As pesquisas sobre 

o processo de formação do leitor literário têm refletido sobre variáveis como a formação e a

mediação do professor, os critérios de seleção de obras literárias, o cânone, a análise e 

interpretação do texto literário, dentre outros. Nesse contexto, o projeto tem como objetivo geral 

investigar o processo de formação de leitores literários no contexto do Ensino Médio Integrado, 

no Câmpus Lajes - IFRN, por meio do relato de suas experiências de leituras. Especificamente, 

a pesquisa pretende  interpretar significados da leitura literária no processo de formação cidadã 

dos jovens leitores;  caracterizar, a partir do ponto de vista juvenil, critérios de seleção de obras 

literárias lidas por jovens estudantes no ensino médio; identificar se há permanência do cânone 

ocidental no conjunto das obras escolhidas; mapear a prevalência dos gêneros literários entre 

os jovens leitores, a partir das obras lidas e indicadas por eles; analisar como se processa a 

influência de docentes de diversas áreas, que não a de Língua portuguesa e Literatura, na 

formação leitora dos discentes e rastrear indícios, por meio do discurso dos jovens, que nos 

indicariam por que razões outros jovens, convivendo do mesmo ambiente escolar, não se 

tornam leitores. Os principais desafios e dificuldades que se podem encontrar ao longo dessa 

pesquisa é o não comprometimento e/ou o não entendimento das proposições, por parte dos 

colaboradores, ao responderem o questionário. 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

A concepção de texto literário e sua forma de representação neste projeto coaduna-se 

com o que Paulino e Cosson (2009, p. 67) conceituam como Letramento literário, ou seja, o 
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“processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos”. Depreende-

se dessa conceituação que o tornar próprio a si a literatura implica em uma construção de 

sentidos por parte do leitor. Sendo uma prática social, a leitura literária transmuta a vida social 

e por ela o leitor exercita a sua construção interpretativa. Formulação de hipóteses, 

intertextualidades, diálogos com a comunidade de leitores, incluindo aí o professor, são 

instâncias importantes nesse processo. 

Nessa direção, os jovens na sociedade contemporânea realizam outros movimentos nos 

quais expandem a sua busca e acesso por meio de outras interlocuções além da escola. É o caso 

das fanfictions e fandoms. Os fandoms “são sistemas multimodais de leitura que se estabelecem 

em torno de uma obra” (MIRANDA apud AMARILHA, 2013). A fan fiction (em português 

"ficção de fã"), também grafada fanfiction ou, abreviadamente, fanfic, é uma narrativa ficcional, 

escrita e divulgada por fãs em blogs, sites e em outras plataformas pertencentes ao ciberespaço 

e tem como objetivo a construção de um mundo paralelo à criação literária original. 

Outro aspecto importante destacado por Amarilha (2013) é a diferença entre leitura 

extensiva e leitura intensiva. A leitura extensiva é aquela em que o leitor passa rapidamente 

coletando informações e as têm disponíveis em grande quantidade, algo que fica muito claro ao 

pensarmos nas redes sociais ou mesmo na web. Já a leitura intensiva refere-se a um 

aprofundamento, que exige tempo e disponibilidade, e correlaciona-se com o que aponta 

Resende (2013), ao se referir à necessidade de um cronotropo adequado à leitura de literatura 

na escola. Essa leitura intensiva é a que realizamos quando lemos uma obra literária, pois dela 

se constroem conhecimentos, se ampliam significados, interagimos com outras linguagens e 

ressignificamos simbolicamente o mundo.  Tal intensificação resulta da natureza dialética da 

obra literária que é autônoma, mas, ao mesmo tempo, só se constitui plenamente na relação 

com os elementos externos e com o leitor, o que implica sua circulação (CANDIDO, 2006), 

etapa da produção da obra que se relaciona diretamente à formação do leitor. 

Tendo em mente o teor constitutivo da obra literária e o tipo de leitura que ela exige, 

interessa-nos também o conceito de experiência a fim de que ele possa subsidiar as reflexões 

analíticas sobre os dados. Partimos da concepção benjaminiana de experiência em seu clássico 

ensaio “O narrador” (BENJAMIN, 1985). Há ainda o ensaio “Experiência e pobreza”, cuja 

reflexão se dá na relação entre experiência e vivência. Outro conceito de experiência que 

interessa à esta pesquisa é o proposto por Larrosa (2002, p. 21). Para este autor, 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o 

que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas 

coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo 

o que se passa está organizado para que nada nos aconteça.
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O conceito de experiência, tal qual exposto por estes autores, possibilita uma 

investigação que permitirá um olhar mais voltado para o entendimento dos significados 

advindos do contato dos jovens com o texto literário. Se os estudos sobre a historiografia 

literária já demonstraram os limites, categorias que considerem a expressão das subjetividades, 

como é o caso da experiência, podem indicar caminhos interpretativos capazes de revelar 

aspectos obscuros sobre os quais pretendemos nos debruçar. 

3 METODOLOGIA 

Este projeto se insere no campo da pesquisa qualitativa, e tem caráter analítico-

interpretativista, a fim de avaliar e retomar as conclusões para a transformação das práticas 

relacionadas ao ensino. Para a consecução das metas, se faz necessário, inicialmente, uma 

pesquisa de caráter bibliográfico: revisão de Literatura acerca de conceitos importantes para o 

processo de recepção do texto literário como o de “experiência estética” (ISER, 1996) e o de 

experiência (BENJAMIN, 1985 e LAROSSA, 2002, 2015), bem como o de letramento literário 

(COSSON, 2007, 2014; COSSON E PAULINO, 2009). A pesquisa de campo será desenvolvida 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, 

Câmpus Lajes, com alunos do 2º ao 4º ano do Ensino Médio Técnico Integrado. A seleção dos 

colaboradores se deu inicialmente por meio da aplicação de uma enquete para identificar os 

alunos interessados em participar da pesquisa. Foram contabilizados 66 alunos que se auto 

interpretam como leitores de literatura (critério de seleção) e que se disponibilizam a responder 

os questionários, os quais serão aplicados nos próximos meses. 

Para a constituição de dados, utilizaremos o questionário semiaberto, com perguntas 

objetivas e subjetivas.  Esse procedimento metodológico será importante para que possamos 

analisar as práticas de leituras realizadas por esses jovens, levando em conta os critérios 

elencados por eles no seu processo de escolha de obras e modos de ler, como a relação espaço-

tempo, possíveis incentivadores-mediadores, meios de acesso às obras, por exemplo.  Além 

disso, contaremos ainda com o registro da observação direta, por meio de notas de campo acerca 

das opiniões dos colaboradores. 

4     RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como o projeto foi recém-iniciado, apontam-se neste item as expectativas em torno da 

pesquisa, tais como: compreensão de aspectos singulares das práticas leitoras de jovens 

estudantes do ensino médio integrado do Câmpus Lajes, procurando construir um perfil desses 

jovens; mapeamento de formas de orientações de mediadores as quais influenciam os jovens 

no seu processo de formação de leitores de literatura; organização dos resultados para a 
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produção de ensaios e artigos científicos para fins de divulgação da pesquisa; apresentação e 

publicação de ao menos um artigo científico em eventos na área, dentro e fora do IFRN. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto encontra-se em andamento, tendo sido feita, no tocante à pesquisa de campo, 

a aplicação de uma enquete junto aos alunos do 2º ao 4º ano do ensino médio integrado, a fim 

de serem selecionados os colaboradores da pesquisa. A próxima etapa será a elaboração do 

instrumental para constituição dos dados e posterior análise. No que se refere à pesquisa 

bibliográfica, a equipe encontra-se quinzenalmente para discutir o referencial teórico proposto 

no projeto.  Em termos de composição da equipe, inicialmente, o projeto contava com uma 

aluna voluntária, tendo sido, posteriormente à aprovação deste, convidadas mais duas alunas, 

trazendo maior dinamismo às ações da pesquisa.  
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RESUMO 

A pesquisa é uma missão que deve ser sempre 

cultivada no ambiente acadêmico como forma de 

construir o conhecimento. Eis a importância da 

figura do pesquisador para o resgate de temas e 

problematizações que levem a um debate e a uma 

conscientização. Daí, a escolha das áreas da 

Literatura e da Cultura Potiguar como bases para 

a delimitação do presente objeto de estudo. O 

objetivo central será compreender, dentro de um 

contexto histórico, no qual está inserida, a 

produção do poeta Lourival Açucena, bem como 

o sentido da relação lítero-musical na estética de

seus poemas-canções, presentes em Versos,

buscando sua identidade enquanto gênero

literário e musical para os estudos da linguagem.

Uma análise de conteúdo a partir de leituras e

discussões feitas pela equipe serão os principais

métodos utilizados para uma coleta de dados e a

extração de resultados, tendo em vista o aspecto 

puramente qualitativo da investigação. Tarcísio 

Gurgel, Cláudio Galvão, Alexandre Alves, 

Alfredo Bosi, Norma Goldstein, Solange Ribeiro 

de Oliveira e Paul Zumthor são autores de obras 

que serão os referenciais. Até o momento, 

percebeu-se em Lourival uma construção poética 

marcada por uma forte musicalidade, na qual 

uma intensa oralidade auxilia o registro escrito, e 

a música faz parte desse processo. A estrutura 

dos poemas musicados foi toda arquitetada para 

que a relação lítero-musical acontecesse. Numa 

perspectiva interdisciplinar, é válida a pesquisa 

voltada para o entendimento acerca de ambos os 

gêneros pertencentes a campos artísticos 

distintos, mas que acabam se completando 

integralmente.

ABSTRACT 

Research is a mission that must always be 

cultivated in the academic environment as a 

way of building knowledge. This is the 

importance of the figure of the researcher for 

the rescue of themes and problematizations 

that lead to a debate and an awareness. Hence, 

the choice of the areas of Potiguar Literature 

and Culture as bases for the delimitation of the 

present object of study. The central objective 

will be to understand, within a historical 

context, in which the poet Lourival Açucena's 

production is inserted, as well as the meaning 

of the lyrical-musical relationship in the 

aesthetics of his poems-songs, present in 

Versos, seeking his identity as a genre literary 

and musical work for language studies. A 

content analysis from the team's readings and 

discussions will be the main methods used for 

data collection and the extraction of results, 

considering the purely qualitative aspect of the 

research. Tarcísio Gurgel, Cláudio Galvão, 

Alexandre Alves, Alfredo Bosi, Norma 

PALAVRAS-CHAVE: Música. Poema. Lourival Açucena. Cultura potiguar. 
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Goldstein, Solange Ribeiro de Oliveira and 

Paul Zumthor are authors of works that will be 

the references. So far, a poetic construction 

marked by strong musicality has been 

perceived in Lourival, in which an intense 

orality assists the written record, and music is 

part of this process. The structure of the 

musical poems was all designed so that the 

relation lítero-musical happened. From an 

interdisciplinary perspective, the research 

focused on the understanding of both genres 

belonging to distinct artistic fields, but which 

are fully completed, is valid. 

2 INTRODUÇÃO 

A literatura potiguar é de extrema importância cultural para o estado do Rio Grande do Norte. 

Contudo, atualmente não é dada a visibilidade que deveria ter sobre os poetas e suas contribuições 

para a formação literária do estado. Diante do impasse, a presente pesquisa qualitativa busca a relação 

entre o poema e a música do poeta Joaquim Eduvirges de Melo Açucena, conhecido pelo nome de 

Lourival Açucena em decorrência de sua atuação numa peça de teatro, intitulada O desertor francês. 

Nela, Joaquim interpretou um personagem conhecido como “tenente Lourival”. O nome ficou, como 

também o sobrenome original do poeta e cantor em discussão neste trabalho.  

Lourival é considerado por muitos um dos primeiros poetas norte-rio-grandenses. Teve sua 

existência marcada pelo talento com os versos e com a música, compondo modinhas e lundus, gêneros 

populares que o tornaram conhecido, sobretudo pelas elites políticas potiguares. Não chegou a deixar 

livros publicados em vida. Seus poemas só tiveram registro na imprensa provinciana. Fato este que 

será um dos desafios encontrados para o desenvolvimento da presente pesquisa. No entanto, foi Luís 

da Câmara Cascudo quem acabou rigorosamente organizando grande parte da poesia de Lourival, 

com a ajuda do filho deste, Joaquim Lourival, mais conhecido como o “Professor Panqueca”. 

Sendo assim, em 1927, foi lançada a obra Versos, com comentários e notas do próprio Luís da 

Câmara Cascudo, mostrando criticamente o que o trabalho de Açucena deixou de significativo. Há 

em Versos poemas que revelam um poeta observador de costumes, crítico satírico do sistema político 

da época e um autêntico cantor e compositor de modinhas, cantilenas, fados portugueses, chulas e 

lundus, alguns dos quais destacados por Cascudo ao prefaciar a obra. 

O propósito deste trabalho está num estudo analítico dos poemas de Versos que foram 

musicados por seu autor. Chamou a atenção essa possibilidade de encontro entre as duas artes — a 

literatura e a música —, uma vez que são campos de expressividade comunicativa muito distintos e 

que possuem sua própria linguagem. Contudo, há instantes de toque, sublinhando a hipótese de uma 

investigação interdisciplinar que pode apontar um sentido (ou talvez mais de um) para a sua 

importância no conjunto da obra. É uma dialética que conduz a uma problemática sobre o uso da 

KEYWORDS: Music. Poem. Lourival Açucena. Potiguar Culture. 
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música para reforçar o efeito estético do poema. Em termos qualitativos, uma análise de conteúdo 

dos poemas-canções O pintassilgo, Marília, Eu não sei pintar amor, Delíquios, Eulina, A porangaba, 

Sabiá, Ora... isto não é o cão? A política, Flor entre espinhos e A uma mangueira contextualizará 

historicamente esse liame entre as duas linguagens do campo da arte. 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

As bases para o estudo do tema explicitado terão sustento nas teorias de Solange Ribeiro de 

Oliveira, que tem uma relevante abordagem sobre as implicações da música, enquanto arte abstrata, 

na literatura. O confronto entre o texto musical e o texto verbal auxilia o entendimento da inter-

relação entre os gêneros do discurso e a utilidade dessa ligação. Em seguida, para o exame do texto 

lítero-musical de Lourival Açucena, a explicação dada por Alfredo Bosi sobre os conceitos de ritmo 

e melodia. A origem dessa relação que data desde a era medieval e competentemente instruída por 

Paul Zumthor. Fatos da vida de Lourival não serão desprezados, posto que complementam dados 

sobre a origem de sua arte de versejar. Além do livro Versos, Sons e Ritmos, de Norma Goldstein, 

sendo fundamental para a análise do aspecto formal e rítmico do poema. 

4 METODOLOGIA 

A primeira meta a se cumprir será a leitura e a compreensão de cada poema-canção de Lourival 

Açucena enquanto texto literário, e, para isso, uma análise técnica, calcada no estudo de conceitos 

sobre métrica, ritmo, rima e estilo será realizada. As anotações serão como o registro das primeiras 

impressões que cada texto pode fornecer. Dessa forma, tais impressões orientarão a equipe para a 

reflexão sobre a problemática estabelecida. A segunda meta consistirá no debate das formas poéticas 

usadas pelo autor e nos tipos de composição musical popular que se mesclam a essas formas. A equipe 

discutirá cada poema-canção do autor potiguar, aqui selecionado, e observará não só a forma poética 

e os aspectos que compõem o gênero poema, mas também estudará, dentro deles, os gêneros musicais 

populares: o lundu, a modinha e a chula. 

Os aspectos culturais do Rio Grande do Norte serão relevantes para se entender o papel que 

desempenham na composição musical e poética de Lourival Açucena. A equipe se propõe a ler o 

material teórico que versa sobre o gênero poema, relacionando-o com o contexto da época. Trabalhos 

acadêmicos de etnógrafos e historiadores da literatura e da música potiguar não serão descartados, 

uma vez que os dados coletados nessas leituras servirão de suporte dissertativo-argumentativo. 

Dentro desta terceira meta, os sentidos obtidos dessa construção melopoética e a razão desse projeto 

lítero-musical para o contexto da época serão investigados e devidamente explicados. Em seguida, 
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serão escritos os resultados da pesquisa e o juízo acerca deles para que a comunidade científica 

compartilhe da experiência vivida. Relatórios no meio e ao final da pesquisa serão apresentados à 

equipe como forma de monitoramento de todo o trabalho. A análise documental (ou de conteúdo) 

permeará toda a investigação sobre o objeto de estudo em questão, a partir da qual todos os dados 

serão coletados, caracterizando, assim, um método qualitativo e descritivo. O tempo de execução de 

toda esta metodologia será equivalente a um período de sete meses. Cada meta corresponderá a um 

mês executado. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa ainda se encontra em fase de andamento. A equipe conseguiu até o instante 

cumprir a primeira meta: a análise e os primeiros comentários sobre os poemas-canções enquanto 

textos literários. No primeiro momento, foi necessária a dissociação do texto musical em função da 

urgência em se entender a estrutura do poema enquanto gênero literário, com um papel, a princípio, 

diferente do gênero letra de música. Para isso, a obra O Ser e o tempo da poesia, de Alfredo Bosi, foi 

fundamental para o estudo. Constatou-se a influência estética do romantismo nos versos e nas formas 

poéticas, na maioria das vezes, empregadas: o soneto; o que não exclui outras, como as quadras e as 

décimas. Em poemas como: Eulina, Flor entre espinhos e A uma mangueira, o forte sentimentalismo 

é evidente, além do nacionalismo e do nativismo, aspectos marcantes da arte romântica. Há toda uma 

estrutura que facilita a musicalização e, consequentemente, o canto, além da própria declamação. 

Uma das dificuldades, talvez, enfrentada, de início pela equipe, e que poderá se estender ao longo do 

trabalho, refere-se à ausência parcial de um acervo sonoro que mostre, precisamente, o resultado 

desses poemas musicados pelo poeta e compositor. Quando muito, em uma das referências, no caso 

A modinha norte-rio-grandense, do pesquisador Cláudio Galvão, pode-se encontrar a descrição de 

partituras musicais de certos compositores do período provincial e republicano. Sendo assim, a única 

certeza que se tem, por enquanto, é a da musicalização. 

6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que se destaca mais na pesquisa, até o momento, é, esteticamente falando, a herança do 

Trovadorismo europeu e do Romantismo brasileiro no poema de Lourival Açucena; especialmente, 

do primeiro estilo de época, no qual o poema, enquanto gênero literário, praticamente, surge da 

música. Os jograis cantavam os versos que eram produzidos pelos trovadores, poetas que habitavam 

o ambiente palaciano na Baixa Idade Média. Historiadores da literatura portuguesa, como Óscar

Lopes e José Antônio Saraiva, colocaram a equipe a par dessas informações, orientando-a a não 
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desconsiderá-las. Um dado como esse foi um norte para que se pudesse entender o relevo da relação 

proposta entre a literatura e a música, duas artes distintas, mas que, conforme falado, se 

complementam no texto de Açucena. A própria estrutura das estrofes (quadras, sonetos, décimas, 

etc.) foram elaboradas já com o intuito de o poema ser musicado; a métrica regular do verso e a rima, 

também. As figuras de linguagem, como os paralelismos, em alguns versos, denunciam o caráter 

musical do texto. Uma dissociação, portanto, entre texto verbal e texto musical seria inapropriada em 

se tratando de linguagem, de comunicação. O propósito da pesquisa almeja desconstruí-la. 
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A SEQUÊNCIA ARGUMENTATIVA E A CONTRA-ARGUMENTAÇÃO 

EM COMENTÁRIOS DE FACEBOOK 

Silva, Simone Souza¹; Medeiros, Laura Beatriz Trajano¹; Silva, Sadart Vieira². 

¹Estudante de Ensino Técnico; ²Professor do Curso Técnico; 

 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA:  Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar a 

argumentação e a contra-argumentação em 

comentários em uma página da rede social 

Facebook, observando a contra-

argumentação e o uso de conectores contra 

argumentativos.  Também tem por objetivo 

analisar a argumentação e contra-

argumentação em debates, especialmente em 

ambientes virtuais e propor estratégias de 

análises desses discursos. Aqui 

descreveremos alguns resultados da análise 

da pesquisa realizada virtualmente, que teve 

como metodologia uma percepção e análise 

de comentários no Facebook. Esta pesquisa 

revela que, os comentários das redes sociais 

podem se tornar mais produtivos, reflexivos 

e argumentativos quando há o uso da coesão 

textual e de marcadores discursivos, os 

conectores argumentativos.

ABSTRACT 

The present work pretends to analyze the 

argumentation and the counter-argument in 

comments on a page of the social network 

Facebook, observing the counter-

argumentation and the use of counter-

argumentatives connectors. It also aims to 

analyze argumentation and counter-

argumentation in debates, especially in 

virtual environments and propose strategies 

for analyzing these discourses. Here we will 

describe some results of the analysis of the 

research performed virtually, which had as  

PALAVRAS-CHAVE: Sequência argumentativa/contra-argumentativa, conectores, gênero 

textual. 
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methodology a perception and analysis of 

comments on Facebook. This research 

reveals that the comments of social networks  

can become more productive, reflexive and 

argumentative when there is the use of 

textual cohesion and discursive markers, the 

argumentative connectors.  

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo contribuir com o estudo da argumentação e contra 

argumentação presente em discursos públicos, principalmente no suporte da rede social 

Facebook. Far-se-á análises de textos curtos, do gênero comentário, tendo como orientação 

teórica a Linguística textual, mais precisamente a análise textual dos discursos, com os 

estudos sobre coesão textual e uso de marcadores discursivos, notadamente os conectores 

argumentativos visto em Koch (1990, 2007, 2011, 2015); os marcadores discursivos de Adam 

(2011).  

No Facebook, o comentário é o gênero textual mais frequente que promove a 

discussão, a interação e a construção argumentativa. Conforme Weinrich (apud ADAM, 2011, 

p. 293): “Todo comentário é um fragmento da ação; por menor que seja, ele modifica a

situação dos dois interlocutores e engaja, dessa forma, um e outro”. 

Para tornar os comentários coesos, quanto à argumentação e a contra-argumentação, 

torna-se necessário o uso dos articuladores textuais que, segundo Koch (KOCH 2011, p. 133), 

são recursos linguísticos que promovem o encadeamento de segmentos textuais de qualquer 

extensão, também chamados de operadores de discurso. Com isso, analisaremos os 

comentários presentes em algumas postagens do Facebook, observando o uso dos conectores 

e a sequência argumentativa, que propiciam o discurso mais ou menos argumentativo e como 

se estabelece a interação entre a postagem motivadora e os comentários. 

KEYWORDS:  Argumentative/counter-argumentative sequence, connectors, textual genre. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Utilizamos como referencial teórico os estudos de argumentação, contra-argumentação 

e conectores a partir do ponto de vista teórico da Linguística Textual do Discurso, com a 

contribuição teórica de J. M. Adam (2011). Utilizamos categorias teóricas (proposição-

enunciado, refutação, argumentos, conectores discursivos) da Análise Textual do Discurso 

referentes à sequência discursiva argumentativa, uso de conectores argumentativos.  

Das relações discurso-argumentativas que os articuladores textuais revelam, 

selecionamos a de contrajunção (oposição/contraste/concessão) e vimos a partir das análises, 

em maioria, a presença dos conectores classificados por J. M. Adam (ADAM, 2011, p. 191) 

como conectores contra-argumentativos marcadores de um argumento forte que são: mas, 

porém, contudo, entretanto, no entanto etc. com ênfase ainda maior no mas. Alguns desses 

conectores que auxiliam no discurso contra-argumentativo podem vir modificados ou 

acrescentados, como no acréscimo dos advérbios sim e não, presentes nos comentários 

analisados nos discursos públicos e reais que encontramos no Facebook. 

 São referenciais para a construção dessa análise e integração prática dos processos de 

leitura e análise da produção de texto argumentativo, do gênero comentário em sítios na 

internet e da contra-argumentação: as contribuições teórico-metodológicas desenvolvidas por 

Mascuschi (2001, 2010), Koch (1999, 2007, 2011, 2015), as posições teórico-metodológicas 

de J. M. Adam (2011) acerca das sequências textuais, especificamente a sequência 

argumentativa e os conectores argumentativos. 

3 METODOLOGIA 

Esse trabalho, que se origina do projeto de pesquisa “Estudos da Argumentação em 

Discursos Públicos”, do Campus Currais Novos, apresenta-se como uma pesquisa qualitativa 

e descritiva cujo método se estabelece a partir dos estudos e discussões da literatura teórica 

proposta sobre argumentação e a contra-argumentação na perspectiva da análise textual dos 

discursos na rede social Facebook. Realizou-se a seleção de 20 comentários, sobre temas que 

geraram grande repercussão, abordados em uma página do Facebook, com duas postagens. 

Em seguida, ocorreu análise da argumentação, contra- argumentação, uso de conectores, e 

intenção argumentativa em cada um dos 20 comentários selecionados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram analisados 20 (vinte) comentários em duas postagens do Facebook: uma 

relacionada a morte de Marielle e a outra sobre um desfile nomeado como “Anti-Victoria’s 

Secret”, retiradas da página Quebrando o Tabu. Em ambas, a maioria dos comentários 

presentes expressavam opiniões subjetivas, geralmente como forma de resposta a outros 

comentários feitos e não em relação a postagem motivadora em si. Em alguns comentários, de 

certa forma, ainda apresentavam um pouco de argumentação referentes à postagem 

motivadora. Dos 20 comentários analisados, 9 apresentavam algum tipo de conector contra-

argumentativo, sendo o mais utilizado o conector mas.  

Uma característica em comum nesses comentários explorados era a proximidade que 

eles tinham com a fala com conectores como o mais (mas), utilizados com frequência. Outra 

questão vista no uso dos conectores é a não diversificação. Quando os conectores estão 

presentes nos comentários muitos dos comentadores não conseguem utilizar de acordo com os 

sentidos semânticos adequados de contraposição, explicação ou conclusão. 

Com o prosseguimento das análises pretendemos apresentar a importância do uso dos 

conectores para tornar mesmo um texto curto como o comentário em rede social mais 

argumentativo, menos subjetivo, e também propiciador da contra-argumentação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho se mostra importante para a análise dos comentários realizados em redes 

sociais ao explorar a construção da argumentação e da contra-argumentação com o uso de 

conectores. Percebermos e defendemos que, comentários que utilizaram mais conectores, 

tornam-se mais argumentativos, mais reflexivos e relacionados ao tema. Com o 

desenvolvimento da pesquisa, promoveremos uma análise mais aprofundada em outros 

comentários presentes em postagens da página do Facebook a qual selecionamos, “Quebrando 

o Tabu”, em que o uso da coesão textual se apresenta como elemento importante e necessário

para a construção de textos tanto mais densos, quanto em comentários de discursos públicos 

na internet.  
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ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo expor 

o embate de forças centrífugas e centrípetas

presentes no desenho Steven Universo e

suas implicações sociais. Para isso utilizou-

se os postulados de Bakhtin (2015), uma

vez que seus estudos dão conta de analisar

muitas das problemáticas discursivas

presentes na trama da produção que foge da

norma dos desenhos animados atuais, em

geral normatizadoras, e age sem banalizar

aspectos ainda não tão bem aceitos na

sociedade vigente. Além do mais, por ter

uma linguagem simples, os temas julgados 

como tabus pela sociedade são tratados de 

forma mais explícita a partir da exposição 

das emoções envolvidas, tornando clara a 

compreensão do que se está sendo discutido 

no episódio e toda problemática envolvida. 

A partir da análise de elementos 

representativos da trama do desenho, foi 

possível identificar ações discursivas que 

funcionam como forças verbo-ideológicas e 

revitalizam a forma com a qual se constrói 

desenhos e tratam questões tabus.

ABSTRACT 

This work aims to expose the clash 

of centrifugal and centripetal forces present 

in the cartoon Steven Universe and its social 

implications. The postulates of Bakhtin 

(2015) were used, since his studies give 

account of analyzing many of the discursive 

problems present in the production plot, 

which escapes the norm of current cartoons, 

usually standardizers, and acts without 

trivializing aspects not yet so well accepted 

in the current society. Moreover, because 

they have a simple language, the themes 

judged as taboo by society are treated, in a 

certain way, in detail, also from the 

exposure of the emotions involved, making 

clear the understanding of what is being 

discussed in the episode and all problematic 

involved. From the analysis of 

representative elements of the cartoon plot, 

it was possible to identify discursive actions 

that work as verb-ideological forces and 

revitalize the way in which cartoons are 

constructed and deal with taboo issues.

PALAVRAS-CHAVE:  Forças centrífugas. Steven Universo. Desenho animado. Diversidade. 

KEYWORDS: Centrifugal forces. Steven Universe. Cartoon. Diversity 
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1 INTRODUÇÃO 

Steven Universo, criado por Rebecca Sugar com o título original “Steven Universe”, é 

um desenho animado1 produzido pela Cartoon Network Studios desde 2013 e tem como 

personagens principais: Steven, Pérola, Ametista e Garnet (Rubi e Safira fundidas) - havendo 

introdução de outros ao longo da história. É fato que essa animação possui uma abordagem 

diferenciada da maioria dos desenhos animados convencionais, pois discute, de forma mais 

explícita, diversas temáticas que tendem a ser – nos desenhos infantis mais clássicos – excluídas 

para manter uma certa “perfeição” nas narrativas vistas por crianças. Sua diferenciação 

principal está sob o aspecto das abordagens temáticas, exibindo não apenas o conhecimento 

comum, mas também causas e consequências envolvidas nas tomadas de decisões (LEMON, 

2015). 

    Ao relacionar a temática em estudo com os pressupostos de Bakhtin (2015) é evidente a 

forma com a qual o desenho se torna uma força centrífuga, uma vez que essa força se caracteriza 

por ser um movimento que vai contra as regras sociais impostas e permite, aos sujeitos que tem 

contato com o agente, inferir que há outras formas de organização social. Portanto, o desenho 

torna-se uma ferramenta influente à desconstrução de aspectos de extremo conservadorismo 

que resultam em graves problemas sociais, como o machismo e a homofobia. Ou seja, não 

alimenta um discurso monológico (Bakhtin, 2008), levando o telespectador a aquisição de senso 

crítico e percepção de discursos excludentes.  

Nesse paradigma, percebe-se que o objetivo fundamental deste trabalho não é expor a 

existência da abordagem de temas diferenciados no programa de TV, mas sim reconhecer quais 

práticas discursivas dentro do desenho animado Steven Universe funcionam como forças 

centrífugas e suas consequências para o gênero discursivo que pertence.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para elaboração deste trabalho foram utilizados os postulados teóricos de Bakhtin (2015), a 

fim de otimizar o conhecimento específico sob os aspectos ressaltados ao longo da discussão 

dos episódios como: discurso monológico, heterodiscurso e forças centrípetas e centrífugas. 

1 Desenho animado é uma forma de programação infantil utilizada, pincipalmente, por possibilitar 

variação de contextos e criação de cenas sobre-humanas. Tem por finalidade prender a atenção do público alvo ao 

mesmo tempo que instiga algum aspecto cerebral, como senso criativo ou formas de comunicação (LISBOA FILHO 

& SCHUSTER, 2011). Para as crianças, é uma forma de se construir socialmente a partir da contemplação do outro. 
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Além disso, foi utilizado os trabalhos de Monteiro (2010) e Lemon (2015) para compreensão 

da influência do desenho animado Steven Universo na infância. 

    Nesse contexto, faz-se fundamental a compreensão de forças centrífugas e centrípetas no 

âmbito da linguagem e comunicação; sendo assim, são forças centrífugas as que promovem a 

despadronização de algum ideal. Ou seja, espalham e exibem as diferentes possibilidades, 

descentralizando poder e criando, ou apenas dando visibilidade, a outras classes ou aspectos 

não necessariamente apenas sociais. Enquanto isso, forças centrípetas são opostas a anterior, 

elas buscam convergir e criar padrões. Desse modo, após a normatização de uma força 

centrífuga ela se torna centrípeta (BAKHTIN, 2015). 

    Assim como no meio social, os gêneros dos discursos trazem em si vozes discursivas que 

vão além daquele que escreve e fala, mas engloba todos os discursos que constituem aquele ser. 

A esse processo, Bakhtin (2015) dá o nome de heterodiscurso. O conceito se torna relevante 

para esta pesquisa, uma vez que o desenho em análise revela em sua construção diversos 

discursos distintos, desde os mais hegemônicos até os mais marginalizados.  

3 METODOLOGIA 

Este trabalho está inserido no campo da Linguística Aplicada (doravante LA), uma área 

que se afirma além das fronteiras disciplinares, investigando a língua como uma prática da 

existência nas diversas manifestações realizadas pelos sujeitos situados em dado espaço e 

tempo. Nessa perspectiva, esta pesquisa define-se num paradigma qualitativo-interpretativista 

de base histórica, apoiando-se numa perspectiva bakhtiniana do sujeito contextualizado.  

A partir desses processos metodológicos, optou-se pelo debate de apenas duas 

problemáticas do desenho devido ao espaço limitado. Dessa forma, foram escolhidas as 

melhores apresentações de forças centrífugas e heterodiscurso. Sendo esses os episódios 

“Descoloridas” (131) e “Reunidos” (151-152). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente, é necessário ter em mente que fusões são conexões íntimas para as Gems2, 

pois é ação de abrir seus corpos e mentes e deixarem de existir para se tornarem uma só, 

2 Gems são minerais alienígenas capazes de expandir sua energia interna para criar um corpo, como um 

holograma, porém tangível. Podem, também, serem vistas como uma espécie alienígena, havendo diferenciação de 

raças por características qualitativas como cor ou habilidades. 
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exigindo confiança e concessão entre elas, podendo então ser comparado com um 

relacionamento ou uma relação sexual, dependendo do caso.  

Na análise do episódio 131 foi mantido o foco sob o grupo “Descoloridas”, composto 

por Fluorita, Radonita, gêmeas Rutilo, Safira Padparadscha e Lars, que representam alguns 

grupos ou relações marginalizadas pela sociedade pós-moderna. Sendo esses: relacionamentos 

não convencionais, deficiência física, deficiência mental. Assim, ao passo em que as 

Descoloridas são caçadas por serem diferente se é exposto, de forma lúdica, a angústia e o 

sofrimento vivido por essas gems, o desenho animado faz alusão às minorias perseguidas por 

intolerantes na vida real. Desse modo, a narrativa dessa história foge de uma “saga do herói” 

padrão na qual um personagem enfrenta problemas até alcançar o final feliz ao longo dos 

episódios. Na realidade, essas problemáticas das personagens Descoloridas, serve como força 

centrífuga para que se corroa essa jornada do herói e se construa uma nova, na qual esses seres 

ficcionais tem problemas muito mais próximos da realidade e faz com que questões e reflexões 

surjam aos sujeitos que assistem.  

Ainda sobre esses acontecimentos centrífugos, no episódio de Steven Universo 

intitulado como “Reunidos”, acontece o casamento de Rubi e Safira, duas personagens 

mulheres. Ou seja, o qual elas reafirmam seu amor por meio de votos e, assim como uma 

cerimônia comum para as culturas cristãs, ocorre um casamento; porém, não convencional pelas 

integrantes serem tratadas como mulheres, apesar de apresentadas como agênero. Assim, 

apresenta novamente a problemática de relacionamentos não tão bem aceitos e a polêmica do 

casamento LGBTQ+. Essa questão pode ser vista mais uma vez como força centrífuga, pois a 

questão da homoafetividade ainda não é algo visto normal na sociedade brasileira. Sendo os 

significados do mundo resultados de um processo de negociação entre sujeitos envolvidos em 

práticas discursivas (BAKHTIN, 2015), é possível compreender que o Brasil permanece com 

posicionamentos conservadores sobre a questão das relações homoafetivas e reproduz por 

diversos meios discursos monológicos sobre a questão3. Assim, representar aspectos como esse 

em um desenho é visto como uma afronta por muitos sujeitos do Brasil, uma vez que seguindo 

uma concepção que tende a isolar a criança das problemáticas do mundo e recheá-la de 

discursos monológicos conservadores, desenhos como esses desestabilizam essa lógica 

monologizante.  

3 Na concepção bakhtiniana (2008), discursos monológicos são espécies de discursos naturalizantes que 

tentam se sobrepor aos demais como uma espécie de verdade única.  
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Tais características, portanto, apresentam um programa infantil com ensurdecedor 

heterodiscurso, uma vez que introduz diversas problemáticas contemporâneas, e enorme força 

centrífuga pois apresenta, de forma lúdica, tabus na televisão e discute aspectos ainda tímidos 

na mídia brasileira. Desse modo, é perceptível que situações discursivas como as elencadas 

funcionam não apenas como formas distintas de se construir desenhos animados, mas também 

como forma de driblar verdades absolutas e histórias únicas a fim de promover a circulação de 

todos os discursos ao invés de apenas alguns no meio social.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, é evidente que Steven Universo possui recorrência no 

heterodiscurso. Assim como afirma Lemon (2015), ao apresentar a forma lúdica com que os 

personagens aprendem a lidar com as suas diversidades. Desse modo, é visível que o 

ensinamento não está limitado ao pedagógico stricto sensu, há diversas fontes exteriores que 

podem e influenciam na formação humana. (LEMON, 2015). Nesse aspecto, é perceptível o 

quanto diversas práticas discursivas – como o desenho animado, nesse caso – funcionam para 

a edificação axiológica do sujeito.  

Além disso, o desenho animado se apresenta como uma ótima opção como programação 

infantil já que auxilia no desenvolvimento de uma sociedade menos intolerante, uma vez que 

ensinamentos aprendidos na infância são dificilmente esquecidos (Monteiro, 2010). 

Torna-se claro, portanto, que o desenho analisado além de possuir grande forças 

centrífugas capazes de educar não apenas público infantil e desenvolver uma sociedade menos 

intolerante, ele apresenta a luta de diversas minorias de forma análoga, reforçando o 

heterodiscurso inúmeras vezes, e desenvolvendo um novo modelo de programação infantil. 
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O presente trabalho tem como objetivo realizar um paralelo entre o
clássico da Walt Disney “Branca de Neve e os Sete Anões” (1937) e a
história moderna do filme “Branca de Neve e o Caçador” (2012) para
tratar sobre o empoderamento da mulher. A metodologia utilizada foi a
pesquisa qualitativa, fazendo uso das forças centrífugas e centrípetas.
Logo, é notável que diferente da versão anterior, a recente apresenta
uma princesa rompendo o imaginário e se aproximando do modelo
ocidental mais empoderado da mulher contemporânea.

PALAVRAS-CHAVE: Discursos, empoderamento, forças, filme, mulher.

.

Como embasamento para este trabalho, foi utilizado duas das
categorias de análise dos estudos das práticas discursivas do autor
Mikhail Bakhtin, no qual pode-se fazer uma relação entre a sua teoria e
o tema abordado. Nesse sentido, se aplica o uso de duas forças, as
quais operam de forma simultaneamente e dialogicamente, no qual uma
possui o discurso homogêneo, ou seja, unifica as ideias com o intuito de
generalizar para conservar o comum (força centrípeta), e outra que atua
com o discurso heterogêneo, sendo assim, as estratificam e
desestabiliza o que é comum a fim de inovar e tornar imprevisível (força
centrífuga).

O empoderamento feminino concede o poder de participação
social às mulheres, garantindo que possam estar cientes sobre seus
direitos, como a total igualdade entre os gêneros. É importante buscar
a participação efetiva das mulheres nos campos sociais, políticos e
econômicos da sociedade em que estão inseridas. Nesse sentido, o
presente trabalho tem como objetivo fazer o paralelo entre o clássico
da Walt Disney “Branca de Neve e os Sete Anões” (1937), no qual
ilustra uma mulher que necessita de um príncipe para fazê-la feliz, e a
moderna história da mesma princesa relatada no filme “Branca de
Neve e o Caçador” (2012) que desconstrói esta imagem ultrapassada
de princesa. Para isso, será utilizada a questão das forças verbo-
ideológicas tratadas por Bakhtin (2011) para aprofundar a discussão.

A pesquisa encaixa-se na Linguística Aplicada e possui como
metodologia a pesquisa qualitativa, na qual emprega duas das
categorias de análise dos estudos das práticas discursivas do autor
Mikhail Bakhtin: o uso das forças centrífugas e centrípetas.

A ideia do trabalho surgiu a partir da relação feita entre as obras
“Branca de Neve e os Setes Anões” (1937) e “Branca de Neve e o
Caçador” (2012), que tratam de uma mesma princesa, mas em
séculos diferentes, passando de maneira distinta a imagem da
mulher. Dessa forma, essa analogia possibilitou a abertura do
questionamento sobre o empoderamento feminino, no qual é tema
principal. O estudo foi desenvolvido a partir da elaboração de um
resumo expandido proposto durante a disciplina de Língua
Portuguesa.

Logo, é válido afirmar que o empoderamento da mulher é reflexo
do movimento de um grupo feminista, a qual vive em uma luta
constante pelo seu espaço na sociedade. Desse modo, através do
paralelo feito entre a princesa Branca de Neve de épocas diferentes,
foi notável de maneira mais nítida o quão a literatura, a arte expressa
a realidade, e também o quanto que é forte a presença não só da
Linguística aplicada, mas também da pesquisa qualitativa e das
forças centrípetas e centrífugas.
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Centrífugas atuando em três gêneros discursivos. 2014.
Disponível em:
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Acesso em: 10 set. 2018.
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É perceptível a atuação da força centrípeta no clássico por
apresentar o relato do papel da mulher durante o século XX como a
“dona de casa”, no qual, não prioriza suas necessidades, e sim,
busca suprir as necessidades dos anões - figura que representa o
homem -. No entanto, a força centrífuga age sobre o filme mais
recente, em que a princesa - a mulher - nos dias contemporâneos,
deve enfrentar a realidade que está à sua volta, o desejo de ser
princesa desaparece mais, dando vez para a busca por
independência mostrando que nem sempre se faz necessário ter um
príncipe para ser feliz. Tal fato, o processo de descentralização e
desunificação do discurso se tornando importante para o
empoderamento.
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A INFLUÊNCIA DA INTERNET NA MUDANÇA DAS EXPRESSÕES 

NORDESTINAS 
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1, 2, 3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos. 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

Sendo a comunicação uma ferramenta que pode 

ser utilizada para a identificação da origem dos 

indivíduos. A cultura nordestina pode ser citada 

como exemplo disso, tendo em vista que suas 

peculiaridades são facilmente reconhecidas pelos 

demais grupos culturais brasileiros. O advento da 

internet proporcionou inúmeras mudanças 

socioculturais em todo o planeta. Termos de 

línguas estrangeiras tornam-se cada vez mais 

presentes e comuns no vocabulário. Com base 

nesse contexto, o presente trabalho visou analisar 

as mudanças na configuração idiomática 

nordestina – tendo como delimitação a região do 

Seridó norte-riograndense - provenientes das 

influências da internet. Aplicou-se um 

questionário dentro da plataforma digital 

Formulários Google, em que foram analisadas as 

respostas de 80 entrevistados. Percebeu-se o fato 

de que as expressões características estão a cada 

dia mais cedendo lugar a homogeneização do 

vocabulário virtual. Há muito a se explorar nesta 

vertente de pesquisa, levando em consideração as 

diversas influências encontradas no dia a dia das 

pessoas.

ABSTRACT 

Communication is a tool that can be used to 

identify the origin of individuals. Northeastern 

culture can be cited as an example of this, since 

its peculiarities are easily recognized by other 

Brazilian cultural groups. The advent of the 

internet has brought countless sociocultural 

changes across the globe. Terms of foreign 

languages become more and more present and 

common in vocabulary. Based on this context, 

the present work aimed to analyze the changes in 

the Northeastern language configuration from 

the influences of the Internet. A questionnaire 

was applied within the Google Forms digital 

platform, in which the responses of 80 

interviewees were analyzed. It was noticed the 

fact that the characteristic expressions are more 

and more giving place to the homogenization of 

the virtual vocabulary. There is much to explore 

in this research area, taking into account the 

diverse influences found in people's daily lives.

1 INTRODUÇÃO 

O advento da internet proporcionou inúmeras mudanças socioculturais em todo o planeta; e 

no que diz respeito à linguagem, tais mudanças tornam-se cada vez mais rápidas e significativas. Se 

PALAVRAS-CHAVE: Nordeste. Vocabulário. Internet. Memes. Expressões. 

KEYWORDS: Northeast. Vocabulary. Internet. Memes. Expressions. 
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antes a linguagem escrita era pouco utilizada, e na maioria das vezes apenas na sua forma culta, nos 

dias atuais seu uso se torna cada vez mais corriqueiro e acessível, podendo com apenas um clique 

compartilhar não só ideias como também o jeito próprio de se expressar. Ao compartilhar 

características próprias, sejam elas individuais ou coletivas, simultaneamente estar-se sujeito a 

receber novas influências completamente distintas.  

Segundo Fiorin (2008), o processo de globalização é intensificado a partir da facilidade de 

troca de informações entre pessoas de culturas distintas separadas geograficamente através da 

internet, tal processo acarreta numa certa homogeneização de grupos, costumes e expressões. Termos 

de línguas estrangeiras tornam-se cada vez mais presentes e comuns no vocabulário, sendo usados 

tão naturalmente quanto as palavras nativas  –  ou até mesmo substituindo-as. 

Segundo Barreto (2015), atualmente o gênero “meme” têm ganhado destaque nas mídias e se 

tornado extremamente popular entre os internautas –  principalmente jovens – que os difundem em 

suas redes sociais e em plataformas específicas. Quando um meme torna-se viral, toda a comunidade 

virtual faz uso dele e de suas variações, alguns são tão marcantes que transformam-se em gírias e 

jargões que extrapolam o virtual passando a ser utilizados em âmbitos reais. 

Embora o surgimento de novos termos e palavras expandam o vocabulário, é preciso que haja 

uma reflexão sobre as mudanças e substituições que consequentemente trazem consigo. De acordo 

com Costa et. al (2011), a comunicação também é importante para a identificação da origem dos 

indivíduos a partir dos traços culturais expressados por seu léxico, sotaque e costumes. A cultura 

nordestina encaixa-se como exemplo disso, tendo em vista que suas peculiaridades são facilmente 

reconhecidas pelos demais grupos culturais brasileiros, sendo seu dialeto uma das características mais 

marcantes. 

Os novos termos incrementados têm sucedido os populares nativos, levando ao desuso várias 

palavras das quais alguns membros dessa sociedade não conseguem reconhecer seus significados, 

existindo apenas no imaginário dos anciãos, dos membros menos conectados, e registrados em 

documentos.  

Com base nesse contexto, o presente trabalho visa analisar a nova configuração idiomática 

nordestina proveniente das influências da internet, a fim de compreendê-la como ritual simbólico de 

estabelecimento de uma determinada unidade social. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O Nordeste é caracterizado pela singularidade na produção cultural. [...] Essa amostra é vista 

principalmente na literatura, teatro, arte e música. A linguagem nordestina é utilizada como 
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identidade regional, caracterizando os espaços ocupados e expressando os sentimentos do sertanejo. 

(COSTA, SANTOS, NASCIMENTO, 2011, p. 1). 

Para Lopes, Araújo e Freitag, (2016, p. 92), a ocupação luso-brasileira no sertão “foi marcada 

por reversões, lacunas e descontinuidades”. Sujeita a grupos dominantes, estava a chamada “gente 

miúda” (curraleiros, pequenos proprietários de lavouras, mestiços livres e pobres, índios e escravos 

negros); como também os povos quilombolas, e índios fugidos. Sendo assim, a diversidade de povos 

coexistindo na mesma região, a ocupação dos sertões distinta da ocupação do litoral, explica tal 

singularidade linguística da região nordeste. 

Segundo Barreto (2015, p. 84), as interações linguísticas são constituídas de práticas rituais, 

imbuídas de valor simbólico, cultural e social, capazes de expressar determinadas crenças e valores, 

contribuindo para a formação de grupos de interesses compartilhados.  

Ainda segundo Barreto (2015, p. 24), as redes sociais são dinâmicas e suas transformações 

são fortemente influenciadas pelas interações entre os atores. As redes são sistemas complexos e 

envolvem o aparecimento de padrões de comportamento em larga escala e os comportamentos 

coletivos são capazes de impactar a estrutura das redes sociais na Internet e fora dela.  

Tendo como base o  levantamento do IBGE apresentados na reportagem de CURVELLO 

(2013), nos últimos seis anos, 77 milhões de pessoas passaram a ter acesso à internet. Neste período, 

a quantidade de “conectados” cresceu 143,8%. De acordo com tais dados, é notório o avanço da 

inclusão social, possibilitando mais trocas de informações cada vez mais rápido, o que acelera o 

processo de mudança idiomática, este processo, por sua vez, está intrinsecamente relacionado com a 

identidade cultural de um povo. Mesmo que Fiorin (2008, p. 3) defenda que a mudança lingüística 

não é vista nem como progresso, nem como degeneração linguística; ainda assim, causa impactos na 

configuração identitária de um determinado grupo, que se não documentadas, podem perder-se.  

A partir do exposto, faz-se conexão direta entre o uso da internet (redes sociais), com as 

mudanças no cenário linguístico atual. No presente trabalho, tenta-se evidenciar tal fato a partir de 

análise do vocabulário jovem nordestino – por ser o grupo mais envolvido nas redes. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa se insere na Linguística Aplicada e tem como metodologia a pesquisa qualitativa, 

a qual mesmo com a aplicação de questionários dentro da plataforma Google Formulários necessita 

ir mais a fundo na análise dos dados, tendo em vista a necessidade de historicizar e localizar o sujeito 

do qual se investiga. No questionário, foi perguntado aos entrevistados suas respectivas idades e a 

cidade em que mora para delimitar a fonte de pesquisa, em seguida, questionou-se quais das palavras 

expostas eram conhecidas, assim como seus respectivos significados.  
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Para a formulação da pergunta referente a utilização das expressões características 

nordestinas, coletou-se palavras a partir do trabalho escrito por Albuquerque (2018), sendo elas: 

Abuticar; Adular; Amancebar; Batoré; Beradeiro; Cabueta; Califom; Cambito; Cafuçu; Cabrunco; 

Dor de Veado; Esmoler; Fastio; Ariado; Ficar de boi; Fazer missa; Latomia; Malino; Mungango; Só 

o mi.

Para a pergunta referente ao conhecimento sobre as expressões oriundas da internet, coletou-

se palavras a partir de textos colhidos no site BuzzFeed (conhecido por sua opção de mídia variada), 

aprofundadas pela vivência pessoal, sendo elas: Mitar; Bug; Poser; Trollar; Spoiler; Fake; Shipp; 

Mec; POC; Sextou; Falsiane; Crush; Top; Close; Lacrar; Parça; Rolê; Tipo; VDC; OMG; Printar. 

Os questionários foram aplicados à um total de 80 entrevistados, inseridos dentro da faixa 

etária entre 16 a 25 anos de idade. No que diz respeito às cidades, entre as que foram citadas pelos 

respondentes no questionário estão: Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá, São Vicente, Florânia, 

Tenente Laurentino Cruz, Acari, Natal, Parelhas, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Santa Cruz, 

Macaíba, Parnamirim e São Miguel do Gostoso. A partir disso, é evidente que todos são jovens 

moradores do nordeste brasileiro, especificamente do estado do Rio Grande do Norte.  

Coletou-se os dados em forma de gráficos oferecidos pela própria plataforma digital para a 

interpretação dos resultados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Figura 1 – Gráficos dos percentuais de quais expressões nordestinas/gírias virtuais são conhecidas. 

De acordo com os percentuais adquiridos referente a pergunta relacionada as expressões 

nordestinas conhecidas pelos entrevistados (Figura 1), é perceptível que os respondentes possuem um 

bom conhecimento acerca das expressões utilizadas na região Nordeste. Apesar de que existem 

algumas como “Cabrunco”, “Malino” e “Califom”, em que foram reconhecidas uma parcela inferior 

a 25% do total. Supõe-se que várias dessas expressões que foram passadas de geração em geração 
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acabaram caindo em desuso, abrindo espaço para novas palavras dentro do vocabulário nordestino 

ou simplesmente adaptando-se aos tempos atuais. 

De acordo com os dados obtidos referente a pergunta das gírias virais conhecidas (Figura1), 

pode-se perceber que em comparação aos percentuais anteriores em que obteve-se em média 13 

expressões conhecidas por pessoa, os respondentes atingiram uma média de 17,5 no que diz respeito 

às gírias virtuais. Nota-se também que expressões como “Crush”, “Fake” e “Spoiler”, as quais 

possuem cerca de 100% das respostas, derivam da língua inglesa. Reconhecendo dessa forma, a 

influência global que o inglês possui em relação as mídias digitais. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao fim desta pesquisa, foi possível constatar que embora algumas palavras características 

nordestinas ainda sejam bem conhecidas e utilizada na região estudada, ainda é um índice baixo 

quando comparado às expressões derivadas da internet. É nítido que a previsão feita inicialmente 

provou-se verdadeira, tendo em vista o conhecimento das palavras derivadas da internet eleva-se ao 

tradicional regional. 

Ainda há muito a se explorar nesta vertente de pesquisa, principalmente se levar em conta que 

pouco se tem documentado oficialmente sobre este vocabulário tão rico que encontra-se à desvanecer. 
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ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística 

RESUMO 

O presente trabalho constitui-se de um projeto de 

pesquisa, cujo principal objetivo é estimular a 

valorização da identidade linguística no 

Assentamento Águas Vivas (Ceará-Mirim/RN). 

Para tanto, partimos da compreensão de que as 

variantes linguísticas de cada região configuram, 

entre outros aspectos, um traço da identidade 

local. Portanto, os aspectos regionais devem não 

ser apenas investigados e descritos, mas também 

valorizados para que os moradores concebam o 

seu modo de falar como um traço de identidade, 

constituindo-se, consequentemente, como um 

traço que os diferencia das demais variantes da 

língua portuguesa. Nesse sentido, analisaremos 

entrevistas dos moradores da região, com o 

objetivo específico de compreender a relação 

entre a comunidade e as expressões que os 

identificam como moradores do lugar. 

ABSTRACT 

The present work constitutes an project whose 

main objective is to simulate the Águas Vivas 

settlement (Ceará-Mirim/RN). For this purpose, 

we start from the understanding that linguistic 

variants of each region configure, among other 

cultural aspects, a trace of the local identity. 

Therefore, the regional aspects should not only 

be investigated and describe, but also valued so 

that the inhabitants conceive their way of 

speaking as a trait that differentiates it from other 

variants of the Portuguese language. In this 

sense, we will analyze interviews with residents 

of the region with the specific objective of 

understanding the relationship between the 

community and the expressions that identifies 

them as locals.  

1 INTRODUÇÃO 

Este resumo expandido é resultado de um projeto de pesquisa que tem como campo a 

comunidade de Águas Vivas, localizada na área rural da cidade de Ceará-Mirim/RN. O projeto 

PALAVRAS-CHAVE: Língua. Identidade linguística. Cultura. Análise. 

KEYWORDS: Language. Linguistic identity. Culture. Analysis. 
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surge a partir de um morador da comunidade em questão, que tinha vergonha de falar em locais 

públicos, vergonha se expressar de acordo com a língua falada em sua região. Então surgiu o 

questionamento: será que era somente com aquele morador que acontecia aquilo? A partir disso, 

buscamos conhecer a história do local onde a pesquisa seria executada. Na comunidade de 

Águas Vivas, vive uma pequena quantidade de moradores, que se comunica, principalmente, 

por meio da oralidade e que se formou com pessoas provenientes de localidades próximas e até 

mesmo vizinhas.  

A escolha de Águas Vivas, entre tantas comunidades, se deu também pelo fato de que 

um dos autores viveu toda a sua infância lá e parte de sua adolescência e, assim, já estava 

familiarizado com a comunidade. Esse mesmo autor manifesta o desejo de contribuir para a 

formação da comunidade voltada para a valorização de sua identidade linguística. 

Diante desses fatos, temos como objetivo geral contribuir para a valorização da 

identidade linguística da comunidade de Águas Vivas.  

Como objetivos específicos, temos: 

a) Investigar como se dá a relação entre os falantes da região de Águas Vivas e o uso

das variantes linguísticas características da região; 

b) Estimular/reforçar a valorização da identidade linguística local, a partir da

perspectiva da variante linguística como traço cultural; 

c) Promover o reconhecimento e afirmação da identidade cultural dos habitantes da

região, por meio do uso de suas variantes. 

 Trabalho introduzido, partimos agora para a seção de referencial teórico. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A língua está presente em todos os lugares, é o instrumento que mais utilizamos em 

nosso dia-a-dia e, segundo Mollica e Braga (2008), ela não é imutável e nem homogênea e sim 

heterogênea. Ainda, para Bagno (1999), ela é um fenômeno social que está em constante 

mudança. Não apenas muda, mas também varia, muda com o tempo e varia no espaço. A 

mudança com o tempo chama-se mudança diacrônica. Vejamos como Mollica (2008) nos 

apresenta: 

[a] variação linguística pode ocorrer nos eixos diatópico e diastrático. No

primeiro, as alternâncias se expressam regionalmente, considerando-se os

limites físico-geográfico; no segundo elas se manifestam de acordo com os
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diferentes estratos sociais, levando-se em conta fronteiras sociais (MOLLICA; 

BRAGA, 2008, p. 12). 

A toda essa mudança dá-se o nome de variação linguística. Mas o que de fato ela é? Esta 

nada mais é do que um fenômeno que consiste na variação, na mudança de uma determinada 

língua, como nos traz Coelho et al (2015):  

A variação linguística é processo pelo qual duas formas podem ocorrer no 

mesmo contexto com o mesmo valor referencial/representacional, isto é, com 

o mesmo significado (Coelho et al, 2015, p.16).

Esse caráter da língua é o ambiente propício para o fenômeno a que chamamos 

preconceito linguístico, que consiste no ato de discriminar alguém pelo seu modo de falar 

(BAGNO, 1999). Infelizmente muitas pessoas ainda sofrem esse tipo de preconceito. Persiste 

esse tipo de discriminação no Brasil, porque muitas pessoas ainda não reconheceram/aceitaram 

que não há um português certo ou um português errado, mas, sim, há uma variedade do 

português falado e do português escrito.  

Para combater esse tipo de pensamento, precisamos reconhecer que a língua exerce 

funções sociais. A principal delas é a de facilitar a interação e comunicação entre os indivíduos. 

Outra função, segundo Silva (2015), é a de dar característica a uma comunidade a partir da 

língua falada ali, a partir de suas variantes. Chamamos essa função da língua de identidade 

linguística. Sobre tal abordagem, aponta Silva: “a língua faz parte da identidade sociocultural 

de qualquer grupo/comunidade” (SILVA, 2015, p. 3). 

3 METODOLOGIA 

Para prosseguir com nossa investigação e alcançar os nossos objetivos iniciais, 

pretendemos entrevistar nove moradores da comunidade, sendo três de cada geração, entre 16 

– 30 anos, 31 – 50 e 51 – 70.

 E então faremos as seguintes perguntas a cada um dos entrevistados: 

1. Você sabe algo sobre a história de sua comunidade?

2. Você percebe algumas particularidades na fala dos moradores da região de Águas

Vivas? 

Dependendo da necessidade de cada entrevistado, iremos fazer adaptações nas 

perguntas. Para que possa ficar claro para a resposta. 
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Faremos questionamentos relacionados à história da comunidade pelo fato de que a 

construção de um determinado local se dá através de sua história. Vejamos o que refletem 

Eugênio e Lima (2014) sobre este tema:  

A construção de um povo se dá através de sua história, que marca cada geração 

com suas implicações políticas e sociais, tornando-se premente para os 

pesquisadores a elaboração de novos questionamentos e critérios de análise 

dos fatores culturais, sociais e identitários que formam a memória de cada 

sociedade. (p. 02) 

Estamos cientes de que os sujeitos que ora serão entrevistados são sujeitos pós-

modernos (Hall, 2005) que são aqueles que não possuem uma identidade fixa, essencial ou 

permanente. Pois, este sujeito não está somente em Águas Vivas, é um sujeito que vai à feira 

fazer as compras, vai para o trabalho, possui amigos de outros locais e dentro outros. 

Para tanto, a nossa entrevista não passará de um diálogo com o entrevistado, pois aqui 

estamos abordando uma pesquisa do tipo qualitativa. Para que, assim, ele sinta-se à vontade 

para que possa expressar-se e não sentir receio, ou medo. O diálogo se trata de uma interação 

de pelo menos duas enunciações (GEGE, 2009).  

Como instrumento para a gravação da entrevista, utilizaremos um Gravador Digital 

Portátil Zoom H1 N H1n. E, caso seja necessário, levaremos conosco uma Almofada Coletadora 

de Impressão Digital. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Partimos do pressuposto de que não existe uma hipótese a ser confirmada, pois estamos 

lidando com sujeitos/pessoas, e não podemos prever como os entrevistados irão responder. 

Claro que criamos expectativas, mas não há como saber o que será dito, uma vez que todas as 

respostas serão únicas. O papel do pesquisador é o de analisar esses discursos pois, segundo 

Fiorin (2017), todo discurso é inédito e existe uma “unicidade do ser e do evento” (FIORIN, 

2017, p. 23). Afirmamos, pois, que quem irá orientar os rumos da pesquisa, juntamente aos 

pesquisadores, serão os sujeitos que estão sendo entrevistados. 

Diante disso, esperamos encontrar dois tipos de situação. Pode ocorrer que, ao 

chegarmos na comunidade, os seus moradores já reconheçam que a língua ali falada é um traço 

cultural, que lhes dá característica. Ou seja, que elas já valorizem a sua língua. Caso aconteça, 
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não será um ponto negativo para a nossa pesquisa, pelo contrário, será um ponto positivo, pois 

Águas Vivas se tornará um exemplo de valorização/preservação da língua para as demais 

comunidades. Outra situação é a comunidade não apresentar uma boa relação com sua variante. 

Nesse caso, o projeto poderá se voltar para contribuir de algum modo para que a comunidade 

passe a refletir sobre a valorização e preservação de sua variante que lhes dá identidade. 

Passamos, por fim, para as considerações finais do trabalho. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após realização das entrevistas, continuaremos com nosso trabalho. Conforme o 

caminho orientado pelas respostas dos entrevistados, pretendemos planejar intervenções na 

comunidade com o objetivo de provocar reflexões na comunidade acerca da utilização de sua 

variante e do reconhecimento de seu uso como preservação da identidade que é a língua 

utilizada por moradores de uma determinada região. Caso haja esse reconhecimento, prosseguir 

com um projeto de extensão, em que Águas Vivas será a referência e o exemplo de valorização 

da sua língua para outras regiões. 
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Monitoria de Língua portuguesa - Uma experiência de ensino-aprendizagem. 

AFRA GABRIELA DA SILVA1; 
1 IFRN – Campus Avançado Lajes; 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística 

RESUMO 

Este trabalho pretende relatar e refletir sobre       
experiências adquiridas por meio da monitoria      
em Língua portuguesa e mostrar como a       
monitoria estimula não apenas o ensino, mas       
também a aprendizagem daqueles que exercem      
tal função. Compreende, primeiramente, a     

atividade de monitoria como um exercício de       
práticas de ensino mas, além disso, como um        
espaço-tempo para aquisição de conhecimento     
específicos sobre a disciplina. Nesse sentido,      
será levado em conta não apenas o conceito de         
monitoria como também o de aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Relatar. Experiências. Monitoria de Língua Portuguesa. Aprendizagem. 

ABSTRACT 

This summary aims to be a little more focused         
on the activities acquired through the      
monitoring of the Portuguese language and      
show a little more than teaching but also an         
apprenticeship of those who perform the      
function. Manifesting, also, that a monitor,      
although it is a place of teaching can be         

considered as a moment of knowledge acquired.       
Thus, not only the concept of monitoring but        
also learning will be taken into account. 

KEYWORDS: To patent. Experiences. Monitoring of Portuguese Language. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

A monitoria é uma atividade de grande importância para a formação do aluno, pois graças a                
ela os alunos conseguem receber certo reforço disciplinar. Além disso, ela é também importante,              
pois de forma direta oportuniza ao aluno receber um título, quer seja no aspecto pessoal de ganho                 
intelectual do monitor, quer na contribuição dada aos alunos monitorados e, essencialmente, no que              
diz respeito à aprendizagem dos próprios monitores, que devido a relação estabelecida com os              
professores da disciplina conseguem absorver ainda mais conhecimento e experiência. 

Com isso, o monitor tem a oportunidade de adquirir várias habilidades de docência, podendo              
aprofundar ainda mais conhecimentos acerca da área específica a qual presta serviço e             
consequentemente auxiliar os alunos que buscam a ajuda da monitoria. 

Dessa forma, este estudo tem por objetivo relatar experiências referentes à monitoria para a              
fim de demonstrar, de forma clara e objetiva, a importância dessa atividade enquanto trabalho de               
ensino-aprendizagem no contexto do ensino médio.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A monitoria, enquanto objeto de trabalho abre oportunidades significativas para algumas           
discussões relevantes no que diz respeito a sua importância e significados, por isso ao levar-se em                
consideração o termo monitoria, tem-se a definição dada por Frison e Moraes(2010), que ao falarem               
sobre o tema, destacam a monitoria como “uma estratégia de apoio ao ensino em que estudantes                
mais adiantados nos programas de formação acadêmica colaboram no processo de apropriação do             
conhecimento de seus colegas”, enfatizando assim que o monitor tem a função de ajudar aos alunos                
para que consigam melhorar sua aprendizagem. 

Entende-se ainda como conceito deste processo a fala de Bastos (1999), que diz que a               
monitoria “baseia-se no ensino dos alunos por eles mesmos”, assim, subentende-se que o monitor              
tem a responsabilidade de ter um saber capaz de instruir seu colega no que diz respeito a disciplina                  
em questão. 

Pesquisando sobre aprendizagem, foi levado em consideração o pensamento do importante           
educador Paulo Freire, quando ele diz:  

Às vezes, nos meus silêncios em que aparentemente me perco, desligado, flutuando            
quase, penso na importância singular que vem sendo para mulheres e homens            
sermos ou nos termos tornado, como constata François Jacob, “seres programados,           
mas, para aprender”. É que o processo de aprender, em que historicamente            
descobrimos que era possível ensinar como tarefa não apenas embutida no           
aprender, mais perfilada em si, com relação a aprender, é um processo que pode              
deflagrar no aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais            
criador. O que quero dizer é o seguinte: quanto mais criticamente se exerça a              
capacidade de aprender tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando             
de “curiosidade epistemológica” sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal           
do objeto. (FREIRE, 2007, p. 24). 

Desta forma, associando a fala de Freire (2007), com o conceito de monitoria, é obtida a                
concepção de que por meio do ensino se obtém aprendizagem e a aprendizagem propicia ensino, é                
um movimento circular, em que um depende do outro, sem ensino não tem aprendizagem e sem                
aprendizagem não se tem ensino. E isso cabe justamente no papel do monitor, pois além de ensinar                 
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ele também aprende, e é exatamente por isso que se pode dizer que a monitoria é uma troca de                   
saberes. 

3 METODOLOGIA 

Este é um estudo descritivo, realizado por meio de relato da experiência da monitoria da               
disciplina de Língua portuguesa, do IFRN, Campus avançado Lajes, a fim de demonstrar o processo               
de  aprendizagem que  a monitoria proporciona. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A monitoria da disciplina de Língua Portuguesa de uma forma específica pôde trazer bons              
resultados no tocante ao ensino-aprendizagem e também em relações interpessoais, pois com ela a              
monitora pôde expor seus conhecimentos concernentes à disciplina, auxiliando os alunos quando            
necessário, como também esclarecer dúvidas e preencher lacunas de conteúdos, que vários alunos             
trazem do ensino fundamental. Além disso, o monitor supre, com os professores, o conhecimento              
sobre os assuntos relacionados à referida disciplina. 

Por isso, pode-se dizer que a monitoria serve como um estímulo profissional e intelectual              
abrangente, pois ela é capaz de fazer o monitor conseguir enfrentar dificuldades e medos de forma                
prática. 

Uma das aprendizagens que tive na monitoria, e que se amplia para além da especificidade dos                
conhecimentos da disciplina foi: 

A monitoria de Língua Portuguesa me trouxe grandes resultados, pois com ela            
consegui visualizar que embora tivesse certo conhecimento sobre a disciplina, eu           
poderia aprender muito mais com os professores e também com os próprios alunos             
que por vezes, me ajudaram também a reconhecer a importância da humildade, que             
é a ausência do orgulho, justamente por demonstrar a importância de não            
subestimá-los, achando que não sabiam determinados assuntos e também por          
evidenciar a função do monitor, que é ajudar outro aluno como a mim mesma, sem               
diminuí-lo ou ridicularizá-lo.(Depoimento da monitora de Língua Portuguesa do         
IFRN - Campus avançado Lajes de 2018). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De maneira sucinta, é possível concluir que a monitoria é sem sombras de dúvidas uma               
experiência sem igual, pois com ela aprende-se habilidades importantes para o indivíduo tanto no              
papel de discente como também de profissional, quando se leva em conta o fato de que com ela                  
consegue-se aprender ensinando, por isso encara-se a monitoria não como um primeiro trabalho,             
mas como um privilégio para aqueles que a exercem. 
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A MELANCOLIA EM MANUEL BANDEIRA: UM ESTUDO FREUDIANO DO 

TRISTE LIRISMO DE “A CINZA DAS HORAS” 

BEZERRA, A. V. S.1; SANTOS, J. D. C.2 e PEREIRA, L. G.3

1,2 e 3 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

Este projeto visa elaborar um estudo 

psicanalítico do livro A cinza das horas 

(2008), de Manuel Bandeira, à luz da teoria 

freudiana sobre a melancolia, com o intuito de 

melhor analisar a pungente tristeza, tão 

marcante no lirismo dessa primeira publicação 

do autor brasileiro. Assim, nossa pesquisa 

intenta promover um paralelo entre psicanálise 

e literatura, por intermédio do embasamento 

nas elucidações de Sigmund Freud sobre a 

melancolia patológica, presentes no texto 

“Luto e Melancolia” (2006), com o qual 

tencionamos, posteriormente, tecer uma leitura 

crítica do tom taciturno presente na maioria 

dos poemas que compõem o nosso corpus. 

Nosso procedimento avaliativo nesta 

publicação, devido à curta extensão deste 

artigo, será pautado em uma leitura apreciativa 

inicial dos textos, com a qual visamos 

identificar as composições poéticas nas quais 

aparece alguma sugestão melancólica.  Visto 

isso, nosso intento acadêmico será elaborar 

uma compreensão mais vertical da obra, 

detalhando suas vertentes literárias por 

intermédio da verificação dos temas que 

servem de subsídio à expressão poético-

melancólica do lirismo bandeiriano. Após tal 

apreensão, por fim, nosso estudo cumprirá o 

objetivo de apontar, analiticamente, grupos de 

poesias cuja semelhança seja a presença da 

melancolia abordada, artisticamente, pelo 

escritor pernambucano, para alcançar a meta 

de verificação crítica da pesquisa ao constatar 

quais são os temas em que a lírica melancolia 

se manifesta na obra do autor. 

ABSTRACT 

This project aims to elaborate a 

psychoanalytic study of Manuel Bandeira's book 

The ash of the hours (2008), in the light of the 

Freudian theory of melancholy, in order to better 

analyze the poignant sadness, so striking in the 

lyricism of this first publication of the Brazilian 

author. Thus, our research tries to promote a 

parallel between psychoanalysis and literature, 

through the basis of Sigmund Freud's 

elucidations on pathological melancholy, present 

in the text "Luto e Melancolia" (2006), with 

which we intend later to make a critical reading 

of the taciturn tone present in most of the poems 

that make up our corpus. Our evaluation 

procedure in this publication, due to the short 

extension of this article, will be based on an 

initial appreciative reading of the texts, with 

which we aim to identify the poetic compositions 

in which some melancholic suggestion appears. 

Given this, our academic intent will be to 

elaborate a more vertical understanding of the 

work, detailing its literary aspects through the 

verification of the themes that serve as a subsidy 

to the poetic-melancholic expression of the 

bandeirano lyricism. After this apprehension, 

finally, our study may point analytically to 

groups of poems whose similarity is the subject 

matter approached, artistically, by the 

Pernambuco writer, with due scientific attention 

to their possible variations. 

PALAVRAS-CHAVE: A cinza das horas. De Manuel Bandeira. Melancolia. Psicanálise. 
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1 INTRODUÇÃO 

Publicado em 1917, o livro A cinza das horas foi escrito durante a juventude de Manuel 

Bandeira, época em que o mesmo se tratava da tuberculose que havia desenvolvido. A obra, que teve 

influência de movimentos oitocentistas, como o Simbolismo e Decadentismo, tendências literárias do 

final do século XIX, expõe, em seus poemas, os laços familiares do autor com seus avós, pais e irmã. 

Além dessas inspirações e de um eu lírico triste, decadente e pessimista, os temas mais recorrentes 

dos seus poemas estão relacionados ao amor, à natureza, à morte e à solidão – fases e observações 

feitas e vivenciadas pelo escritor até o momento de se converterem nos versos de seu primeiro livro. 

Bandeira esteve em 1913 na Suíça, para tratar sua enfermidade – no sanatório de Clavadel – 

onde entrou em contato com a poesia simbolista e pós-simbolista de língua francesa, por meio de 

vários autores como, por exemplo, Paul Éluard, diálogo que pode ser atestado em seus primeiros 

livros A Cinza das Horas e Carnaval, (BOSI, 2001, p. 360). Essa sua primeira obra, objeto de estudo 

desse artigo, conta com cinquenta e um poemas, os quais demostram a presença predominante da 

tristeza em suas descrições frias, sofridas e deprimidas.  

A leitura de “Luto e melancolia” (2006), de Sigmund Freud, possibilita caracterizar a tristeza 

de poemas banderianos como melancólica, conforme a sugestão do texto do médico austríaco. Assim, 

este artigo objetiva segmentar o temário poético do nosso corpus por intermédio de seções de poesias 

do livro, agrupadas por meio dos assuntos líricos em que reside a melancolia na obra. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A melancolia é um estado de espírito que, embora não possa ser estabelecida em um único 

agrupamento ou definição, está presente em grande parte dos egos humanos, justamente pelo fato de 

ser encontrada em diferentes níveis e características de uma tristeza constante. 

Todavia, de acordo com o texto “Luto e Melancolia” (2006), de Sigmund Freud, deparamo-

nos com uma grande investigação da psique humana, na qual é feita levantamentos sobre as variações 

da tristeza e, consequentemente, após a análise, é possível determinar traços melancólicos gerais que 

nos ajudam a reconhecer tal desalento nas mais diversas situações. 

Segundo o médico austríaco, a melancolia é constituída por ausência de interesse pelo mundo 

externo, incapacidade de amar, autoestima baixa, desânimo – profundamente – grande, seguida de 

KEYWORDS:  The ash of the hours. from Manuel Bandeira. Melancholy. Psychoanalysis. 
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vários julgamentos de autorrecriminação e sentimentos de punição (FREUD, 2006, p. 249). Além do 

mais, Freud ressalta que a melancolia nada mais é do que uma evolução do luto – perda que é superada 

após determinado período – porém a melancolia, de acordo com o autor, “possui uma disposição 

patológica” (FREUD,2006, p. 249) passando a ser tratada, portanto, como uma doença psicológica. 

Assim, pretendemos identificar, nos poemas de A cinza das horas (2008), essa consternação 

contínua presente nos versos de Manuel Bandeira, que remete a episódios de sua vida, experienciados 

até a publicação de sua obra inaugural. 

Diante disso, é claro que estamos cientes das polêmicas envolvidas nessa aproximação entre 

o lirismo poético e a biografia do autor. Contudo, além de termos noção de como a vida pessoal de

Bandeira teve peso na construção de sua poética, encontramos suporte teórico nas discussões 

empreendidas por Dominique Combe, em seu texto “A referência desdobrada: o sujeito lírico entre a 

ficção e a autobiografia” (2009-2010), no qual o professor francês, após uma grande visita à teoria 

literária voltada para o assunto, mostra que a poesia lírica pode ser compreendida como expressiva, 

de base confessional, diferentemente do que acontece com os gêneros épicos e dramáticos, 

essencialmente, fictícios. 

Cientes do exposto, portanto, defendemos a plausibilidade de se verificar, em alguns 

momentos das nossas análises, na próxima parte deste artigo, algumas reverberações da vida pessoal 

do escritor pernambucano na construção de seu triste lirismo. 

3 METODOLOGIA 

Nesta pesquisa, essencialmente bibliográfica, foi utilizado o método interpretativo de 

perquirição, com a finalidade de analisar o livro A cinza das horas (2008), de Manuel Bandeira. A 

apreciação dos poemas que compõe essa obra será pautada em dois vieses epistemológicos: a 

psicanálise e a teoria literária sobre poesia. 

Nosso referencial psicanalítico é “Luto e Melancolia” (2006), do principal autor da área, 

Sigmund Freud, de que retiraremos suas elucidações sobre a melancolia e o luto, sobretudo em relação 

ao que distingue, psiquicamente, ambos comportamentos. Para, de posse de tais ideias, poder 

distinguir essas duas feições líricas presentes na poesia bandeiriana. 

Já   nosso conhecimento a respeito da influência que a vida pessoal do autor teve sobre sua 

poética nos faz recorrer ao embasamento teórico de Dominique Combe, no texto “A referência 

desdobrada: o sujeito lírico entre a ficção e a autobiografia” (2009-2010), no qual o estudioso francês 

elabora um sólido entrelaçamento acadêmico entre autobiografia e lirismo. 
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Nesse viés, o objetivo deste trabalho é verificar em quais poemas da obra de Manuel Bandeira 

existe um tom melancólico. Para isso, será necessária uma leitura crítico-interpretativa do livro em 

questão, e, ocasionalmente, uma divisão temática dos textos, para evidenciar a existência de tal 

desalento e como ele é apresentado nos mais diferentes cenários e situações.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a leitura apreciativa da obra em questão, concluímos que seus poemas melancólicos 

podem ser, criticamente, agrupados nos seguintes temas: amor, natureza expressiva, morte e 

metalinguagem.  

Na categoria temática “metalinguagem”, encontramos os poemas “Epígrafe” (2008, p. 43), 

“Desencanto” (2008, p. 43-44) e “Versos escritos n’água” (2008, p. 47), nos quais o poeta dimensiona  

de forma direta ou indireta como a melancolia está presente em sua poesia; além de “A Antônio 

Nobre” (2008, p. 44) e “D. Juan” (2008, p. 51), em que o bardo tece relações intertextuais de sua obra 

com um escritor europeu e com um personagem da literatura ocidental para realçar o sentimento 

melancólico, sem deixar de discutir, ainda, a própria poética. 

Partindo para a categoria de “amor”, encontramos “Chama e fumo” (2008, p. 48) e “Imagem” 

(2008, p. 45), em que encontramos um tom mais ameno para esse sentimento; além dos que tratam 

do amor não correspondido, que expõe a tristeza incessante do eu lírico por não suportar a não 

reciprocidade do sentimento como, por exemplo, em “Confissão” (2008, p. 48-49), “Mancha” (2008, 

p. 51), “Solau de desamado” (2008, p. 59), “Três idades” (2008, p. 62) e “Tu que me deste o teu

cuidado” (2008, p. 68-69). 

No novo eixo temático, agora em pauta, temos a “morte”, com a qual nos deparamos no poema 

“A vida assim nos afeiçoa” (2008, p. 54); além do mais, é notório em sua obra que o tema fúnebre 

expõe a amargura e a solidão de Bandeira pelas perdas que ele teve relacionadas aos seus parentes, 

fato este que se comprova nos poemas “Cartas do meu avô” (2008, p. 52), “A minha irmã” (2008, p. 

63) e “Elegia para minha mãe” (2008, p. 63-64).

Abordando, agora, o “conselho” como subdivisão temática, topamos com os poemas “A 

canção de Maria” (2008, p. 50), “Voz de fora” (2008, p. 55) e “Renúncia” (2008, p. 75), os quais 

tratam-se de conselhos de superação, embora eles abordem situações diferentes, porém o impasse 

sempre é o mesmo – a melancolia.  

Na categoria final, cujo tema é a “natureza expressiva”, defrontamo-nos com poemas nos 

quais a expressão melancólica se manifesta textualmente por meio de uma espécie de personificação 

do sentimento taciturno com os cenários naturais apresentados, tal qual se percebe nos títulos 
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“Paisagem noturna” (2008, p. 45-46), “Ruço” (2008, p. 46-47), “A aranha” (2008, p. 50-51), “À beira 

d’água” (2008, p. 56), “Dentro da noite” (2008, p. 57-58), “O inútil luar” (2008, p. 58-59), “Oceano” 

(2008, p. 64-65), “Enquanto morrem as rosas” (2008, p. 65), “Enquanto a chuva cai...” (2008, p. 67-

68), “Madrugada” (2008, p. 69), “Cantilena” (2008, p. 70), “Delírio” (2008, p. 70-71) e 

“Desesperança” (2008, p. 74-75). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo a melancolia, pois, de acordo com as pressuposições de Sigmund Freud, essa tristeza 

descurada, em que se lamenta uma perda incessantemente ou, até mesmo, experimenta-se um lamento 

soturno, sem causa parente, vislumbramos a pertinência da proposta de análise anunciada por esta 

pesquisa. 

Assim, ao percorrermos as páginas de A cinza das horas com esse intento apreciativo, 

verificamos como a melancolia se constrói como uma pungente marca do lirismo bandeiriano. Tal 

constatação é pautada pela apuração elencada nos resultados apresentados, nos quais se observa a 

presença de tal comportamento psíquico em trinta e duas poesias da obra, número que constitui mais 

da metade dos textos ali concentrados. 

Por fim, sabedores de que essa feição melancólica vai se esvaindo, aos poucos, na poética de 

Manuel Bandeira, sem, contudo, ser abandonada, acreditamos estar diante de uma linha de estudos 

sobre seus poemas capaz de cobrir, academicamente, todas as suas publicações. 
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JORGE FERNANDES – VIDA E ANÁLISE DO POEMA NADA SER! 
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ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO
Nesse estudo iremos apresentar os objetivos, 
justificativas e motivações que nos trouxeram a 
desenvolve-lo, além dos métodos da pesquisa 
utilizados, o âmbito da pesquisa documental. 
Logo após, se dará a exposição de dados 
bibliográfico acerca da vida e a obra de Jorge 
Fernandes. Além disso será feito a analise de 

trechos da obra de Fernandes segundo as escolas 
literárias que mais se aproximam ou se 
distanciam em suas características e o tempo e 
espaço onde vivia o autor. Ao final desse 
trabalho, será realizado as considerações sobre 
esta pesquisa que, como dito, constitui-se em fase 
de execução.

ABSTRACT
This work will present the objectives, 
justifications and motivations that bring us a 
methodology of development, in addition to the 
research methods used, the space of documentary 
research. Soon after, an exhibition of 
bibliographical data about life and a work by 
Jorge Fernandes. In addition, a study will be 

made of excerpts from the work of Fernandes 
according to the literary schools that approach or 
distance in their characteristics and the time and 
space where the author lived. At the end of the 
work, it will be carried out as the one about the 
research, as said, constituted in the execution 
phase.

PALAVRAS-CHAVE: Jorge Fernandes; Literatura potiguar; Poesia. 

KEYWORDS: Jorge Fernandes; Potiguar literature; Poetry. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo (re)conhecer a biografia, a obra e o estilo literário de Jorge 

Fernandes, a partir das perspectivas oriundas do Grupo de Estudos em Letramento Literário, 

Autonomia e Protagonismo (GELLAP), do IFRN Campus Natal – Cidade Alta, que se constitui em 

ambiente de interação literária no qual são estudados autores norte-rio-grandenses e demais literatos 

do cenário nacional. No segmento em que se insere este estudo, pretende-se aprofundar saberes no 

âmbito da cultura literária potiguar. 

Nosso interesse pelo literato Jorge Fernandes é resultado da nossa percepção em relação à 

importância dos literatos potiguares para o cenário local e, apesar disso, a pouco visibilidade que eles 

recebem da sociedade, em termos gerais. Além disso, também o quanto é significativo esse estudo o 

fato de as publicações sobre a literatura potiguar serem escassas e isso é vetor que dificulta o acesso 

a leitores locais e daqueles além-fronteiras. 

Não temos, contudo, a pretensão de esgotar o estudo que aqui relatamos, sobretudo 

considerando que ainda se trata de um recorte da pesquisa em curso. Mas, pretendemos, ao pontar 

considerações biográficas e literárias de Fernandes, situar o contexto de pesquisa em que nos 

inserimos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Respaldam nosso estudo Medeiros (2017), Souza (2012) e Pimentel (2001), ainda que, sobre 

nosso literato. Pimentel (2001) nos respalda quanto à pesquisa documental que tipifica nosso trabalho. 

Medeiros (2017) discute “A polissemia na poesia do poenta” quanto parte engrandecedora da 

literatura poética do Brasil e capacitação do “poeta mais ilustre, consciente de cada detalhe e minúcia 

do cotidiano”, com o objetivo de captar nos poemas dele o contexto social em que ele se encontrava 

– “a modernidade, a ruptura com as tradições locais e poéticas”. Souza (2012) destaca que é viável

perceber nas obras de Fernandes a inserção na estética modernista, e que estas problematizam

situações revertidas às “representações sociais dos espaços do campo e da cidade” salientando as

mudanças ocorridas no advento do modernismo na Natal dos anos 1920s.

Na seção seguinte, trataremos de apresentar os caminhos da pesquisa, delimitando-a no campo 

de pesquisa documental. Em seguida, faremos a exposição de dados coletados em nosso estudo 

bibliográfico sobre a vida e a obra de Jorge Fernandes. Na seção “Discussões”, faremos a apreciação 
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de trechos da obra de Fernandes. Finalizando esse trabalho, apontamos nossas considerações parciais 

sobre esta pesquisa que, como dito, constitui-se em fase de execução. 

3 METODOLOGIA 

O Grupo de Estudos em Letramento Literário, Autonomia e Protagonismo (GELLAP) se 

reúne semanalmente, na Diretoria Acadêmica de Ciências – DIAC, para apresentação de geração de 

dados sobre a vida, a obra e o estilo literário de importantes nomes da literatura brasileira. Com o 

propósito de valorizar a cultura local, um dos literatos estudados contempla a literatura potiguar. 

Desbravando esse estudo, optamos pelo literato Jorge Fernandes, sobre o qual estamos nos dedicando 

há 1 (um) ano e 2 (dois) meses. 

Após cada apresentação dos resultados de uma semana de investigação literária, o professor–

orientador introduz suas críticas e observações e, ao fim da realização dessa primeira parte por todos 

os componentes, se inicia a segunda parte da reunião, que se dá na formulação da ATA do mesmo, 

acrescentando os compromissos de pesquisas que devem ser executados durante a semana para o 

próximo encontro. 

Este trabalho está situado na perspectiva de pesquisa documental, uma vez que, além de 

coletar dados sobre os moldes viventes do literato, também procura relacionar suas principais obras 

e apreciar algumas delas, procurando depreender o estilo do autor e sua relação sócio-histórico-

literária. Sobre a natureza documental do estudo, de acordo com Pimentel (2001), trata-se de “material 

primordial”, tanto de revisões bibliográficas, quanto de pesquisas historiográficas, através do qual se 

faz inferências, colecionando dados significativos de determinada obra. 

Importante ressaltar que nosso estudo foi realizado com base nas identificações do literário 

com seu estilo literário, quer tenham sido declaradas pelo literato ou não. Em nosso caso particular, 

Fernandes apresenta forte incidência do uso de palavras onomatopaicas. 

Na próxima seção, apresentaremos o resultado parcial do levantamento bibliográfico de Jorge 

Fernandes. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Jorge Fernandes de Oliveira nasceu em Natal, em 22 de agosto de 1887. Por quase vinte 

anos, trabalhou na antiga “Fabrica Vigilante”, de Filadelfo Lira. Também exerceu a função de 

pracista, onde viajava periodicamente ao sertão, tal oportunidade que aproveitou para a obtenção de 

valiosos materiais para muitos de seus poemas que, hoje em dia, são os mais valorizados por 
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inúmeros de seus admiradores. Como um dos fundadores do “Ginásio Dramático”, em 1912, 

revolucionou o teatro local. Fernandes iniciou o movimento modernista em Natal, com sua forma 

inovadora de produção em suas obras, porém, não admitia ser rotulado como tal, bem como 

pertencente a nenhum outro estilo literário por acreditar que isso o limitava. Mesmo assim, recebeu 

o título de Patrono da Cadeira nº 37 da Academia Norte-rio-grandense de Letras.

As obras de Jorge Fernandes se distanciam, na época, do “comum” romantismo, por não 

apresentarem com tanta incidência as características desse movimento, a saber: a valorização dos 

sentimentos e emoções e os temas religiosos. 

As obras de Jorge Fernandes se distanciam, na época, do “comum” romantismo, por não 

apresentarem com tanta incidência a valorização dos sentimentos e emoções e os temas religiosos. 

Ele expõe em evidência, em sua produção, as ações presentes no dia a dia de pessoas dos interiores 

do Rio Grande do Norte, como constatamos nos versos de “Nada Ser!”, a seguir: 

Ser chama 

a extinguir-se 

Num sopro ansiado... 

Ser gota de orvalho 

Aos raios do Sol! 

Os versos acima tratam da esperança dos sertanejos em que, ao sessar do calor, a chuva viria 

como um suspiro de misericórdia para salvá-los das secas, tão constantes à época e ao local. Isso 

remete a uma característica muito evidente no Parnasianismo, a saber: temas da realidade. 

Com “sopro ansiado”, Fernandes revela a ansiedade pela qual cada “gota de orvalho” traria, 

na chuva, a vida de volta, depois dos fortes “raios de sol” pelo sertão, sofrido. 

Nada mais ser! 

Esquecer 

Os tormentos da vida, 
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E dormindo descer 

A vala comum, 

E em gases subir 

E apagar-se nos campos 

Já nesses versos, o eu-lírico expressa o sofrimento e a depressão ao referir-se com “Nada mais 

ser” sem a esperança que a tão desejada chuva, um dia chegaria, não sabendo mais lidar com “os 

tormentos da vida” como alimentar a família, desta forma chegando a morte ao usar o eufemismo 

“descer a vala comum” 

Contudo, a referência ao cotidiano, na poesia fernandeana, não tem o rigor presente na 

literatura dos escritores genuinamente parnasianos, que buscam a perfeição das formas poéticas, 

permeando por valores clássicos, como a preferência pelos sonetos e o uso do mesmo número de 

sílabas poéticas em cada verso e a valorização da descrição das cenas e objetos. Fernandes vai em 

contrapartida a qualquer um desses modelos como deixa claro Marilia Silveira (2018): “Jorge 

Fernandes, não tem modelo, é tudo livre” 

Com esse poema, Fernandes deixa cognoscível a grande empatia com as situações de onde 

vivia, o que agrega à obra, também, um valor sociocultural, enaltecendo até mesmo as lástimas 

sofridas pelo povo em quem ele se inspirava, como nota-se nos versos abaixo: 

Em vapores suaves 

Ao cicio do vento... 

Ao canto das aves 

Num doce lamento... 

‘Na água corrente 

Que passa a gemer 

Já a figura de linguagem que mais caracteriza as obras de Jorge Fernandes como modernista, 

a onomatopeia, pode ser percebida no poema de seu livro, Manhecença: 
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O dia nasce grunindo pelos bicos 

dos urumarais... 

Dos azulões... da asa branca... 

Mama o leite quente que chia nas cuias espumando... 

Os chocalhos repicam na alegria do chouto das vacas... 

As janelas das serras estão todas enfeitadas 

de cipó florado... 

E o coên! coên! Do dia novo — 

Vai subindo nas asas peneirantes dos caracarás... 

Correndo os campos no mugido do gado... 

No — mên — fanhoso dos bezerros... 

Nas carreiras da cutias... no zunzum de asas dos besouros 

Tais versos vêm retratar a humilde vida dos sítios e fazendas do interior do estado em épocas 

férteis, onde “grunhindo pelos bicos” pode ser entendido como o amanhecer ao cantar dos pássaros, 

como os “azulões” e a “asa branca”. Enquanto que “mama o leite quente que chia nas cuias 

espumando” é o leito acabado de ser retirado da vaca e está pronto para ser bebido. As palavras de 

classe onomatopaicas “coên” e “mên” traçam a semelhança entre o choro de uma criança que 

representa a vida e o som emitido pelo filhote do animal. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo das obras e biografia de Jorge Fernandes possibilitou o aprofundamento sobre o 

valor e a diversidade cultural na literatura potiguar, revelando, por exemplo, que este, como um dos 

mais importantes desses, não adotava o título de representante de nenhuma escola literária, apesar da 

tendência de encontramos predominância modernista em suas obras, que o tornou percussor do 

mesmo. 

Tendo, assim, como objetivo ampliar a escassa quantidade de material e informações sobre 

esse riquíssimo segmento da cultura nacional. 
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ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO

Os Institutos Federais, em parceria com o 

Programa Mulheres Mil, fornecem cursos 

profissionalizantes para abranger a 

população, inserindo mulheres de baixa 

condição socioeconômica no mercado de 

trabalho. No IFRN/ Campus Caicó, é 

oferecido o Curso FIC em Corte e Costura. 

Inseridos em um mundo globalizado, onde há 

hegemonização da LI, bem como das novas 

tecnologias, surge o Sewing Mil, que consiste 

em jogos online com o propósito de auxiliar 

o ensino de Língua Inglesa para Fins

Específicos, além de promover a inserção de

mulheres socialmente marginalizadas,

resgatando a valorização delas enquanto

cidadãs. Desse modo, o presente trabalho tem 

como objetivo geral criar jogos online, 

voltados ao ensino de Língua Inglesa para 

fins específicos, direcionado ao ensino 

profissionalizante de Corte e Costura para 

mulheres inseridas no Programa Mulheres 

Mil. Esta pesquisa aplicada consiste no 

desenvolvimento de dois jogos online através 

das linguagens HTML, CSS, PHP, JavaScript 

e SQL, além de um sistema de 

gerenciamento dos usuários, possibilitando 

seu cadastro, alteração de dados, e a 

manipulação de todos os jogos e, 

futuramente, pretende-se fazer a aplicação 

desses jogos em sala de aula.

ABSTRACT 

The Federal Institutes in partnership with the 

Mulheres Mil Program, provide professional 

training courses for population, inserting low 

socioeconomic condition women in the 

labour market. At IFRN/Campus Caicó is 

offered the Sewing Course. Inserted in a 

globalized world, where there is a supremacy 

of English Language, as well as the new 

technologies so there is the conception of 

Sewing Mil, which consists of online games 

to complement the teaching of English for 

specific purposes, in addition to promote the 

integration of women socially marginalized, 

rescuing the appreciation of them as citizens. 

Thus, the present work aims to create online 

games, geared to the English teaching for 

specific purposes, directed to the vocational 

education of Sewing for women inserted in 

Mulheres Mil Program. This applied research 

is the development of two online games 

through the languages HTML, CSS, PHP, 

JavaScript and SQL, in addition to a user 

management system, enabling the 

registration, data change, and the handling of 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo Online; Ensino de Língua Inglesa; Inglês para Fins Específicos; 

Programa Mulheres Mil. 
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all games and, in the future, we intend to 

make the application of these games in the 

classroom.

1 INTRODUÇÃO 

Conforme Mendes (2015, p. 3), no contexto da globalização, no processo de ensino-

aprendizagem, é necessário que se proponha a imersão das novas tecnologias (TIC). Na 

estruturação de aprendizagem de outros idiomas, combo a Língua Inglesa (LI), obtém-se, a 

partir de métodos lúdicos (jogos online, por exemplo), uma ambientação prazerosa aos 

estudantes, proporcionando a maior fixação dos conteúdos (KASDORF, 2013, p. 26). 

Outrossim, o Inglês para Fins Específicos (IFE) nasce do desenvolvimento no campo 

da Linguística: no momento em que os cursos de inglês começaram a considerar as 

necessidades dos alunos, novas ideias começaram a surgir, relacionadas aos estudos de 

Widdowson (HUTCHINSON, 1978; WATERS, 1996, p. 5) sobre o uso real da língua na 

comunicação. Isto posto, acredita-se que, a partir do conhecimento prévio da realidade 

intelectual e social do indivíduo, o aprendizado possa ser melhor articulado e absorvido. 

Destarte, objetiva-se, com o presente trabalho, desenvolver um jogo online em IFE, 

direcionado ao ensino profissionalizante do Curso FIC em Corte e Costura para mulheres 

inseridas no programa Mulheres Mil, que, de maneira geral, são pessoas de baixa condição 

financeira e marginalizadas socialmente. Contribuindo para esse, almeja-se apresentar um 

design pedagógico adequado à implementação dele, propondo um método para seu uso em 

sala de aula e a inserção das mulheres excluídas socialmente através do ensino da Língua 

Inglesa. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Linguagens de programação, as TIC e o ensino 

A programação e as TIC estão ligadas ao desenvolvimento de várias atividades 

cognitivas, como criatividade, raciocínio e principalmente a concentração (LUERCIO, 2017). 

Com isso, no processo de ensino-aprendizagem, o professor deixa de ser o único 

detentor do conhecimento e passa a intermediar o uso delas atreladas à sua aula. Com isso, o 

aluno não assume uma postura de ouvinte passivo e, sim, intervém durante a exposição da 

aula (SILVA e NETO, 2008, p. 2-3). 

KEYWORDS: Online game; English Language Teaching; English for Specific Purposes; 

Mulheres Mil Program. 
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No meio escolar e, em especial, no processo de ensino-aprendizagem da LI, a 

utilização da internet é imprescindível, já que o aprendizado de um novo idioma depende 

bastante de sua interação com o mundo (COX, 2003, p. 55-56). Pode-se concluir, com isso, 

que o implemento de jogos online no contexto de aulas de LI é uma ótima estratégia para 

fazer com que os alunos tenham mais contato com o idioma e fixem os conteúdos abordados. 

Além disso, segundo Basturkmen (2010), é perceptível a repetição de afirmações para 

o que seria o IFE; como exemplo, este cita o fato de que estudiosos como Duddley-Evans e

St. John (1998, p. 1) e Holme (1996, p. 3-4) se deterem a afirmar que os cursos de IFE devem 

ser voltados para necessidades acadêmicas e profissionais do aluno, a fim de ajudar no 

desenvolvimento de competências em ambas as áreas. 

3 METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizada, em dezembro de 2017, uma pesquisa para o levantamento 

de dados acerca do uso de jogos online nas aulas de LI com a turma do curso 

profissionalizante de Corte e Costura oferecido pelo IFRN em parceria com o programa 

Mulheres Mil, na qual participaram 19 alunas. 

A partir de seus resultados, criaram-se os jogos online, nos quais foram utilizadas as 

seguintes linguagens de programação e marcação: HTML, PHP, JavaScript, incluindo os 

frameworks JQuery e BootStrap, CSS e SQL. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através da pesquisa realizada, pôde-se verificar que 95% das entrevistadas nunca 

haviam sido expostas a jogos como meio de aprendizagem da LI e 58% apontaram que a 

inserção do jogo online no meio escolar poderia “Ajudar bastante”. Ademais, constatamos 

que a ampla maioria (95%) não possuía conhecimento básico em Língua Inglesa para a área 

específica de Corte e Costura. 

Com os resultados da pesquisa supracitada, verificou-se a necessidade de inserir 

mulheres oriundas de tal programa no mundo tecnológico imposto pela globalização, com a 

criação de jogos que contemplassem o conhecimento básico em Língua Inglesa para Fins 

Específicos. 

O sistema para a criação de jogos online foi desenvolvido com inúmeras 

funcionalidades que levam em conta as necessidades especiais das mulheres 
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supramencionadas: cadastrar e manipular os dados dos alunos, assim como professores 

(administradores do sistema), criar novos jogos, gerar relatórios em PDF afim do 

acompanhamento do professor por meio das respostas dos alunos e participar dos jogos, como 

pode-se observar na Figura 1. 

Na Figura 2, tem-se o jogo da memória, cujo objetivo é melhorar a conexão entre as 

expressões em inglês com as imagens dos objetos ou expressões colocadas nos jogos. Com a 

mesma finalidade, além desse, foi criado um modelo de jogo, o jogo de completar frases. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da presente pesquisa e da criação do sistema para gerenciamento de jogos 

online, que tem como objetivo a inserção de mulheres socioeconomicamente marginalizadas 

ao mundo globalizado em que se hegemoniza a Língua Inglesa, podemos evidenciar a 

importância da interação com as novas tecnologias, já tão presentes em nosso cotidiano. 

É esperado que, na próxima turma de Mulheres Mil, em 2018, esses jogos sejam 

aplicados, para que seja verificado o seu real impacto acerca do afloramento do conhecimento 

de LI direcionado a fins específicos. Outrossim, até esta data, podem ser elencadas algumas 

melhorias a serem feitas: adição de áudio e vídeo aos jogos para promover maior ambientação 

do aluno às ferramentas de ensino, e, além disso, com métodos lúdicos. 

Figura 1 - Tela para criação de novos jogos 

Figura 2 - Jogo da memória 
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PROJETO NARRATIVAS GERADAS E CIRCULANTES NO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI: PASSOS INICIAIS DE 

UMA PESQUISA SOBRE MEMÓRIA COLETIVA 

FERREIRA, F. M.1; SOUZA, G. B.2; SOUZA, K. L.G. M.3e ALCOFORADO, M. M. S. 4 

1-4IFRN – Campus São Paulo do Potengi

ÁREA TEMÁTICA: Letras, Linguística e Artes - LINGUÍSTICA. 

RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o 

projeto de pesquisa intitulado “Narrativas 

geradas e circulantes no município de São Paulo 

do Potengi”, em andamento no IFRN- Campus 

São Paulo do Potengi. O objeto de estudo do 

projeto de pesquisa são as narrativas populares, 

criadas e circulantes no município de São Paulo 

do Potengi/RN. Tais narrativas se constituem no 

imaginário popular, carregam consigo 

conhecimentos os mais variados e de diversas 

áreas e são repassados de geração em geração, 

tradicionalmente pela oralidade, abarcando 

consigo os valores, costumes e crenças de um 

povo. A justificativa para a investigação está no 

fato de todo grupo humano criar e disseminar 

enunciados que, além de suprir as necessidades 

comunicativas dos sujeitos que formam o 

agrupamento, há uma riqueza, ainda pouco 

estudada, no tocante ao modo como os sujeitos 

lidam e interpretam os fatos e acontecimentos a 

sua volta, uma vez que há poucas investigações 

acerca do material linguístico e dos aspectos 

sociais e históricos do município. O referencial 

teórico utilizado usa as concepções Língua e 

Cultura Popular de Bakhtin (2011, 2010); e 

História Oral de Alberti (1990). Esta investigação 

se classifica como qualitativa, utilizando como 

instrumento de construção do corpus a entrevista 

de história oral com os moradores da cidade. 

Considerando-se que a pesquisa está em sua fase 

inicial, os resultados ainda estão sendo 

construídos.  

ABSTRACT 

This work aims to present the ongoing research 

project entitled "Circulating narratives generated 

in the city of São Paulo do Potengi" at the IFRN-

Campus São Paulo do Potengi. The object of 

study of the research project is the popular 

narratives, created and that circulate in the city of 

São Paulo do Potengi / RN. Such narratives 

constitute the popular imaginary, carry with them 

the most varied and diverse knowledge and are 

passed on from generation to generation, 

traditionally by orality, having them the values, 

customs and beliefs of a people. The justification 

for this research is that every human group 

creates and disseminates statements that, in 

addition to meeting the communicative needs of 

the subjects that form the grouping, there is a 

richness, as yet little studied, regarding the way 

subjects deal with and interpret their facts and 

events since little research has been done on the 

linguistic material and the social and historical 

aspects of the city. The theoretical framework 

uses Bakhtin's Popular Language and Culture 

(2011, 2010); and Oral History of Alberti (1990). 

This research is classified as qualitative, using as 

an instrument of construction of the corpus the 

oral history interview with the residents of the 

city. Considering that the research is in its 

initial phase, results are still being built. 

PALAVRAS-CHAVE: Narrativas populares. História oral. Memória coletiva. Cultura popular. 

KEYWORDS: Popular narratives. Oral history. Collective memory. Popular culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

Todo agrupamento humano e socialmente organizado constitui textos criados para 

viabilizar a comunicação entre seus sujeitos. Com isso, os textos, também chamados de 

enunciados, servem para a interação social de maneira geral, abarcando inclusive as práticas 

de preservação da memória e de repasse do conhecimento construído pelo grupo a partir de 

sua experiência. Sendo assim, cada grupo carrega consigo um arsenal de enunciados que 

evidenciam não apenas a forma como os sujeitos se comunicam, mas o modo como o grupo 

interpreta o mundo e seus fenômenos. 

A presente pesquisa tem por objetivo geral investigar as narrativas populares 

disseminadas no município de SPP, com a finalidade de preservar o patrimônio imaterial 

próprio da região, na qual o IFRN- Campus São Paulo do Potengi está situado. Enquanto 

objetivos específicos, temos: mapear o município de São Paulo do Potengi em suas zonas 

rural e urbana; rastrear sujeitos que possam colaborar contando narrativas da e sobre a 

localidade; compilar as narrativas angariadas; identificar os gêneros textuais nos quais os 

enunciados se configuram; divulgar as narrativas em diferentes mídias e suportes. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Em obra na qual discorre acerca do folclore do Brasil, Câmara Cascudo (2012) afirma 

que os avanços tecnológicos, tão caros aos nossos hodiernos dias, jamais irão sufocar ou tirar 

de cena o folclore e as expressões populares. Para tanto, cita diversos exemplos de práticas 

executadas na contemporaneidade as quais perpassaram séculos e, por vezes, milênios e 

outras áreas de conhecimento solidamente estabelecidas onde se estabelece uma relação 

orgânica entre sabedoria popular e conhecimento científico. Cascudo (2012) afirma que  

Nascemos e vivemos mergulhados na cultura da nossa família, dos amigos, das 

relações mais contínuas e íntimas, do nosso mundo afetuoso. O outro lado da 

cultura (cultura, fórmula aquisitiva de técnicas, e não sinônimo de civilização) é 

a escola, universidade, bibliotecas, especializações, o currículo profissional, 

contatos com os grupos e entidades eruditas e que determinam vocabulário e 

exercício mental diversos do vivido habitualmente. Vivem, na coexistência 

harmônica e permanente, as duas forças originárias e propulsoras de nossa vida 

mental. No adversa, sed diversa. Potências de incalculável projeção em nós 

mesmos, o folclore e cultura letrada, oficial, indispensável, espécie de língua 

geral para o intercâmbio natural de níveis da sociedade. (CASCUDO, 2012, p. 

17) 

Estabelecendo pontes entre o dito por Cascudo e o trabalho de Bakhtin (2010) sobre o 

contexto da cultura popular na Idade Média e Renascimento, encontra-se como ponto de 

interseção a linguagem, enquanto um dos modos de materialização das manifestações 

populares (sejam elas folclóricas ou não), resgate de uma memória já não mais rastreável em 
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suas origens e responsável pela conexão com futuros dizeres, criando o que Bakhtin (2011) 

denomina de corrente dialógica.  

Não se pode esquecer também que as expressões do saber popular têm na memória um 

de seus principais aportes. Através das artimanhas desta, as expressões populares (os 

“causos”, contos, cantos, versos, histórias) são reformuladas, adaptadas, ressignificadas a 

contextos próprios no decurso das gerações. Mas ao pesquisador das ciências humanas, existe 

uma forma de memória mais ampla e sob a qual as questões sociais podem ser investigadas, 

que é a memória social ou memória coletiva. Esta se constitui não apenas dos estoques 

individuais das experiências vividas, mas também por informações culturais que lhe foram 

repassadas socialmente, por sua comunidade ou grupo, ou seja, não pertencem 

exclusivamente ao sujeito (SILVA, 2010, p. 275 - 276). 

Esse tipo de memória gira em torno quase sempre de lembranças do cotidiano do 

grupo, como enchentes, boas safras ou safras ruins, quase nunca fazendo referências a 

acontecimentos históricos valorizados pela historiografia, com tendência a idealizar o 

passado. Além disso, fundamenta a própria identidade do grupo ou comunidade, mas 

normalmente tende a se apegar a um acontecimento considerado fundador, simplificando todo 

o restante do passado. Por outro lado, ela também simplifica a noção de tempo, fazendo

apenas grandes diferenciações entre o presente (“nossos dias”) e o passado (“antigamente”, 

por exemplo). Mais do que em datas, a memória coletiva se baseia em imagens e paisagens. 

(SILVA, 2010, p.  276). O estudo da memória coletiva se dá através da investigação da 

oralidade, que forma um complexo sistema de rememoração e resemantização das 

experiências e símbolos, dispostos em forma de narrativas que constroem a identidade dos 

indivíduos e dos grupos reciprocamente. 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo em virtude de lidar com a construção de sentidos 

em enunciados que são gerados, fomentados e disseminados no mundo em que vivemos, pois 

de acordo com Minayo (2002), este tipo de pesquisa trabalha com aspectos que não podem ser 

reduzidos a operacionalização de variáveis ou quantificados, trabalhando com significados, 

valores, impressões, representações e outros aspectos relacionados a esfera do sensível. Mais 

especificamente, utiliza procedimentos próprios da história oral enquanto “um método de 

pesquisa histórica, antropológica, sociológica, que privilegia a realização de entrevista com 
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pessoas que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos, conjunturas, visões de 

mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo” (ALBERTI, 1990, p. 1-2).    

A entrevista de história oral foi o meio selecionado devido a propiciar que os sujeitos 

possam com suas próprias palavras narrar seus enunciados e tem a ver com a natureza dos 

relatos orais enquanto fonte histórica, como também as formas de constituição e relação 

dialética da memória individual e da memória coletiva. As entrevistas de história oral são 

realizadas seguindo os procedimentos indicados pela literatura da área, que, de forma geral, 

envolvem 3 etapas: coleta, processamento e difusão/uso do material(WORCMAN e 

PEREIRA, 2006, p. 209-218). 

Em relação ao universo da pesquisa, diferente da intenção original do projeto 

aprovado em edital, que era a de mapear narrativas populares em todo o município de São 

Paulo do Potengi, decidiu-se por restringir o universo de entrevistados a zona urbana do 

município, que é composta de 12 bairros, visto que ,com o tempo ainda disponível para 

execução do projeto, a quantidade de pessoas envolvidas e o montante de trabalho a ser 

realizado para cobrir toda a região, seria impossível dar conta de todo o território. O critério 

de escolha dos entrevistados se deu a partir do levantamento entre moradores dos bairros 

sobre a presença dos mais antigos habitantes da região, que tenham presenciado as 

transformações do espaço de São Paulo do Potengi e/ou que sejam reconhecidos pela 

comunidade como representantes/produtores e arquivos-vivos da cultura e memória local 

(poetas, violeiros, parteiras, cordelistas, etc.). 

No que tange à compilação, após a transcrição, os enunciados levantados serão 

organizados em um banco de dados para facilitar o manuseio e estudo das narrativas.Com 

relação à divisão em gêneros textuais, interessa saber em quais configurações linguísticas as 

narrativas se apresentam, a predominância de ocorrências e o porquê de alguns gêneros serem 

mais utilizados do que outros. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nos primeiros dois meses da pesquisa, adotamos a divisão oficial da zona urbana em 

bairros como forma de abranger a maior diversidade possível de moradores, elaboramos um 

calendário de visitas aos setores do município em busca de pessoas que possam contribuir 

com suas histórias, além de agendamento e realização das entrevistas. Além disso, a equipe 

do projeto tem se dedicado também a elaboração dos documentos técnicos relacionados ao 

processo de registro das entrevistas de história oral, como cartas de cessão de depoimento, 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1657



fichas de entrevista e roteiros de perguntas. Do ponto de vista metodológico, tais documentos 

são primordiais para um melhor aproveitamento do tempo em presença do entrevistado e de 

trato científico adequado das questões que envolvem o material cedido pelos depoentes. 

Até o presente momento, a pesquisa conta com três entrevistas já realizadas e um 

elemento constante entre aos primeiros entrevistados é a menção a “Monsenhor Expedito”, 

padre e liderança local muito importante para a história do município, cuja memória está 

associada a construção da adutora que abastece os municípios da região. Os feitos do 

Monsenhor são um dos elementos indiciários acerca da investigação do imaginário social da 

região. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se por meio desta proposta de pesquisa que se possa conhecer melhor o 

município de São Paulo do Potengi através das narrativas encontradas nos dizeres dos 

moradores da localidade no que diz respeito à memória coletiva, costumes, crenças, 

cosmovisão, tornando possível uma melhor compreensão do conjunto de valores dos sujeitos 

que habitam o município. Assim, esta proposta se apresenta como semente para muitas outras 

investigações futuras. 

Objetiva-se, concomitantemente, preservar o patrimônio imaterial próprio da região na 

qual o IFRN - campus São Paulo do Potengi se situa, valorizando as expressões locais, de 

modo a evidenciar que os relatos são importantes para que os sujeitos conheçam a si e ao 

local em que vivem ao reconhecer a riqueza cultural, linguística e histórica produzida ao 

longo dos anos e que acompanha a região desde antes do lineamento atual e que interligam 

não apenas São Paulo do Potengi entre si ou sua região, mas a toda uma tradição narrativa que 

remonta a raízes variadíssimas não apenas no que tange a territórios, mas a diferentes épocas, 

formas de viver, de pensar o mundo no espaço e no tempo. 
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bAS LENDAS DO SERIDÓ: PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS

HISTÓRIAS DE UM POVO  

DANTAS, A. S.1; SILVA, T. E. S.2 
1,2 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA:  Artes, letras e linguística. 

RESUMO

Este trabalho pretende apresentar alguns resultados realizados no projeto de pesquisa “As 

lendas do Seridó: preservação e divulgação das histórias de um povo” que está trabalhando 

com coleta e retextualização de lendas contadas por pessoas idosas da cidade de Currais 

Novos, com a intenção principal de divulgar as histórias da cidade, e, consequentemente, da 

região do Seridó norte-rio-grandense, e com isso tornar popular a construção histórico-social 

e linguística do povo seridoense. Neste trabalho pretendemos mostrar algumas lendas já 

recolhidas e o processo de retextualização da oralidade para escrita e como se organiza esse 

trabalho de preservação das histórias dos mais velhos. 

ABSTRACT 

This paper aims to present some results of 

the research project "The Legends of Seridó: 

preservation and dissemination of the stories 

of a people" that is working with the 

collection and retextualization of legends 

told by older people of Currais Novos, with 

the main intention of divulging the stories of 

the city, and consequently of the region of 

Seridó north-riograndense, and with that 

make popular the historical-social and 

linguistic construction of the serido people. 

In this work we intend to show some legends 

already collected and the process of 

retextualization of orality for writing and 

how this work is organized to preserve the 

stories of the elders. 

PALAVRAS-CHAVE:  Lendas. Projeto. Divulgação. Retextualização. Preservação. 

KEYWORDS:  Legends. Seridó. Project. Retextualization. Preservation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho pretende contribuir para a divulgação e a preservação da cultura do povo 

do Seridó do RN, especificamente da cidade de Currais Novos, a partir de suas lendas. Nas 

lendas podemos perceber e compreender singularidades regionais que representam a vivência 

do povo. Para Câmara Cascudo: “O folclore sendo uma cultura do povo é uma cultura viva, 

útil, diária, natural” (CASCUDO, 1967, p.12). É uma cultura do povo e por isso uma cultura 

viva, útil, diária, natural. Nessa cultura estão inseridas as lendas, contos populares vivos que, 

a pesar de algumas vezes esquecidos, fazem parte do patrimônio imaterial e artístico de uma 

comunidade que deve ser preservado para se preservar a própria identidade desse 

comunidade. 

 As lendas demonstram e fazem conhecer essas características. A execução, com os 

frutos desse projeto, portanto, justifica-se também como uma forma de compreender e 

perceber algumas características das comunidades, a partir das suas histórias populares que 

muitas vezes construíram sua identidade. 

Proporcionando a promoção da identificação, o conhecimento e (re) escrita de lendas 

locais, a partir da coleta oral de informantes mais velhos com a transcrição de lendas da 

oralidade para a escrita, visando a preservação e divulgação dessas lendas da cultura popular e 

das características culturais de Currais Novos e da região do Seridó norte-rio-grandense.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Em princípio e como referências bibliográficas, utilizamos os estudos realizados sobre 

as lendas em estudiosos do folclore e dos contos populares, como Câmara Cascudo, Afonso 

Arinos. Quanto a classificação dos tipos de lendas, utilizaremos a seguinte descrição de 

Susana Chertudi (Apud, LÓSSIO, 2018) 

I Lendas etiológicas e escatológicas II Lendas históricas e lendas 

histórico-culturais a) origem de lugares e bens culturais; b) lendas 

relativas a localidades; c) lendas concernentes à pré-história e à 

história dos primeiros tempos; d) guerras e catástrofes; e) 

personalidades destacadas; f) infração de uma ordem. 

III Seres e forças sobrenaturais: lendas míticas a) o destino; b) 

a morte e mortos; c) lugares encantados e aparecimentos de fantasmas; 
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d) procissões e lutas de fantasmas; e) estada em outro mundo; f)

espíritos da natureza; g) espíritos de ambientes culturais; h) seres

metamorfoseados; i) o diabo; j) demônio da doença e das

enfermidades; k) pessoas que possuem dons e forças

sobrenaturais/mágicos; l) animais e plantas míticos; m) tesouros. IV

Lendas religiosas: mitos de deuses e heróis (LÓSSIO, Rúbia, 2018).

Quanto ao processo de reescrita das lendas que foram recolhidas em gravações de 

áudio e vídeo, trabalharemos com a retextualização. Segundo Marcuschi (MARCUSCHI, 

2010, p.24), a retextualização implicada na transposição do meio fônico ao gráfico, é um 

“processo que envolve operações complexas que interferem tanto no código como no sentido 

e evidenciam uma série de aspectos nem sempre bem compreendidos da relação oralidade-

escrita”. 

3 METODOLOGIA 

O projeto As lendas do Seridó: preservação e divulgação das histórias de um povo, do 

qual esse trabalho se origina, apresenta-se como uma pesquisa cujo método se estabelece 

enquanto pesquisa qualitativa de campo, a partir da coleta, com gravações de áudio e vídeo, e 

da retextualização de lendas contadas por idosos da cidade de Currais Novos e em seguida 

análise e classificação dessas lendas. Essa coleta das lendas foi realizada no CCI (Centro de 

Convivência dos Idosos) do município de Currais Novos. 

Após a recolha, análise e classificação dos tipos de lendas trabalharemos no processo 

de retextualização com as operações de transcrição da oralidade para escrita. Marcuschi 

(2010) divide-as em operações esse processo. O autor ressalta que não é necessário utilizar 

todas e na ordem que elas aparecem. Em síntese temos as seguintes operações que seguiremos 

no decorrer do projeto. 

1ª Operação: Eliminação de marcas estritamente interacionais, hesitações e partes de palavras. 

2ª Operação: Introdução da pontuação com base na intuição fornecida pela entoação das falas. 

3ª Operação: Retirada de repetições, reduplicações, redundâncias, paráfrases e pronomes. 

4ª Operação: Introdução de paragrafação e pontuação detalhada sem modificação de ordem 

dos tópicos discursivos. 

5ª Operação: Introdução de marcas metalinguísticas para referenciação de ações e 

verbalização de contextos expressos por dêiticos. 
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6ª Operação: Reconstrução de estruturas truncadas, concordâncias, reordenação sintática, 

encadeamentos. 

7ª Operação: Tratamento estilístico com seleção de novas estruturas sintáticas e novas opções 

léxicas. 

8ª Operação: Reordenação tópica do texto e reordenação da sequência argumentativa. 

9ª Operação: Agrupamento de argumentos condensando as ideias. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram feitas visitas aos idosos no CCI em Currais Novos, na primeira visita apenas 

recolhemos os dados pessoais (nome, idade e endereço) dos idosos que se disponibilizaram a 

colaborar com nosso projeto contando suas lendas. Na segunda visita começamos a etapa de 

recolhimento das lendas (por meio de áudios e vídeos). 

Os desafios que encontramos durante essa etapa, foi o de que nossos informantes 

falavam mais sobre suas vidas pessoais do que sobre lendas propriamente ditas. Assim 

misturava-se a das lendas com distrações de suas experiências na infância e juventude, além 

dos esquecimentos e repetições por parte dos idosos. Conseguimos, com uma análise e 

depuração inicial, o corpus com algumas lendas já gravadas, conforme exemplificação a 

seguir: 

Título: A botija 

Informante: Luzia Maria de Lira. 

Resumo: Luzia Maria morava no Maxixe, onde havia um tronco de braúna, todos que 

por lá passavam avistavam um enorme cachorro preto dos olhos de fogo. Um dia ela precisou 

passar por lá para chegar a sua casa, mas quando avistou o bicho, correu para casa chamando 

seu pai, que não acreditou no dizia, chegando ao local, a única coisa que ele conseguia ver era 

uma rodilha de cascavel e disse que daquele dia em diante, Luzia não poderia mais passar ali. 

Passaram-se dias, até que ela disse que iria visitar sua comadre Genalda, seu pai acabou 

deixando, pedindo para que tivesse cuidado. Então ela colocou o facão na cintura e foi, mas 

quando chegou perto, perdeu a coragem.  

Na semana seguinte, a comadre faleceu, e um dia depois, apareceu para Luzia, dizendo 

que em cima de uma parede havia um sapatinho alvo, e dentro dele, uma coisa para ela, mas 
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que ela teria que buscar sozinha, ela logo disse que não tinha coragem, mas um último pedido 

de sua comadre a fez tomar coragem, amarrou um santo na cintura, levou velas e uma 

chibanca. Já no local, bateu com a chibanca na parede de onde começaram a sair besouros e 

cobras, e preferiu ir embora. 

Após alguns dias, ouviu dizer que ela tinha dado a outra pessoa, que foi lá e arrancou. 

Classificação: Lendas míticas; lugares encantados e aparecimentos de fantasmas. 

 Pretendemos com o estudo das lendas já recolhidas, promover as transcrições pelo 

processo de retextualização e divulgação dessas lendas e de histórias de vida dos informantes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de pesquisa “As lendas do Seridó: preservação e divulgação das histórias de 

um povo”, é importante para que essas lendas que fazem parte da cultura do povo seridoense 

não se apaguem na memória e que tenham maior visibilidade não só dos mais velhos e suas 

histórias mas também de suas vivências, e construção da identidade pessoal e coletiva. 

Esse projeto é de grande importância para a cultura e para a preservação de patrimônio 

imaterial, compartilhando lendas para que não se perca ao longo do tempo para e sejam 

passadas para as próximas gerações. Pretende-se que as lendas sejam divulgadas em eventos, 

congressos e feiras culturais em formato de banners, salas temáticas, documentários e páginas 

em redes sociais, para que o objetivo do projeto de preservar e divulgar nossas histórias seja 

alcançado. 
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A COMPREENSÃO DA SOCIOLINGUÍSTICA COMO MÉTODO PARA 

TORNAR CIDADÃOS CONSCIENTES SOBRE AS VARIEDADES DA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

LINS, E. S.
1
; NASCIMENTO, K.V².; MACEDO, M. L. B³.; BARRETO MOREIRA, J. F

4
. e ALVES, M. D. S.

5 

1,2, 3 
IFRN – Campus São Paulo do Potengi; 

4 e 5 
IFRN – Campus São Paulo do Potengi (orientadoras). 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

É bastante possível um pesquisador que 

estude as diversas variedades de uma língua 

compreender a variação enorme existente no 

interior de um idioma. A variação linguística 

é o que nos distingue das outras pessoas, é 

como falamos com nosso círculo de amizades 

ou com nossos professores, é como nos 

expressamos. Muitos ainda pensam que o 

papel da escola, em especial das aulas de 

Língua Portuguesa, é apresentar a norma 

padrão como sendo a única opção “correta” 

para a comunicação. Entretanto, sabemos que 

o conjunto de fatos linguísticos caracterizam

o modo como normalmente falam as pessoas

de uma certa comunidade. Pensando em 

discutir essa realidade, através do projeto de 

pesquisa “A investigação sociolinguística 

como mecanismo de conscientização acerca 

das variedades da língua: um estudo dos 

conectores ‘e, aí, então e portanto’” foram 

realizados  encontros semanais através dos 

quais, primeiramente estudamos acerca da   

teoria que suporta esse tema, em seguida, 

buscamos em campo elementos que mostrem 

essas diferenças para que posteriormente,  

pudéssemos compreender e discutir  sobre os 

dados obtidos, com a finalidade de 

executarmos um fechamento capaz de 

relacionar logicamente a teoria e a prática 

constituída neste projeto. O projeto pretende 

ampliar o conhecimento dos alunos, fazendo 

com que a compreensão em relação aos 

diversos modos de falar do brasileiro seja 

ampliada, levando em conta a  cultura em que 

ela está sendo inserida. Sendo assim, 

conhecer melhor nosso idioma nos faz querer 

entender os aspectos culturais que o 

transformam e ao mesmo tempo o deixam tão 

diversificado e rico. 

PALAVRAS-CHAVE: Sociolinguística. Variação. Normas Linguísticas. 
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ABSTRACT 

It is quite possible a researcher who studies the 

various varieties of a language to understand the 

huge variation that exists within a language. 

Linguistic variation is what distinguishes us 

from other people, is how we talk with our 

circle of friendships or with our teachers, is how 

we express ourselves. Many still think that the 

role of the school, in particular Portuguese 

language classes, is to present the standard norm 

as being the only "correct" option for 

communication. However, we know that the set 

of linguistic facts characterize the way people 

usually speak of a certain community. Thinking 

of discussing this reality, through the research 

project “The Sociolinguistics research as a 

mechanism of awareness about the varieties of 

the language: a study of the connectors ‘and 

then, then and so’” were held weekly meetings 

through which, we first studied about the theory 

that supports this topic, then we seek in the field 

elements that show these differences so that 

later, we could understand and discuss the data 

obtained, for the purpose of we perform a 

closing that is able to logically relate the theory 

and practice constituted in this project. The 

project aims to broaden the knowledge of the 

students; making the understanding in relation 

to the various ways of speaking of the Brazilian 

is expanded, taking into account the culture in 

which it is being inserted. So, knowing better 

our language makes us want to understand the 

cultural aspects that transform it and at the same 

time make it so diversified and rich. 

1 INTRODUÇÃO 

Estudar as variedades de uma língua possibilita que um pesquisador conheça a 

multiplicidade que constitui um idioma. Por isso, o propósito deste trabalho é apresentar como um 

projeto de pesquisa, na área de Sociolinguística, corrobora no desenvolvimento crítico de seus 

alunos.  Ao pensar na diversidade da língua e como isso é perceptível nos mais diferentes gêneros 

textuais, escritos e/ou orais, o projeto A investigação sociolinguística como mecanismo de 

conscientização acerca das variedades da língua: um estudo dos conectores “e, aí, então e 

portanto pretende ampliar a percepção dos alunos, fazendo-os compreender que a variação é 

inerente à língua portuguesa e conhecê-la permite-os adentrar aos aspectos culturais que moldam 

este idioma e o fazem ao mesmo tempo tão diverso e definidor de um povo.  

KEYWORDS: Sociolinguistics. Variation. Language rules. 
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Com base nesse pressuposto, pretende-se apresentar como esse projeto estimula os alunos a 

refletir sobre questões acerca da sociolinguística, através de discussões a respeito de como os 

fatores sociais (idade, sexo, gênero) e os fatores dialetais (cidade, região) podem influenciar em 

determinados usos da língua.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Sociolinguística é uma teoria que considera os fatores linguísticos atrelados aos fatores 

sociais, ou seja, tem como cerne analisar a relação entre esses dois âmbitos nas comunidades de 

fala.  Para essa teoria linguística, todas as línguas apresentam variações, já que “todas as línguas 

apresentam um dinamismo inerente, o que significa dizer que elas são heterogêneas” (MOLLICA, 

2003, p. 9).  

Ao compreender a multiplicidade da língua portuguesa, observando o pensamento de 

Rodrigues apud Lucchesi (2017) o conjunto de línguas presentes na sociedade brasileira é reflexo 

da miscigenação que ocorreu no país, pois “acredita-se que, no início do século XVI, mais de mil 

línguas indígenas eram faladas em território brasileiro” e, para Petter (2006) apud Lucchesi (2017), 

entre 1550 e 1850, mais de duzentas línguas africanas foram incorporadas no Brasil através do 

tráfico negreiro.  

Desse modo, sobre a língua brasileira, pode-se afirmar que “[...] durante quase dois séculos, 

o português foi apenas uma das muitas línguas faladas no território brasileiro” (LUCCHESI, 2017,

p. 3). A língua portuguesa sofreu variações, principalmente no Brasil, onde tem uma maior

diversidade de povos e culturas, e, ao analisar essa mescla de línguas, percebe-se que a 

heterogeneidade da língua está presente tanto nos textos mais formais como naqueles mais 

informais nas comunidades de fala.  

Como resultado dessa mescla de línguas, tem-se no Brasil uma intensa valorização de 

determinadas variedades em detrimento de outras, porém alguns autores apresentam a possibilidade 

de equiparar as diferenças linguísticas do país, conforme expressa Collins (2015): 

Vivemos numa época de crescente consciência da desigualdade social, incluindo um 

preocupante reconhecimento de que as escolas devem envolver as divisões de 

desigualdades de classe, estratificação étnico-racial e da cidadania fracionada, e, ao mesmo 

tempo tentar extrair recursos linguísticos e sociais dos alunos em um projeto comum de 

aprendizagem (COLLINS, 2015, p. 3).  

Essa busca pela equidade entre as diversas normas existentes no português brasileiro e o 

estímulo a partir da língua vernácula do aluno possibilita uma ampliação no conhecimento das 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1667



variedades e assim gera uma diminuição da desigualdade social. Esse trabalho de conscientização 

na escola entendendo a diversidade linguística, a partir dos aspectos sociais, é o caminho para a 

diminuição dos preconceitos linguísticos existentes.  

Faraco (2008) define as normas que constituem uma língua como: 

(...) Fator de identificação do grupo, podemos afirmar que o senso de pertencimento inclui 

o uso das formas de falar características das práticas e expectativas linguísticas do grupo.

Nesse sentido, uma norma, qualquer que seja, não pode ser compreendida apenas como um

conjunto de formas linguísticas; ela é também (e principalmente) um agregado de valores

socioculturais articulados com aquelas formas (FARACO, 2008, p. 41).

Portanto, essa identificação de um grupo, não pode ser desconsiderada no aprendizado da 

língua portuguesa. Essa variabilidade da língua não pode ser colocada de escanteio, como se não 

existisse. As diferentes “normas” que prega Faraco (2008) devem ser propagadas e compreendidas 

pelos falantes, afim de que não se menospreze nenhuma variedade da língua, mas que se 

compreenda que cada variedade apresenta um contexto adequado de aplicação.  

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de teor quanti - qualitativa, com o propósito de possibilitar uma reflexão 

sobre o uso das variedades da língua portuguesa. O projeto que motiva esta pesquisa, estuda as 

variedades do português brasileiro que existem nos diferentes grupos sociais: sejam os diferentes 

grupos de idades, gêneros, sexos, regiões, entre outros.  

Para a sua efetivação foi dividido em cinco fases; com encontros semanais que duram 1 hora 

e 30 minutos cada e conta com a participação de 1 aluno bolsista e  4 alunos voluntários que atuam 

diretamente em todas as fases do projeto.  
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Na primeira fase, foi realizada uma discussão inicial sobre variedades linguísticas, a partir 

do entendimento dos alunos acerca do tema, seguida de introdução ao tema e objetivos do projeto; 

na segunda, discussão e análise de textos, revisão sobre a função dos conectores nos textos dando 

ênfase aos conectores “e, aí, então e portanto” e coleta de conectores em diferentes gêneros textuais; 

na terceira, já coletados os conectores, partimos para a catalogação dos mesmos, fizemos sua 

caracterização de acordo com o grau de formalidade ou informalidade e elaboração de um relatório 

que contém a interpretação dos dados adquiridos após a categorização executada em sala; o projeto 

encontra-se na quarta fase, de discussão dos dados e assim de reflexão do papel da Sociolinguística 

como defensora das diferentes normas linguísticas de uma língua.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para uma melhor reflexão sobre as diferenças dialetais, foram coletados 99 textos, os quais 

consideramos formais, dos seguintes gêneros textuais: cartaz, propaganda, anúncio, poema, resenha, 

citação, blog, conto, receita culinária, noticia, crônica, música, artigo e biografia. Além disso, foram 

coletados também 66 textos informais dos seguintes gêneros textuais: propaganda, cartaz, música, 

texto humorístico, blog, anúncio, poema, crítica, citação, texto informativo e crônica. Ao total, 

foram encontrados os seguintes dados: em textos formais, 1074 “e”, 6 “aí”, 15 “então”, e 8 

“portanto”; em textos informais, 187 “e”, 8 “aí”, 13 “então”, e 1 “portanto”. 

Figura 1 –textos coletados 
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Figura 2 – tabela de quantidade de conectores encontrados 

Com base nos dados obtidos, pode-se concluir que o conector “e”, independente de um texto 

ter um grau de formalidade mais ou menos elevado, é bastante utilizado em todos os gêneros que 

foram coletados, diferentemente do conector “portanto” que obteve uma menor taxa de incidência, 

pois aparece quase que exclusivamente em textos formais, como artigos científicos. O “e, o aí, e o 

então” são recorrentemente percebidos em textos formais e informais, contudo, são mais 

encontrados em textos informais. 

Os dados mostram a ocorrência dos conectores nos diferentes gêneros, no entanto, será 

necessário mais tempo para poder concluir a análise e chegar a conclusões mais contundentes. Para 

isso, será feita uma separação de ocorrências por gênero textual e uma reflexão sobre a sua 

aplicação nos mais diversos gêneros.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto tem possibilitado uma reflexão de que não há um “falar errado” e sim maneiras 

diferentes de falar a mesma língua, e essas múltiplas maneiras de falar estão diretamente 

influenciadas pela cultura que cada indivíduo possui. Desse modo, a língua vernácula, o nível de 

escolarização e o meio social em que o indivíduo está inserido são exemplos de como a língua pode 

ser influenciada. Passou-se, portanto, a ter um maior entendimento no assunto e a valorizar as 
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variedades linguísticas dentro do português de forma igualitária. Posteriormente, faremos uma 

reflexão das ocorrências dos conectores e de sua aplicação nos diferentes níveis de formalidade da 

língua.  
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PERFIL DO ESTUDANTE DE LÍNGUA ESTRANGEIRA DO IFRN – 
CAMPUS SANTA CRUZ 

ÁREA TEMÁTICA: (Escolher entre: letras). 

RESUMO 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa 
concluída que teve como objetivo analisar o 
perfil do aluno de língua estrangeira no Campus 
Santa Cruz e suas dificuldades na aprendizagem 
das línguas estrangeiras – inglês e espanhol. 
Como metodologia, empreendemos uma 
pesquisa de campo com a aplicação de um 
questionário aos alunos dos cursos integrados, e 
EJA do Campus Santa Cruz. Com os dados, 
conseguimos identificar que 86%(oitenta e seis 
por cento) dos alunos já tiveram a oportunidade 
de estudar uma língua estrangeira antes de 
ingressarem no IFRN, esse contato ocorreu 
principalmente em 37% (trinta e sete por cento) 

dos caos na Escola pública, 21%(vinte e um por 
cento) na escola particular; 57% (cinquenta e sete 
por cento) dos alunos afirmaram que sabem falar 
uma língua estrangeira. A respeito das 
dificuldades 42% (quarenta e dois por cento) 
possui dificuldades na compreensão auditiva, 
21% (vinte e um por cento) com a produção 
escrita, 17%( dezessete por cento) com a 
produção oral. Após a análise de todos os dados 
elaboraremos um documento a ser apresentado a 
gestão do campus e aos professores de língua 
estrangeira para que possamos construir juntos 
estratégias que possam a vir solucionar as 
dificuldades apresentadas pelos alunos.

ABSTRACT 
The present work consists of a completed 
research that had the objective of analyzing the 
profile of the foreign language student in the 
Santa Cruz Campus and his difficulties in 
learning foreign languages - English and 
Spanish. As a methodology, we conducted a field 
research with the application of a questionnaire 
to the students of the integrated courses, and EJA 
of Campus Santa Cruz. With the data, we were 
able to identify that 86% (eighty-six percent) of 
the students already had the opportunity to study 
a foreign language before joining the IFRN, this 
contact occurred mainly in 37% (thirty seven 
percent) of the chaos in the Public school, 21% 

(twenty-one percent) in private school; 57% 
(fifty-seven percent) of the students stated that 
they speak a foreign language. Regarding the 
difficulties, 42% (forty-two percent) have 
difficulties in hearing comprehension, 21% 
(twenty-one percent) with written production, 
17% (seventeen percent) with oral production. 
After analyzing all the data we will prepare a 
document to be presented to the management of 
the campus and the teachers of foreign language 
so that we can build together strategies that may 
come to solve the difficulties presented by the 
students. 

PALAVRAS-CHAVE: aprendizagem. língua estrangeira. dificuldades. ensino médio. 

KEYWORDS:  learning. foreign language. difficulties. high school. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras vem ocupando cada vez mais 

um papel de destaque na vida do homem. Devido à grande necessidade de se comunicar, o homem 

busca aprender a cada dia que passa novos idiomas a fim de se tornar apto à comunicação com povos 

de diferentes culturas.  Embora haja essa busca constante pelo conhecimento de outras línguas, esse 

nem sempre é um processo rápido e simples. Até que o indivíduo alcance o sucesso no processo de 

ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, ele precisa passar por várias etapas que vão exigir 

dele muito esforço e dedicação. 

Com propósitos linguísticos e pedagógicos, está pesquisa, aprovada pelo Edital 04/2017 do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN),  teve como 

objetivo principal a análise do perfil dos aprendizes de língua estrangeira no Campus Santa Cruz, 

identificando suas dificuldades na aquisição de uma língua estrangeira buscando a compreensão dos 

acontecimentos e do significado da aprendizagem para os estudantes e da consciência das suas 

dificuldades na aprendizagem de uma língua estrangeira, mostrando a necessidade de adoção de 

algumas medidas para que o ensino de uma língua estrangeira também contribua na formação humana 

integral desse aluno. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Diversas são as dificuldades enfrentadas por professores e alunos em sala de aula de língua 

estrangeira e por isso faz-se necessário aprofundar no conhecimento das questões relacionadas ao 

processo de ensino e aprendizagem de línguas. Inicialmente, cabe destacar que tais dificuldades 

compreendem desde a falta de motivação para aprender até a própria falta de preparo ou motivação 

do próprio professor ao ensinar o idioma.  

Ao estudar uma língua estrangeira o estudante entra em contato com outra cultura, o que 

contribui para que ele conheça aspectos culturais diferentes daqueles presentes na sua comunidade. 

Isso pode levar o estudante a um processo de reflexão acerca do outro e de si próprio. Além disso, os 

PCNs (1998) afirmam que “[a] aprendizagem de LE é uma possibilidade de aumentar a autopercepção 

do aluno como ser humano e como cidadão”.  

Nesse sentido, aprender uma língua estrangeira nos permite interagir com pessoas de 

diferentes culturas e crenças, com diferentes modos de pensar e agir. Em vista disso, a disciplina de 

LE não deveria ser ofertada nas escolas de Ensino Fundamental e Médio apenas porque se trata de 

uma exigência do Ministério da Educação (LDB 1996); o ensino do inglês e espanhol como língua 
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estrangeira (ILE) não deveria ser visto como mera formalidade dos currículos escolares, uma vez que 

o idioma contribui diretamente para a formação plena do indivíduo que a domina.

3 METODOLOGIA 

Para alcançarmos nossos objetivos empreendemos uma pesquisa de campo. De natureza 

descritiva, tem como principal objetivo analisar, por meio dos dados obtidos, o perfil dos alunos de 

língua estrangeira do Campus Santa Cruz e suas dificuldades na aprendizagem da língua estrangeira. 

A proposta é aplicar questionários com a todos os alunos dos cursos de nível Médio Integrado, EJA 

no Campus Santa Cruz, para no primeiro momento traçar seu perfil de aprendiz de língua estrangeira, 

e em seguida identificar o que dificulta a aprendizagem de uma língua estrangeira no contexto da sala 

de aula no Ensino Médio.  

A análise será predominante de cunho quantitativo, sem abrir mão de uma análise qualitativa 

dos dados obtidos. Após a obtenção de dados, analisamos, produzimos gráficos e discutimos, a fim 

de elaborarmos um documento com todos os dados analisados qualitativamente, a fim de responder 

nossas questões de pesquisa e nossos objetivos. Ao final esperamos produzir um relatório a ser 

apresentado a gestão do campus e aos professores de língua estrangeira no campus e assim possamos 

construir juntos estratégias que possam a vir solucionar as dificuldades apresentadas pelos alunos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apresentamos a seguir alguns resultados dos dados coletados a partir da aplicação do 

questionário, o questionário foi aplicado a 489 alunos que estão divididos em 19 turmas diferentes 

entre turmas de curso integrado, subsequente e EJA. Nos interessava saber inicialmente se os alunos 

já haviam estudado alguma língua estrangeira antes de ingressar no IFRN, já que na instituição os 

alunos do integrado cursam a disciplina de Inglês nos três primeiros anos e a disciplina de espanhol 

no 4º ano, no subsequente cursam dois semestres de Inglês e no Eja dois semestres de inglês e um de 

espanhol. 

Ao analisar os dados encontramos que 86% (oitenta e seis por cento) dos alunos já tiveram a 

oportunidade de estudar uma língua estrangeira antes de ingressarem no IFRN no Ensino Médio; 

apenas 14% (catorze por cento) respondeu que não teve contato com língua estrangeira, podemos 

hipotetizar que talvez na escola que este aluno cursou o Ensino Fundamental não tivesse professores 

de língua estrangeira.  

Dos alunos que responderam que já tiveram contato com a língua estrangeira antes do enino 

médio 37% (trinta e sete por cento) estudaram a língua estrangeira na Escola pública, 21%(vinte e 
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um por cento) na escola particular, 17% (dezessete por cento) em aplicativos e sites, 14% (catorze 

por cento) em cursos de idiomas, 5% (cinco por cento) sozinhos e 6% (seis por cento) não 

responderam a questão. 

Em seguida, questionamos aos alunos se eles consideravam que eles sabiam falar uma língua 

estrangeira, sobre isso 57% (cinquenta e sete por cento) dos alunos afirmaram que sabem falar uma 

língua estrangeira, a maioria citando o inglês; e 43%(quarenta e três por cento) afirmaram que não 

sabem falar uma língua estrangeira. 

Os interesses dos alunos pela aprendizagem de uma língua estrangeira são diversos com 21% 

(vinte e um por cento) eles afirmaram do interesse por viagens, 20% (vinte por cento) tem interesse 

em conversação, 15% (quinze por cento) tem interesse pelo ENEM, em que o aluno deve responder 

à cinco questões da língua estrangeira escolhida (inglês ou espanhol), 14% (catorze por cento) tem 

como motivação os livros e músicas, 11% (onze por cento) pensam na aprendizagem da língua 

estrangeira como uma possibilidade ou vantagem para conseguir um trabalho e numa forma de acesso 

a cultura de outros povos e países, 8% (oito por cento) pensam na possibilidade de intercâmbio.  

Questionamos aos alunos se eles já fizeram ou fazem uso atualmente de algum aplicativo para 

aprender alguma língua estrangeira, 50% (cinquenta por cento) dos respondentes afirmaram que não 

fazem uso atualmente de nenhum aplicativo para aprender algum idioma, 22% (vinte e dois por cento) 

fazem uso de aplicativo, dentre os idiomas foram citados inglês, espanhol e japonês; e de igual 

maneira a mesma porcentagem correspondem ao quantitativo de alunos que afirmaram que já 

utilizaram o aplicativo anteriormente, mas não fazem uso atualmente; e 6% (seis por cento) não 

responderam. 

Considerando as habilidades que estão envolvidas no domínio de uma língua estrangeira 

indagamos aos alunos qual dessas habilidades se apresentam com maiores dificuldades para a 

aprendizagem de uma língua estrangeira. No gráfico notamos que 42% (quarenta e dois por cento) 

afirmou que a compreensão auditiva, 21% (vinte e um por cento) afirmou que tem dificuldades com 

a produção escrita, 17%( dezessete por cento) tem dificuldades com a produção oral, 10% (dez por 

cento) tem dificuldades na compreensão leitora, e com a mesma porcentagem apareceu as 

dificuldades com o vocabulário que não é diretamente uma habilidade, mas pode dificultar os alunos 

na execução das outras habilidades. 

Dentre as atividades preferidas pelo aluno identificamos que 23% (vinte e três por cento) 

atividades com jogos, seguida com 21% (vinte e um por cento) de atividades com músicas, como 

19% (dezenove por cento) filmes, 17% (dezessete por cento) atividades de conversação, 16% 

(dezesseis por cento) oficinas com temas variados e 4% (quatro por cento) não responderam à 

pergunta. Embora os jogos, músicas e dinâmicas sejam, geralmente, associados à diversão não se 
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deve esquecer do seu valor pedagógico, sobretudo no contexto do ensino de línguas estrangeiras, 

observa Richard-Amato (1889).  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar dos percalços que o ensino de línguas enfrenta, é preciso redefinir as metas e criar 

novas possibilidades para que alunos e professores de línguas estrangeiras possam engajar em uma 

parceria bem sucedida que ao final se consubstancie na aprendizagem do idioma. A língua estrangeira 

(LE) permite o acesso a uma ampla rede de comunicação e à grande quantidade de informações 

presentes na sociedade contemporânea.  

Com a língua estrangeira, é possível ampliar a compreensão das culturas estrangeiras e da 

própria cultura e promover a compreensão das diferenças: de expressão, de comportamento. No 

currículo, pode desempenhar uma função interdisciplinar, como processo de reflexão sobre a 

realidade social, política e econômica, e, portanto, como parte da construção da cidadania.  

Ressalta-se também que além das dificuldades relacionadas à aprendizagem da língua 

estrangeira por parte alunos, deve-se observar também outros aspectos operacionais da atividade do 

ensino que os professores enfrentam, como as salas superlotadas, a indisciplina e a insegurança em 

sala de aula, baixa carga horária para as aulas de língua estrangeira e, principalmente, a má 

remuneração da profissão. É necessário, portanto, mostrar ao aluno que aprender uma nova língua é 

totalmente possível e que isso será algo transformador na sua vida pessoal e social. Criar mecanismos 

de motivação é essencial para que professor e aluno possam construir um ambiente de aquisição de 

conhecimento. 
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DESAFIOS DE UM MUNDO CONECTADO: OS ALUNOS DE 

INFORMÁTICA E SUA EXPERIENCIA COM A LITERATURA. 

TEIXEIRA, C. D. S.1; ANDRADE, G. A. A.2; SOUZA, N. B. P.3 
; SANTOS, P. L. S. 4  e SILVA, L. A.5

1,2 ,3,4 e 5 IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: LETRAS 

RESUMO 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa 

concluída em 2017 que teve como objetivo a 

identificação do perfil de leitor e suas 

experiências literárias dos alunos ingressantes no 

Ensino Médio Integrado no Curso de Informática 

do IFRN/Campus Santa Cruz no ano letivo 2017. 

Os dados foram obtidos, através de questionário 

aplicado com questões abertas e fechadas, que 

nos forneceram, dentre outros referenciais, 

quantidade de livros lidos, informações das 

tipologias e gêneros textuais preferidos pelos 

referidos sujeitos, comparações entre as 

experiências de leituras anteriores ao IFRN em 

diferentes esferas escolares (estadual, municipal 

e particular) e perspectivas futuras de leituras 

pelos discentes. Com as análises dos resultados 

obtidos, elaboramos um relatório e passamos nas 

principais escolas citadas no questionário, 

apresentando as informações e sugestões para o 

planejamento de leituras significativas, a fim de 

melhor favorecer essa prática e proporcionar os 

benefícios do ato de ler. Assim, pensando em 

modificar esse contexto, as reflexões das análises 

dos dados obtidos com os sujeitos direcionam 

para ações direcionadas para leitura no Ensino 

Fundamental II e Ensino Médio, favorecendo 

práticas de leituras em sala de aula. 

ABSTRACT 

The present work consists of an ongoing research 

that has as objective the identification of the 

reader's profile and his literary experiences 

previous to the entrance in the IFRN of the 

students entering High School Integrated in the 

Course of Informatics of the IFRN / Campus 

Santa Cruz in the academic year 2017. The data 

were obtained through a questionnaire applied 

with open and closed questions, which provided 

us, among other references, the quantity of books 

read, information of typologies and textual 

genres preferred by said subjects, comparisons 

between the experiences of readings prior to 

IFRN in different (state, municipal and private) 

and future perspectives of reading by students. 

With the analysis of the results obtained, we 

produced a report and passed the main schools 

mentioned in the questionnaire, presenting the 

information and suggestions for the planning of 

meaningful readings, in order to better favor this 

practice and provide the benefits of reading. 

Thus, thinking about modifying this context, the 

reflections of the data analyzes obtained with the 

subjects lead to actions directed to reading in 

Elementary School II and High School, favoring 

practices of reading in the classroom.II and High 

School, favoring practices of reading in the 

classroom. 

PALAVRAS-CHAVE:  Experiência. Literatura. Informática. Ensino Médio. 

KEYWORDS:   Experience. Literature. Computing. High school. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho surgiu da necessidade de compreender o perfil de leitor e as experiências 

de leituras dos nossos alunos ingressantes no curso de informática no ano de 2017 no Campus Santa 

Cruz. Essa pesquisa faz parte de um estudo maior desenvolvido pelo grupo de pesquisadores 

responsável pelo projeto intitulado “A leitura literária e a formação humana integral: perspectivas e 

desafios de ensino” desenvolvido no, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) – Campus Santa Cruz.  

A presente pesquisa busca conhecer quem são esses jovens ingressantes no curso de 

Informática no que se refere à leitura, reunindo dados relevantes que forneçam um levantamento que 

caracterize os gostos literários dos sujeitos desta pesquisa, a partir de resultados obtidos no 

questionário respondido pelos alunos, para que possamos propor discussões na prática pedagógica 

dos professores do campus e metodologias didáticas literárias mais significativas. Esperamos que as 

contribuições apresentadas favoreçam a compreensão de práticas de trabalhos com leitura de diversos 

gêneros em sala de aula e ajudem na formação humana integral dos envolvidos, como também 

fundamentem políticas públicas educacionais dentro do campus. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Diante do contexto revelado por fontes de avaliação educacional e instituições renomadas de 

estatísticas nacional, temos uma realidade de dificuldades de práticas de leitura literária pelos 

discentes. Em pesquisa realizada em 2015 pelo Ibope por encomenda do Instituto Pró-Livro, entidade 

mantida pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (Snel), Câmara Brasileira do Livro (CBL) e 

Associação Brasileira de Editores de Livros Escolares (Abrelivros) aponta que 44% da população 

brasileira nunca lê e 30% nunca compra livro. De acordo com dados do Pisa (Programa Internacional 

de Avaliação de Alunos), apresentados em 2016, o país somou 407 pontos em leitura, três a menos 

do que a sua pontuação na última avaliação, ficando com a 59ª posição do ranking de leitura.  

A escola precisa ampliar e ressignificar suas práticas leitoras com vistas a uma prática menos 

pedagogizante e mais eficiente quanto à produção de sentidos e a formação de leitores nessa 

modalidade de leitura. Tanto a leitura da literatura, quanto o ensino da literatura deveriam estar 

associado no contexto escolar, de modo articulado, pois são dois níveis dialogicamente relacionados. 

Ivanda Martins (2006) reflete que o contexto escolar privilegia o ensino da Literatura, no qual a leitura 

realizada pelos professores é diferente daquela efetivada pelos alunos, pois a diversidade de 

repertórios, conhecimento de mundo, experiências de leitura influenciam diretamente o contato do 

leitor com o texto e prevalece a voz e os discursos dos professores, porque eles tem uma experiência 
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mais intensa com esses textos em virtude dos anos de exercício na docência, diferente dos alunos-

leitores que muitas vezes passam a conhecer apenas naquele momento da aula. 

É preciso, pois, desmistificar a concepção escolarizada da Literatura como fenômeno simples, 

que exige apenas a extração de sentidos e a resolução de exercícios que leve os alunos-leitores a 

identificaram os aspectos constitutivos da narrativa ou a escola literária a que estão filiados. A 

Literatura é uma linguagem que compreende, ao menos, três tipos de aprendizagem: A aprendizagem 

da Literatura, que consiste fundamentalmente em experienciar o mundo por meio da palavra; a 

aprendizagem sobre a literatura, que envolve conhecimentos de história, teoria e crítica, e a 

aprendizagem por meio da Literatura, nesse caso os saberes e habilidades que a prática da literatura 

proporciona aos seus usuários (COSSON,2014, p.47). 

3 METODOLOGIA 

Para alcançarmos nossos objetivos empreenderemos uma pesquisa de campo. As pesquisas de 

campo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer 

(GIL, 1991). O objetivo é conseguir informações e conhecimentos acerca de um problema que 

propomos estudar neste trabalho, para o qual se procura uma resposta, e descobrir as relações entre 

eles. 

A análise será predominante de cunho quantitativo, sem abrir mão de uma análise qualitativa 

dos dados obtidos. A obtenção da coleta de dados ocorreu por meio de questionário aplicado com 

esses discentes do curso de Informática do Campus Santa Cruz ingressantes no ano letivo 2017. Após 

a obtenção de dados, analisamos, produzimos gráficos e discutimos, a fim de elaborarmos um 

documento com todos os dados analisados qualitativamente, a fim de responder nossas questões de 

pesquisa e nossos objetivos.  

Também pretendemos apresentar os resultados à equipe pedagógica do Campus Santa Cruz e 

aos docentes, sobretudo os de Língua Portuguesa, da Instituição, a fim de refletirmos sobre atividades 

de leituras literárias potiguares para os alunos em anos posteriores. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados refletidos nos dados obtidos no questionário sobre o perfil leitor demostram que 

65% (sessenta e cinco por cento) dos alunos afirmaram que gostam de ler, em detrimento a 32% 

(trinta e dois por cento) que afirmou que gosta de ler em parte, e 3% (três por cento) afirmaram que 

não gostam de ler. A maioria dos alunos justificaram que eles gostam de ler quando o tema ou o livro 

lhe interessa. 
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Sobre os materiais que os alunos têm preferência em ler os mais citados são: livros, bíblia, 

apostilas e livros didáticos e livros de literatura. A maioria 57% (cinquenta e sete por cento) afirmou 

que tem o hábito de discutir ou comentar sobre o livro que leu ou está lendo com amigos e outras 

pessoas. Esse dado é importante, pois acreditamos que possamos fazer desse hábito de leitura uma 

ação na escola para que os alunos incentivem seus amigos a fazerem novas leituras.  

O lugar preferido para a leitura, sem dúvida, com 65% (sessenta e cinco por cento) foi o 

quarto, este lugar é a preferência entre os alunos. Os gêneros preferidos são: romance, sempre muito 

citado, seguido de drama, suspense, sagas e religiosos. Vemos que há uma diversidade muito grande 

entre os títulos preferidos pelos alunos.  

Também indagamos aos alunos sobre quem seriam os maiores incentivadores a prática da 

leitura, em 35% (trinta e cinco por cento) os alunos afirmaram que foram incentivados por 

professores, em 20% (vinte por cento) os incentivadores são seus pais. Também foram citados como 

incentivadores amigos, mãe, pai, e até ninguém, alunos que afirmaram que ninguém os incentivou a 

ler. 

Diante de tais dados, e dos ainda iremos analisar mais aprofundadamente nas demais questões 

do questionário aplicado, percebemos, de fato, a real necessidade da inserção das discussões e 

reflexões sobre o perfil do leitor e suas experiências de leitura para mobilizar ações dentro do campus 

Santa Cruz que sejam motivadoras na construção de um indivíduo cidadão comprometido com o 

contexto no qual está inserido. Acreditamos que a leitura possa a vir a ser a ferramenta que permita a 

formação integral do aluno. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudos apontam que no Brasil, a média de leitura dos brasileiros é de 1 livro por ano, o que 

nos deixa numa das posições baixas em relação a outros países da América Latina, por exemplo, a 

Argentina, em que atinge a média anual de 12 livros por habitante. Essa realidade torna-se mais 

clarificada quando pensamos no problema do “analfabetismo funcional”, ou seja, o conhecimento do 

código linguístico unida à limitada capacidade de interpretar os textos, o que se tornou um dos 

principais problemas da educação no país. 

Um dos grandes desafios dos professores da educação básica é ensinar a leitura para os alunos, 

mas ensinar não só a decifrar códigos, e sim a ter o hábito de ler. Seja por prazer, seja para estudar 

ou para se informar, a prática da leitura aprimora o vocabulário e dinamiza o raciocínio e a 

interpretação. A escola é um espaço favorável de discussão da literatura enquanto um direito de todos. 
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Candido (1993) concebe a literatura como um direito humano por corresponder a uma necessidade 

universal e um “instrumento de desmascaramento”.  

Um ato de grande importância para a aprendizagem do ser humano, a leitura, além de 

favorecer o aprendizado de conteúdos específicos, aprimora a escrita. O ato de ler exercita o cérebro 

facilitando a interpretação de textos o que leva à maior a competência (habilidade) na escrita, posto 

que o indivíduo, ao ler, adquire maior repertório, ampliando e expandindo seus horizontes cognitivos. 

Para além disso, estudos apontam que o ato de ler é muito prazeroso na medida em que reduz o stress, 

ao estimular reflexões. 

Percebemos, então, com isso, que as reflexões apresentadas neste trabalho direcionam para a 

efetivação do direito da literatura na vida do ser humano, sobretudo, os alunos da Educação Básica.  

As discussões, ainda embrionárias, apresentadas são nortes para uma análise completa do perfil leitor 

do aluno que nos direcione em busca de políticas públicas eficazes que favoreçam práticas de leituras 

literárias e, consequentemente, a formação humana integral dos jovens da região do Trairi/RN onde 

está localizado o Campus Santa Cruz.  
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AVALIAÇÃO DA SOBRECARGA TÉRMICA DE CALOR EM ALUNOS 

DURANTE A PRÁTICA DE SOLDAGEM A ARCO ELÉTRICO. 

JESUS, E. N. de1; SANTOS, J. C. dos2; SILVA, J. W. O.3; CÂNCIO NETO, P.4 
1,2, 3 e 4 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde Coletiva. 

RESUMO

O calor é uma energia que provoca diferenças na 

temperatura corporal, e quando aliada a atividade 

desenvolvida pode trazer algumas consequências 

ao corpo humano. Assim, este trabalho tem como 

objetivo, avaliar se os alunos que utilizam o 

Laboratório de Soldagem Elétrica, estão 

expostos a uma sobrecarga térmica durante a aula 

prática de soldagem elétrica. Dessa forma, 

utilizou-se para a avaliação quantitativa, o Índice 

de Bulbo Úmido Termômetro de Globo 

(IBUTG), para realizar as medições da exposição 

ao calor. Foi utilizado um conjunto não 

convencional (eletrônico) denominado Medidor 

de Stress Térmico, modelo TGD-200, fabricado 

pela Instrutherm. O conjunto não convencional 

utilizado foi calibrado conforme as instruções 

estabelecidas pelo fabricante. As medições foram 

realizadas no dia 13 de novembro de 2017, com 

a turma Ensino Médio Integrado, do 4º ano do 

curso Técnico em Mecânica do IFRN-CNAT, 

que estavam realizando aula prática da disciplina 

de Soldagem. Baseado nas avaliações 

quantitativas realizadas, na taxa metabólica 

atribuída para as atividades realizadas, e na pausa 

para o lanche estipulada pela Professora 

responsável, conclui-se que as atividades 

executadas pelos alunos durante a aula prática de 

soldagem não provocam uma sobrecarga térmica 

pelo calor.

ABSTRACT 

Heat is an energy that causes differences in body 

temperature, and when coupled with work 

activity, it can bring some consequences to the 

human body. For this, this work has as objective, 

to evaluate if the individuals that use the 

Laboratory of Electric Welding, are exposed to a 

thermal overload. Thus, the Globe Thermometer 

Globe Index (IBUTG) was used for the 

quantitative evaluation, to perform the measures 

of exposure to heat was used a non-conventional 

set (electronic) called the Thermal Stress Meter, 

model TGD-200, manufactured by Instrutherm. 

The unconventional set used was calibrated 

according to the manufacturer's instructions. The 

measurements were carried out on November 13, 

2017, with the Integrated High School class, 

from the 4th of the Technical Course in 

Mechanics, of the IFRN-CNAT, who were doing 

practical classes in the Welding discipline. The 

activity is performed in pairs, in the case 

evaluated, was done a priori, with a couple, in 

which they intended to carry out the electric 

welding with coated electrode, with the current 

of 80 to 100 A. The results were not satisfactory 

to mention if the individuals who performed the 

activity in the laboratory were either not under an 

overload of heat. 

PALAVRAS-CHAVE: IBUTG. Estresse por Calor. Soldagem. 

KEYWORDS: WBGT, Heat Stress Disorders, Welding. 
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1 INTRODUÇÃO 

O calor é uma energia em trânsito provocado por uma diferença de temperatura entre duas regiões de 

um mesmo corpo ou entre corpos diferentes, saindo dos lugares de temperatura mais alta para os de 

temperatura mais baixa (COUTINHO, 2005). 

Na realização da avaliação à sobrecarga térmica pelo calor é necessário quantificar os fatores 

ambientais que se encontram diretamente ligados à temperatura do núcleo do corpo do indivíduo 

exposto a carga térmica. Para isso, deve-se utilizar índices que relacionam as variáveis que 

influenciam nas trocas térmicas entre o indivíduo e o meio (SALIBA, 2012). 

No Brasil, o índice regulamentado pelo governo para avaliações da exposição à sobrecarga térmica 

pelo calor é o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG). O IBUTG leva em 

consideração a temperatura do ar, a humidade e velocidade do ar, a carga radiante (infravermelho) e 

o esforço realizado pelo ser humano para desempenhar determinada atividade (FUNDACENTRO,

2002). 

Os alunos do curso Técnico em Mecânica possuem em seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC) a 

disciplina de Prática de Oficina Mecânica que possui um módulo prático em Processo com soldagem 

elétrica (IFRN, 2011). 

Dessa forma, os alunos precisam realizar práticas de soldagens para atende ao PPC do seu curso. 

Durante essas soldagens, os alunos se expõem a temperaturas elevadas devido ao arco elétrico e os 

metais fundidos. A exposição demasiada ao calor pode provocar efeitos aos alunos expostos, como 

desidratação, câimbras e exaustão (SALIBA, 2016). 

Foram realizadas pesquisas sobre o tema nos portais LILACS e BVS utilizando os descritores 

“alunos” e “sobrecarga térmica”, e não foram encontrados resultados para tais descritores. 

Esta pesquisa foi realizada no Laboratório de Soldagem (Labsol), localizada na Diretoria Acadêmica 

de Indústria (DIACIN) do Campus Natal-Central do IFRN. O público avaliado foram alunos do curso 

Técnico em Mecânica que estavam em aula prática realizando soldagens a arco elétrico por eletrodo 

revestido. 

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar se os alunos estão a uma exposição a uma sobrecarga 

térmica de calor ao desempenharem as suas atividades estudantis no Laboratório de Soldagem da 

DIACIN-IFRN-CNAT, que possam acarretar danos à sua saúde. Os objetivos específicos foram 

realizar o reconhecimento do agente físico calor a que os alunos que executam a atividade de 

soldagem elétrica estão expostos; avaliar quantitativamente a exposição ao calor desses alunos e; 
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identificar as medidas tomadas pela instituição para eliminar ou reduzir os efeitos da sobrecarga 

térmica ao calor dos alunos que desempenham a atividade de soldagem elétrica. 

A metodologia utilizada para avaliação da sobrecarga térmica ao calor se deu através do Índice de 

Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) regulamentado pela Norma de Higiene Ocupacional 

N.º 06 (NHO06), Procedimento Técnico, intitulada “Avaliação da Exposição Ocupacional ao Calor”,

publicada pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 

(FUNDACENTRO). 

Os resultados encontrados demonstram que as temperaturas aferidas estão abaixo do Limite de 

Tolerância (LT) estabelecidos pela norma utilizada, como também a pausa para o lanche estipulada 

pela Professora durante a aula contribui para a recuperação térmica dos alunos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MECANISMOS DE TROCAS TÉRMICAS 

A sobrecarga térmica no organismo humano é resultante de duas parcelas de carga térmica: Uma 

carga externa (ambiental) e outra interna (metabólica). A carga externa é resultante das trocas 

térmicas com o ambiente e a carga metabólica é resultante da atividade física que exerce o trabalhador 

(SESI, 2007). 

2.1.1 Carga interna 

A carga interna é representada pelo metabolismo, que é dito como a taxa de energia liberada para a 

reação química entre o oxigênio e o alimento, a qual é proporcional ao esforço realizado   pelos   

músculos.   Em repouso, o   metabolismo é denominado metabolismo basal que é a energia gasta pelo 

homem para manter o funcionamento dos órgãos e a temperatura corporal normal.  No homem seu 

valor é 44 W/m² e na mulher é de 41 W/m² (COUTINHO, 2005). 

2.1.2. Carga externa 

Os fatores que contribuem para a carga externa são condução, convecção, radiação e evaporação. 

A condução consiste na troca térmica entre dois corpos em contato, de temperaturas diferentes, ou 

que ocorre dentro de um corpo cujas extremidades encontram-se a temperaturas diferentes. Para o 

trabalhador, essas trocas são muito pequenas, geralmente por contato do corpo com ferramentas e 

superfícies (SESI, 2007). 

Na convecção a troca térmica é realizada geralmente entre um corpo e um fluido, ocorrendo 

movimentação do último por diferença de densidade provocada pelo aumento da temperatura. 

Portanto, junto com a troca de calor existe uma movimentação do fluido, chamada de corrente natural 

convectiva. Se o fluido se movimenta por impulso externo, diz-se que se tem uma convecção forçada. 

Para o trabalhador, essa troca ocorre com o ar à sua volta (SESI, 2007). 
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No processo de radiação todos os corpos aquecidos emitem radiação infravermelha, que é o chamado 

“calor radiante”. Assim como emitem, também recebem, havendo o que se chama de troca líquida 

radiante. O infravermelho, sendo uma radiação eletromagnética não ionizante, não necessita de um 

meio físico para se propagar. O ar é praticamente transparente à radiação infravermelha. As trocas 

por radiação entre o trabalhador e seu entorno, quando há fontes radiantes severas, serão as 

preponderantes no balanço térmico e podem corresponder a 60% ou mais das trocas totais (SESI, 

2007). 

A evaporação é a mudança de fase de um líquido para vapor, ao receber calor. É a troca de calor 

produzida pela evaporação do suor, por meio da pele. O suor recebe calor da pele, evaporando e 

aliviando o trabalhador. Grandes trocas de calor podem estar envolvidas (a entalpia de vaporização 

da água é de 590 cal/grama). O mecanismo da evaporação pode ser o único meio de perda de calor 

para o ambiente, na indústria. Porém, a quantidade de água que já está no ar é um limitante para a 

evaporação do suor; ou seja, quando a umidade relativa do ambiente é de 100%, não é possível 

evaporar o suor, e a situação pode ficar crítica (SESI, 2007).  

2.2. Trocas térmicas entre o organismo e o ambiente. 

Quando o ser humano está exposto junto a uma ou várias fontes de calor, ocorrem as trocas térmicas 

entre o ambiente e o organismo. Como mostra a Figura 1, essas trocas térmicas são compostas pela 

Condução e a Convecção (C), a Radiação (R), a Evaporação (E) e o Metabolismo (M) (SALIBA, 

2016). 

Figura 1 – Mecanismos de trocas térmicas. 

Fonte: SALIBA, 2016, p. 09. 

Complementarmente, entre os inúmeros fatores que influenciam nas trocas térmicas, os cinco 

principais que devem ser considerados na quantificação da sobrecarga térmica são: 

a) A temperatura do ar

A temperatura do ar constitui fator importante na troca de calor por condução e convecção. A 

transferência de calor por esse mecanismo depende da diferença entre a temperatura do ar e 

temperatura da pele do indivíduo. Sendo assim, se a temperatura do ar for maior que a da pele, o 

organismo ganhará calor por condução-convecção, e, se a temperatura do ar for menor que a da 

pele, 
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o organismo perderá calor por condução- convecção. A quantidade de calor absorvido ou perdido é

diretamente proporcional à diferença entre as temperaturas do ar e da pele (SALIBA, 2016). 

b) Umidade relativa do ar

Este parâmetro influencia na troca térmica entre o organismo e o ambiente pelo mecanismo de 

evaporação. Desse modo, a perda de calor no organismo por evaporação dependerá da umidade 

relativa do ar, isto é, da quantidade de água presente numa determinada fração, espaço de ar. Quanto 

maior a umidade relativa do ar menor a perda de calor pelo mecanismo da evaporação (SALIBA, 

2016). 

C) VELOCIDADE DO AR

É importante verificar o sentido da transmissão de calor, pois o aumento de velocidade do ar poderá 

favorecer ou desfavorecer o ganho de calor pelo organismo, caso o gradiente de temperatura seja 

positivo ou negativo. Assim, se a temperatura do ar for menor que a do corpo, o aumento da 

velocidade do ar favorecerá o aumento da perda de calor do corpo para o meio. Caso a temperatura 

do ar seja maior que a do corpo, este ganhará mais calor com o aumento da velocidade do ar 

(SALIBA, 2016). 

D) CALOR RADIANTE

Quando um indivíduo se encontra em presença de fontes apreciáveis de calor radiante, o organismo 

absorve calor pelo mecanismo de radiação. Caso não haja fontes de calor radiante ou se estas são 

controladas, o organismo humano poderá perder calor pelo mesmo mecanismo (SALIBA, 2016). 

E) TIPO DE ATIVIDADE

Quanto mais intensa for à atividade física exercida pelo indivíduo, maior será o calor produzido pelo 

metabolismo, constituindo, portanto, parte do calor total ganho pelo organismo (SALIBA, 2016). 

Quando o organismo ganha calor em demasia (sobrecarga térmica), o mesmo dispara certos 

mecanismos para manter a sua temperatura interna constante (37 °C), tendo como principais 

mecanismos a vasodilatação e a sudorese (COUTINHO, 2005). 

Devido à dificuldade em se medir a temperatura do núcleo do corpo do trabalhador, a medição da 

sobrecarga térmica ocorre de forma indireta, ou seja, os fatores ambientais é que são avaliados 

(COUTINHO, 2005). 

ÍNDICE DE BULBO ÚMIDO TERMÔMETRO DE GLOBO (IBUTG) 

Para Saliba (2000), o Índice de Temperatura de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) foi 

desenvolvido inicialmente como um método simples para avaliar a sobrecarga térmica em 

contingentes militares. Também permite o cálculo de períodos adequados de trabalho-descanso, no 

caso em que o índice ultrapasse os limites estabelecidos. 
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O valor de IBUTG obtido in loco e a taxa metabólica estimada para cada atividade desenvolvida são 

comparados aos limites de exposição estabelecidos pela norma técnica especifica (COUTINHO, 

2005). 

O IBUTG leva em consideração todos os fatores ambientais e fisiológicos do equilíbrio 

homeotérmico e atualmente também é utilizado pela American Conference of Governamental 

Industrial Hygienists (ACGIH) e pelo National Institute for Occupacational Safety and Health 

(NIOSH) para avaliação da sobrecarga térmica pelo calor (COUTINHO, 2005). 

A NHO-06 estabelece que a exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido 

Termômetro de Globo" - IBUTG definido pelas equações que se seguem: 

• Ambientes internos ou externos sem carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg

• Ambientes externos com carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg

Onde: 

Tbn = temperatura de bulbo úmido natural; 

Tg = temperatura de globo; 

Tbs = temperatura de bulbo seco. 

De acordo com Budd (2008 apud MARÇAL, 2016), a principal limitação do IBUTG é que o mesmo 

é sensível a ambientes onde a evaporação do suor é prejudicada (pela alta umidade ou pela baixa 

circulação do ar) do que em ambiente onde a evaporação é fácil. A interpretação dos níveis 

observados pelo IBUTG requer uma avaliação cuidadosa da atividade das pessoas, tipo de roupas e 

muitos fatores. Além disso, a precisão do IBUTG pode ser prejudicada por erros de medição e com 

procedimentos da calibração insatisfatório. 

Devido a essas limitações, o IBUTG pode fornecer apenas um guia geral para a probabilidade de 

efeitos adversos do calor (BUDD, 2008 apud MARÇAL, 2016). 

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO 

Para a medição do IBUTG são necessários os seguintes termômetros: 

• Termômetro de bulbo úmido natural (Tbn);

• Termômetro do globo (Tg);

• Termômetro de bulbo seco (Tbs).

A junção desses três termômetros em um único instrumento dá-se o nome de conjunto convencional, 

quando utilizados termômetros de mercúrio comum; ou conjunto não convencional (eletrônico) 

quando utilizados sensores eletrônicos como termopares para aferir tais temperaturas 

(FUNDACENTRO, 2002). 
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EFEITOS DO CALOR NO ORGANISMO 

Conforme Saliba (2016), quando o calor cedido pelo organismo ao meio ambiente é inferior ao 

recebido ou produzido pelo metabolismo total (metabolismo basal + metabolismo de trabalho), o 

organismo tende a aumentar sua temperatura. Para evitar esta hipertermia (aumento da temperatura 

interna do corpo), várias reações de adaptação do organismo podem ser verificadas: a vasodilatação 

periférica, que tem a finalidade de aumentar a circulação sanguínea na superfície do corpo, por 

intermediário da qual se fazem as trocas de calor com o ambiente; a ativação das glândulas 

sudoríparas (sudorese), que é o aumento do intercâmbio de calor através da transformação do suor de 

estado líquido em vapor. Caso a vasodilatação periférica e a sudorese não sejam suficientes para 

manter a temperatura do corpo em torno de 37°C, haverá consequências para o organismo, as quais 

podem se manifestar das seguintes formas: 

a) Exaustão do calor: Com a dilatação dos vasos sanguíneos em resposta ao calor, há uma

insuficiência do suprimento de sangue do córtex cerebral, resultando em queda da pressão arterial 

(SALIBA, 2016). 

b) Desidratação: A desidratação provoca, principalmente, a redução do volume de sangue,

promovendo a exaustão do calor, porém, em casos extremos, produz distúrbios na função celular, 

provocando até a deterioração do organismo, insuficiência muscular, redução da secreção 

(especialmente das glândulas salivares), perda de apetite, entre outros (SALIBA 2016). 

c) Câimbras de calor: Na sudorese há perda de água e sais minerais, principalmente cloreto

de sódio. Com a redução dessa substância no organismo, podem ocorrer espasmos musculares e 

câimbras. A câimbra, por causa do calor, aparece após sudorese intensa como resultado do trabalho 

físico prolongado. Trata-se de dores agudas nas extremidades e músculos abdominais, embora quase 

não aumenta a temperatura corporal. Afeta, principalmente, os trabalhadores não climatizados 

(SALIBA 2016). 

d) Edema de calor: Em pessoas não climatizadas expostas a um ambiente quente, pode

aparecer edema leve, tais como inchaço das mãos e dos pés. Geralmente afeta mais as mulheres e 

desaparece com a aclimatação. Os sintomas desaparecem em poucas horas, quando as pessoas se 

afastam para um local fresco (SALIBA 2016). 

e) Choque térmico: Ocorre quando a temperatura do núcleo do corpo atinge determinado

nível, colocando em risco algum tecido vital que permanece em contínuo funcionamento. É por causa 

de um distúrbio no mecanismo termorregulador que se torna impossível manter um adequado 

equilíbrio entre o indivíduo e o meio (SALIBA 2016). 
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f) Exaustão por calor: É um transtorno muito comum provocado pelo calor. Resulta da

desidratação grave devido à perda de muito suor. É típico em pessoas jovens e saudáveis que realizam 

esforço físico prolongado (esgotamento induzido pelo estresse de calor), como corredor de maratona, 

pessoas que praticam esportes ao ar livre, recrutas, entre outros. Essa enfermidade é causada pela 

deficiência circulatória e pela diminuição de água e sal no organismo. Pode ser considerado um 

estágio incipiente de insolação. A exaustão pelo calor é causada pelo esgotamento da água em razão 

de transpiração intensa e prolongada e da ingestão de água insuficiente (SALIBA, 2016). 

Medidas de controle para o indivíduo exposto a uma sobrecarga térmica: 

• Deve-se limitar o tempo de exposição através de revezamento de pessoas ou tarefas,

otimizando os ciclos de trabalho na execução de tarefas (ASHO, 2010);

• Utilizar EPIs, principalmente óculos com lentes especiais, luvas, aventais e capuz de material

isolante e outros tipos de equipamentos (ASHO, 2010);

• Monitorar o trabalhador realizando exames médicos periódicos (ASHO, 2010);

• Aclimatar o trabalhador e garantir a hidratação por reposição de sais minerais (ASHO, 2010);

• Elaborar procedimentos que diminuam a exposição do trabalhador à fonte de calor (ASHO,

2010);

• Garantir ao trabalhador o direito de realizar pausas em respostas as suas limitações físicas,

evitando a fadiga (ASHO, 2010);

• E conscientizar os trabalhadores sobre os riscos da exposição ao calor (ASHO, 2010).

3 METODOLOGIA 

Este trabalho se baseia em uma pesquisa de abordagem quantitativa, elaborada com os alunos do 

curso Técnico em Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN), do Campus Natal-Central, no qual executam a atividade de soldagem elétrica. 

Atividade essa, que é voltada para a aprendizagem e formação dos mesmos na área de mecânica, 

oferecida pela instituição. 

Para a abordagem quantitativa, foi utilizado o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo 

(IBUTG) na realização das medições. O equipamento utilizado foi um conjunto não convencional 

(eletrônico) denominado Medidor de Stress Térmico, modelo TGD-200, fabricado pela Instrutherm.  

O conjunto não convencional utilizado foi calibrado conforme as instruções estabelecidas pelo 

fabricante. É permitida a utilização de equipamentos eletrônicos para a determinação do IBUTG, ou 

outros dispositivos para a medição das temperaturas de globo, de bulbo úmido natural e de bulbo 

seco, desde que, para quaisquer condições de trabalho avaliadas, apresentem resultados equivalentes 

aos que seriam obtidos com a utilização do conjunto convencional (FUNDACENTRO, 2002). 
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A metodologia empregada para a avaliação da sobrecarga térmica ao calor foi àquela estabelecida 

pela Norma de Higiene Ocupacional N.º 06 (NHO-06), Procedimento Técnico, intitulada “Avaliação 

da Exposição Ocupacional ao Calor” (FUNDACENTRO, 2002). 

A avaliação da sobrecarga térmica ao calor foi realizada em alunos durante uma aula prática de 

soldagem do tipo elétrica, no Laboratório de Soldagem (Labsol) localizado na Diretoria Acadêmica 

de Indústria (DIACIN), que é caracterizado como um ambiente interno, onde não há presença de 

carga solar. 

Foi adotado um intervalo de 3 minutos entre cada medição com o intuito de abranger as diversas 

situações térmicas. Todos os dados referentes as temperaturas e atividades desenvolvidas foram 

registrados em formulário de específico. Os objetivos das medições ambientais foram devidamente 

explicitados para o Professor e para os alunos, onde obteve-se a concordância de todos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As medições foram realizadas no dia 13 de novembro de 2017 no horário de 14:40 às 17:30, com a 

turma de Ensino Médio Integrado do 4º ano do curso Técnico em Mecânica, que estavam realizando 

aula prática da Disciplina de Soldagem. A atividade é desempenhada em duplas e as mesmas 

realizavam uma soldagem elétrica com eletrodo revestido1 com a corrente de 80 a 100 amperes (A).

O objetivo da aula prática era realizar um ponto de solda em 2 segundos e um cordão de solda durante 

15 a 20 segundos. O metal utilizado era do tipo aço 10202. Estes procedimentos tiveram uma duração 

total de 50 minutos. 

Como mostram as Figuras 1 e 2, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados pelos 

alunos foram macacão, luvas, jaleco, protetores de braço e pernas, e avental, sendo todos esses de 

raspa de couro, além de um capacete. As atividades são realizadas em pé, com uma leve inclinação 

no momento da soldagem. 

1 É realizada com o calor de um arco elétrico mantido entre duas partes metálicas, a extremidade de um eletrodo metálico 

revestido e a peça de trabalho/metal base. O calor produzido pelo arco elétrico é suficiente para fundir o metal de base, a 

alma do eletrodo e o revestimento (ESAB, 2017). 
2 É um dos aços ao carbono mais comumente utilizado pois possui excelente relação custo-benefício comparado com aços 

mais "ligados". Ele possui excelente conformabilidade e soldabilidade. Disponível em: < 
https://www.materiais.gelsonluz.com/2017/10/aco-sae-1020-propriedades-mecanicas.html>.  
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Figura 2 – aluno com os EPIs utilizados (frente). Figura 3 – aluna com os EPIs utilizados (costas). 

Conforme mostra a Figura 3, o conjunto eletrônico foi posicionado no local há ser avaliado, próximo 

os alunos expostos ao calor, na altura da região do tórax que era a parte do corpo mais atingida pela 

carga térmica (FUNDACENTRO, 2002). 

Figura 4 - Conjunto eletrônico utilizado, posicionado no local de 

medição. 
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Conforme exigência da NHO-06, o conjunto eletrônico foi posicionado no local de medição 15 

minutos antes do início das medições para que o mesmo se adaptasse à temperatura do ambiente 

(estabilização), como os alunos não podiam esperar este tempo para iniciar a aula, as medições 

iniciaram após o horário do lanche dos alunos. 

Ao retornar do lanche, as medições foram iniciadas tendo intervalos de 3 minutos entre cada registro. 

As medições foram iniciadas às 16:33, como vê-se no Quadro 1, onde a primeira atividade 

desempenhada foi o teste da máquina de solda para saber se ela estava na temperatura ideal para 

soldagem. 

Quanto a caracterização das taxas metabólicas referentes à cada atividade desempenhada pelos alunos 

avaliados, foi utilizado a NHO-06 (FUNDACENTRO, 2002) como referência. 

Quadro 1 – As medições registradas. 

ORDEM HORA IBUTG ATIVIDADE TAXA METABÓLICA 

1 16:33 26,8 ºC Testando a máquina 225 Kcal/h 

2 16:37 26,9 ºC Soldagem 225 Kcal/h 

3 16:40 27,1 ºC Soldagem 225 Kcal/h 

4 16:43 27,2 ºC Soldagem 225 Kcal/h 

5 16:46 27,3 ºC 
Batendo o aço 

(retirando a escória) 
225 Kcal/h 

Não foi possível realizar uma quantidade maior de medições, pois a disciplina estava na sua fase final 

do ano letivo, e o laboratório não iria ser utilizado novamente. 

Observando o Quadro 1, tem-se que o IBUTG mais elevado registrado foi de 27,3 ºC. De acordo com 

a NHO-06 (FUNDACENTRO, 2002), para uma taxa metabólica de 225 Kcal/h o IBUTG máximo 

permissível é de 29,4 ºC, dessa forma, tem-se que o limite de exposição não foi ultrapassado durante 

as medições. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar se os indivíduos estão expostos a uma sobrecarga térmica 

de calor ao desempenhar as suas atividades estudantis no Laboratório de Soldagem da DIACIN-

IFRN- CNAT, que possam acarretar em danos à sua saúde. Desta forma, foi realizada uma avaliação 

quantitativa com o medidor de sobrecarga térmica. 

A avaliação da exposição ao calor foi realizada em um ambiente interno, onde não há presença de 

carga solar, cuja turma avaliada é do curso Técnico em Mecânica.  
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Os EPIs utilizados disponibilizados pela instituição contribuem para um aumento da temperatura 

interna do núcleo do corpo, pois provocam sudorese e dificultam a evaporação desse suor. Porém, 

tais EPIs são fundamentais para a segurança dos alunos e devem sempre ser utilizados na soldagem 

para prevenir acidentes durante a atividade. 

A Professora responsável por orientar e coordenar as atividades da aula prática insere uma pausa nas 

atividades de soldagem por aproximadamente 40 minutos. Essa interrupção na atividade de caráter 

prevencionista é destinada ao lanche dos alunos e durante essa pausa os mesmos aproveitam para 

repor líquidos e sais minerais perdidos pelo processo de sudorese no momento da realização da 

atividade. 

Desta forma, baseado nas avaliações quantitativas realizadas e na pausa para o lanche realizada pelos 

alunos durante a aula, pode-se concluir que as atividades executadas pelos alunos durante a aula 

prática de soldagem não provocam uma sobrecarga térmica pelo calor. 

Para trabalhos futuros, sugere-se aumentar a quantidade de medições realizadas e considerar 

quantitativamente o efeito da vestimenta utilizada pelos alunos avaliados. 
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Problemas do uso excessivo da internet 

MATIAS, D. S.1; SOUZA, J. G. C.2 
1,2 IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde. 

RESUMO 

Este artigo analisa as causas e danos 

decorrentes do uso excessivo da internet, 

como computador, notebook, celular, segundo 

a visão de especialistas. Sendo assim, este 

estudo tem por objetivo, apresentar e alertar 

sobre os malefícios provenientes da prática 

compulsiva ao usar a internet indevidamente. 

Para desenvolver o estudo, foram utilizados 

artigos e livros referentes ao tema, 

profissionais foram entrevistados para discutir 

sobre os problemas e possíveis modos de 

revertê-los. Por fim um site foi desenvolvido 

para publicar o estudo e advertir as pessoas 

com o intuito de melhorar seus hábitos em 

relação ao uso da internet. 

ABSTRACT

 This article analogy to the causes and 

damages of the internet, computer, notebook, 

cellular, second to visible of specialists. Thus, 

this study has, present and alert about the 

harmful effects of compulsive practice when 

using an internet improperly. To develop the 

study, were used articles and books related to 

the theme, professionals were interviewed to 

discuss the problems and possible ways to 

reverse them. Finally, a website was 

developed to publish the study and warn 

people to improve their habits in relation to 

the use of the internet. 

PALAVRAS-CHAVE: Internet. Problemas. Uso excessivo da internet. 

KEYWORDS:  Internet. Problems. Excessive use of the internet. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este projeto foi desenvolvido com intuito de apresentar e alertar sobre os malefícios 

que provém da prática compulsiva ao usar a internet indevidamente. 

Hoje, a internet se faz presente na vida de mais de 4 bilhões de pessoas no mundo 

segundo a plataforma de gerenciamento de mídias sociais, Hootsuite. A busca por mais 

informações, mais tecnologia é exorbitante. Exorbitante também é a quantidade de 

informações que a internet oferece e a quantidade de benefícios ofertados, mas existem vários 

problemas nisto. Por ser algo atrativo, os usuários veem somente os benefícios que a internet 

traz, porém, a imensa gama de problemas que a acompanham como Tendinite do polegar, de 

punho, dos dedos, Dedo em gatilho, síndrome da visão de computador, podem prejudicar a 

saúde mental e física dos que não procuram saber de seus malefícios. 

Percebe-se atualmente que a maioria de crianças, jovens e adultos estão conectados à 

internet em grande parte do seu tempo, esse gasto de tempo sem necessidade poderia ser gasto 

socializando com amigos e família, este é um dos grandes problemas, a falta de convívio. Os 

problemas não se restringem somente a áreas sociais, porém, se propaga atingindo outras 

áreas, como psicologia, inúmeros problemas psicológicos são decorrentes do uso da internet, 

nutrição, o usuário que fica muitas horas parado em frente a um computador tende a ser 

obeso, oftalmologia, por causa do uso da internet surgem fadiga ocular, visão embaçada, olho 

seco, entre outros. 

Para aprofundar a pesquisa, entrevistas com profissionais foram feitas para esclarecer 

os problemas. Foram entrevistados, psicólogos, nutricionistas, oftalmologistas e cientistas 

sociais. A procura destes profissionais foi o maior desafio enfrentado.  

Com a seguinte pergunta surgiu a ideia para este projeto: Até que ponto a internet é 

usada como amiga e quando se torna inimiga? 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O uso desregrado da internet. 

A existência da compulsividade por internet não é mais uma incógnita. Cerca de 6% dos 

usuários da internet usam-na compulsivamente, levando a sérios problemas (GREENFIELD 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1697



1999b). Os problemas que anteriormente eram associados somente a internet, hoje são 

relacionados também a aparelhos eletrônicos, que acabaram sendo parte da vida dos usuários.  

A dopamina é o neurotransmissor que está mais associado ao prazer que sentimos, ao 

usar a internet, o corpo libera a dopamina, tornando o uso da internet um ato prazeroso. 

(YOUNG & ABREU, 2011). 

A consequência de um comportamento ser positivamente reforçado é o que 

torna provável que ele seja repetido. O reforço positivo ocorre quando a 

presença de um reforço aumenta a probabilidade da resposta antecedente 

(SCHWARTZ, 1984). Esse padrão segue princípios básicos de 

condicionamento operante (FERSTER & SKINNER, 1957). É muito natural 

que as pessoas aumentem o uso (e daí o abuso) de internet devido à sua 

natureza prazerosa e estrutura de reforço. 

(YOUNG & ABREU, 2011, pg. 170) 

Sendo assim, a dependência de internet pode ser acareada com o vício do álcool, pois 

o vício traz problemas físicos, assim como a internet, entretanto, o alcool tem malefícios

maiores, pois o mesmo apresenta problemas maiores, mas ambos acarretam problemas. 

São diversos os efeitos relacionados à AI (adicção por internet), como alterações na 

qualidade do sono, na nutrição e na atividade física, menor desempenho acadêmico ou 

profissional e prejuízo nos relacionamentos interpessoais. (MOROMIZATO, et al, 2017). 

2.2 Problemas sociais relacionados ao uso excessivo da internet. 

A internet, atualmente, está presente desde a infância. As crianças que tem acesso a 

internet viciam-se rápido, pois a infância é uma fase em que as influencias recebidas moldam 

o indivíduo. A primeira ação dos pais ao ver que seu filho está viciado ou desenvolvendo um

vício é remover o acesso à internet. Ao remover o acesso, a criança pode se tornar física e 

verbalmente agressiva (YOUNG & ABREU, 2011). 

Com a internet, o usuário tem a possibilidade de realizar todas as suas tarefas no 

conforto de sua casa, desde pedir comida a estudar. Alguns veem isso como um beneficio que 

a internet traz, porém, ela se torna um inimigo quando o usuário passa mais tempo em casa, 

sozinho e não socializa com os que estão ao seu redor (YOUNG & ABREU, 2011). Pessoas 

que fazem uso excessivo do computador se privam do contato social e se isolam deixando de 

passar por experiências de vida que são muito importantes para seu crescimento (GODOY & 

PELLEGRINI, 2016). Entrado na área da nutrição, a qual será abordada mais a frente, ao ficar 

somente em casa, a tendencia em se tornar sedentário e obeso aumenta.  

Na Índia, há o entendimento de que o uso de internet pode ser um transtorno 

que ainda está em seus estágios iniciais.  Desde 2007, certas instituições 
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educacionais, como os Indian Institutes of Technology (IITs), um grupo 

importante de universidades de engenharia, tem restringido o uso de internet 

nos campi durante a noite, devido a relatos de suicídios ligados ao suposto 

comportamento antissocial promovido pelo uso excessivo de internet 

(SWAMINATH, 2008). 

(YOUNG & ABREU, 2011, pg. 21) 

2.3 Problemas psicológicos relacionados ao uso excessivo da internet. 

Taxas moderadas a graves de depressão coexistem com o uso patológico da Internet 

(YOUNG & ROGERS, 2009). Muitos jovens deixam de frequentar a escola, deixam de lado 

tarefas básicas do ser humano como comer, tomar banho, entre outros, para alimentarem o 

desejo compulsivo de estar junto a um computador (GODOY & PELLEGRINI, 2016). 

Ao falar de uso excessivo da internet, o bem-estar do usuário é inversamente 

proporcional aos problemas gerados por ela. A depressão é a doença psiquiátrica mais 

relatada quando associada ao uso problemático da internet em adolescentes e ao aumento de 

depressão em adultos (MOROMIZATO, et al 2017). 

2.4 Problemas oftalmológicos relacionados ao uso excessivo da internet. 

Dentre todos os problemas que o excessivo uso da internet traz, existem os problemas 

oftalmológico que são tão ruins quanto os outros que já foram abordados. Entre os problemas 

oftalmológicos estão fadiga ocular, visão embaçada e olho seco.  

 A síndrome da visão de computador é um transtorno temporário que é causado pelo 

foco mantido na tela do computador por muito tempo, levando a má lubrificação do globo 

ocular. O ser humano pisca os olhos de 18 a 20 vezes por minuto, ao usar o computador o 

número de piscadas é reduzido à metade. 

Segundo uma pesquisa feita pelo National Eye Institute, publicada em 2009, a miopia em 

crianças americanas aumentou de 25% para 41% nos últimos anos e grande parte da culpa é 

depositada no uso excessivo da internet. 

2.5 Problemas nutricionais relacionados ao uso excessivo da internet. 

Segundo indicadores do ministério de saúde, a prevalência da obesidade no Brasil 

aumentou em 60%, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. Com o uso e abuso da 

internet, as pessoas ficam muito tempo sem se movimentar e mantém hábitos não saudáveis 

de alimentação, inserido um cardápio de fast food na sua alimentação diária, que é preenchido 
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com bombas de carboidrato e gordura, que em grande quantidade são armazenados em forma 

de gordura. “O uso da internet no máximo reforça uma tendência preexistente a obesidade.” 

Concluiu o estudo que ajuda a reforçar a hipótese de Vanderlanotte.  

3 METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa utilizada foi a pesquisa básica para a construção do projeto. 

Inicialmente foi feita uma pesquisa para buscar os problemas que decorriam do uso excessivo 

da internet, ao analisar estes problemas houve uma discussão sobre como se daria o 

desenvolvimento do projeto. Foi iniciada uma enquete via google formulários, a qual serviria 

para coletar dados sobre o uso pessoal da internet. A Partir do resultado da enquete foi 

iniciada a pesquisa em artigos que fossem relacionados ao tema do projeto e acidentalmente 

um livro foi encontrado e este foi o principal aliado da pesquisa. As entrevistas com 

profissionais foram iniciadas para aperfeiçoar o trabalho. Um texto começou a ser 

desenvolvido com os dados coletados durante toda a pesquisa e um site foi criado, o qual 

serviria para compartilhar o resultado da pesquisa. Por fim foi iniciada a elaboração de um 

artigo científico para apresentações em eventos. O universo de pesquisa do projeto é a 

população que sofre com problemas causados pelo uso exacerbado da internet e a amostra 

utilizada foram os estudantes, que estão mais presentes neste meio tecnológico e tem mais 

possibilidade de estar diante desses problemas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Percebe-se que boa parte dos usuários da internet não conhecem os problemas que 

vem acarretados por ela, como também os riscos que eles mesmos correm. Nós, 

desenvolvedores do projeto, também não conhecíamos estes problemas. Este trabalho foi de 

extrema importância, tanto para nosso aprendizado, quanto para nossa saúde, pois 

melhoramos nosso uso, desde horas utilizadas até postura em frente ao computador.  

Portanto, o resultado obtido foi uma maior conscientização das pessoas em viés do uso 

excessivo da internet, para colaboração de um melhor modo de vida e consequentemente mais 

saudável.  A maior dificuldade é o alcance do site para os indivíduos, que nem sempre tem a 

consciência da existência de um site para que ele possa apresentar os malefícios da internet e 

orientar a uma pratica mais correta.  

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1700



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto trouxe ao usuário os problemas do uso excessivo da internet e o fez repensar 

suas práticas em frente ao computador ou com seu celular, afim de alcançar um melhor uso, 

mais consciente e que sirva como uma amiga, como todos a veem. Estes aspectos são 

extremamente importantes para que, futuramente, jovens e adultos possam cessar a 

dependência de internet e não sofrer com os problemas causados pelo mau uso dela. 
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DOENÇAS OCUPACIONAIS DOS SOLDADORES: CORREÇÃO ENTRE A 
OBRA DE RAMAZZINI E OS DIAS ATUAIS 

FERREIRA, A. P. T.1; PAIVA, J. A.2; NASCIMENTO, N. S.3; PAIVA, R. E. A.4 
1,2,3,4 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde 

RESUMO 

O presente estudo objetivou pesquisar na 
literatura científica estudos que fazem relação 
com o adoecimento dos ferreiros relatado na obra 
de Bernardino Ramazzini, as doenças dos 
trabalhadores e a produção científica atual, 
intitulado como: soldadores. Para tanto, foi 
realizado uma pesquisa bibliográfica com o 
intuito de levar dados para poder comparar com 
os dias atuais. O estudo revelou que Ramazzini 
conseguiu retratar apenas os problemas causados 
nos olhos dos trabalhadores, porém com avanços 

da medicina e da saúde do empregado, foi 
possível observar outros problemas como: 
distúrbios auditivos, cardiovasculares, 
irritabilidade, depressão, redução das funções 
pulmonar e em casos mais graves, câncer. 
Portanto, deve-se desenvolver novas formas para 
controlar os riscos e doenças ocupacionais 
juntamente com as engenharias e a medicina, a 
fim de prevenir e/ou diminuir as doenças 
causadas nos soldadores.

ABSTRACT 

The present study aimed to research in the 
scientific literature studies that relate to the 
sickness of blacksmiths reported in the work of 
Bernardino Ramazzini, the diseases of the 
workers and the current scientific production, 
titled as: welders. For that, a bibliographical 
research was carried out with the intention of 
taking data to be able to compare with the present 
day. The study revealed that Ramazzini was able 
to portray only the problems caused in the eyes 

of the workers, but with advances in medicine 
and the health of the employee, it was possible to 
observe other problems such as: auditory 
disorders, cardiovascular, irritability, depression, 
reduction of pulmonary functions and in cases 
more serious, cancer. Therefore, new ways to 
control occupational hazards and diseases along 
with engineering and medicine should be 
developed in order to prevent and / or reduce 
diseases caused by welders. 

PALAVRAS-CHAVE:  Soldadores. Riscos ocupacionais. Saúde do trabalhador. 

KEYWORDS:  Welders. Occupational risks. Worker's health. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1702



1 INTRODUÇÃO 
Filgueira (2017) afirma que segundo relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), divulgado no final de 2015, o Brasil é o 3º país do mundo com mais 

registros de mortes por acidentes de trabalho. Gerando assim um número absoluto de 

aproximadamente 3 mil óbitos oficialmente registrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). Os Acidentes de Trabalhos não letais que conseguem ser contabilizados pelo INSS no 

mercado de trabalho brasileiro têm ultrapassado a marca de 700 mil, por ano, desde 2008, com isso, 

precisa-se realizar uma reflexão e ação mais efetiva para fortalecer uma cultura de prevenção de 

acidentes e promoção a saúde do trabalhador. 

Sendo assim, pode-se perceber através dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde, o número 

de acidente de trabalho, em 2013, foi mais do que o dobro, em termos absolutos, do que a quantidade 

registrada pelo INSS em qualquer ano da década de 1970, quando o Brasil era considerado campeão 

mundial de acidentes. 

Logo, quando é analisado as características dos agravos que ocorrem no Brasil, os indicadores 

mais gerais anteriormente apresentados não surpreendem. Condições acidentogênicas acentuadas 

estão alastradas pelo mercado de trabalho, sem discriminar, em geral, setores ou portes de empresas, 

sejam mais ou menos diferentes ou poderosos.  Mas, quando se avança nas pesquisas e estudos se 

percebe que esta temática é abordada por diversos autores, com isso, o adoecimento do trabalhador 

não é algo novo, mas antigo e repetitivo em várias literaturas destacando riscos arcaicos, a novos 

fatores de morbidade, ou à combinação de antigos e novos fatores de adoecimento, reconhecidos pela 

literatura técnica e sistematicamente de fácil identificação e prevenção (FILGUEIRA, 2017). 

Com isso, este estudo tem por objetivo pesquisar na literatura científica estudos que fazem 

relação com o adoecimento dos ferreiros relatado na obra de Bernardino Ramazzini, as doenças dos 

Trabalhadores e a produção científica atual. 

A obra de Bernardino Ramazzini (1633-1714), intitulada De Morbis Artificum Diatriba, 

traduzida por  Dr. Raimundo Estrêla sob o título “As Doenças dos Trabalhadores”, traz uma  

investigação das facetas da vida e obra deste Mestre da Medicina do Trabalho. Entre as muitas e 

interessantes contribuições, pode-se destacar a preocupação e o compromisso com uma classe de 

pessoas habitualmente esquecida e menosprezada pela Medicina, podendo-se dizer mais específico a 

Medicina do Trabalho. Podendo-se destacar também sua contribuição através da sistematização e 

classificação das doenças segundo a natureza e o grau de nexo com o trabalho (MENDES, 2016). 

O interesse para a realização desta investigação surgiu a partir da curiosidade do grupo, como 

também, através do conhecimento da obra de Bernardino Ramazzini apresentado em sala de aula. 
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Com isso, despertou-se à vontade em pesquisar como a doença dos ferreiros é relatada na obra e como 

esta ocupação se encontra nos dias atuais. Entretanto, ao buscar-se fontes bibliográficas para 

embasamento da pesquisa foi observado a dificuldade em verificar assuntos relacionados aos 

ferreiros, devido ao fato de atualmente o termo ser conhecido como soldador, assim, passou-se a usar 

o termo “soldador” como referência na busca.

A importância deste estudo se destaca também por afirmar a necessidade de combater a 

subnotificação, que dificulta a análise, a avaliação, o planejamento e a adoção de políticas públicas 

eficazes. Com isso, é possível identificar o destaque da ocupação dos soldadores e como o 

adoecimento ocorre e outras informações, sendo necessário para a atuação e assim reduzir esse 

problema de saúde pública. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
2.1 SAÚDE E SEGURANÇA NO BRASIL 

No Brasil, há diversos diplomas jurídicos com determinações a serem seguidas pelos 

empregadores para evitar acidentes e doenças ocupacionais. Essas regras constam, em especial, nas 

Normas Regulamentadoras (NR) de Saúde e Segurança do Trabalho. Em que pesem seus limites, as 

NR são instrumentos muito importantes na busca pela preservação da integridade física de quem 

trabalha. Se essas regras fossem comumente seguidas pelas empresas, certamente teríamos um quadro 

bem menos severo de adoecimento laboral no país. 

Com esses avanços na proteção aos trabalhadores pelo mundo, no Brasil, em 1978, o governo 

aprovou a portaria 3.214/78, para consolidar as leis trabalhistas relativas à medicina e segurança do 

trabalho, tendo como base a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, que por meio da lei n° 

6.514/77, passou a tratar da saúde e da medicina do trabalho. Com isso, foram aprovadas 28 Normas 

Regulamentadoras (NRs), que, posteriormente, foram adotadas mais oito, totalizando 36 NRs.  

Em 2013, do total das mortes no trabalho registradas pelo INSS, 80% foram decorrentes de: 

a) impactos de objeto; b) quedas; c) exposição a energia elétrica; d) aprisionamentos (MTPS, 2015).

Abarcando diferentes setores, há itens de normas específicos para evitar a ocorrência desses

infortúnios, como nas NR 10 (instalações elétricas), NR 12 (máquinas e equipamentos), NR 18

(construção civil), NR 31 (trabalho rural) e NR 35 (trabalho em altura).
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2.2 A DOENÇA DOS TRABALHADORES, BERNARDINO RAMAZZINI 
Desde o século XVII começou a se falar das doenças ocupacionais, Bernardino Ramazzini, 

um médico italiano, descreveu vários riscos relacionados à saúde dos trabalhadores em 52 ocupações, 

sendo assim considerado o pai da saúde ocupacional. Mais tarde, no século XVIII, com a Revolução 

Industrial, onde vários trabalhadores foram acometidos por doenças, causando várias mortes, com 

isso o governo britânico pressionou os donos das fábricas a manter médicos nas instalações fabris, 

assim, surge o primeiro serviço de saúde ocupacional no mundo (RAMAZZINI, 2016). 

Entre as muitas e interessantes contribuições, tenta-se identificar algumas selecionadas para 

este breve introito à sua obra, a propósito dos 300 anos da publicação do De Morbis Artificum 

Diatriba. Em primeiro lugar, a preocupação e o compromisso com uma classe de pessoas 

habitualmente esquecida e menosprezada pela Medicina, seguido por sua visão sobre a determinação 

social da doença. Logo após pode-se destacar a contribuição metodológica de Ramazzini, para o 

exercício correto da Medicina, quando voltada às questões de saúde e trabalho. Dito em outras 

palavras, como deve ser a abordagem dos problemas. Ramazzini praticou e ensinou os passos 

corretos. Uma quarta área em que Ramazzini deixou sua indelével contribuição foi a da 

sistematização e classificação das doenças segundo a natureza e o grau de nexo com o trabalho 

(MENDES, 2016). 

Nogueira (2016) afirma que a obra de Ramazzini, pela primeira vez na história da humanidade 

e da arte médica, é enfatizado que o trabalho pode produzir doença, e que todos os médicos devem 

sempre procurar saber qual a profissão de cada um dos seus pacientes para verificar se não será esta 

que está condicionando o quadro mórbido. 

3 METODOLOGIA 
Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gerhardt e Silveira (2009) é 

feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.  

A pesquisa utilizou a obra de Bernardino Ramazzini, pai da medicina do trabalho, intitulada 

“A doença dos Trabalhadores”, escrita em 1700 e artigos pesquisados no site de busca científica 

“Google Acadêmico”, com a intenção de fazer uma relação entre o adoecimento citado na obra de 

Ramazzini e como esta ocupação se encontra nos dias atuais. 

Para coleta de dados foi utilizado um roteiro investigativo, em que se fazia uma relação da 

ocupação dos ferreiros descrita por Ramazzini, como também através da análise dos artigos 

científicos encontrados, sendo extraído quais doenças acometiam os trabalhadores descrito por 
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Ramazzini, e se nos dias atuais como estes trabalhadores se encontram, levando em consideram a 

diferença do termo utilizado pelo mesmo ter mudando com o tempo, pois atualmente o termo 

encontrado seria soldadores. 

Os dados foram analisados de forma descritiva, que segundo Reis e Reis (2002), aborda que 

a análise descritiva é a fase inicial deste processo de estudo dos dados coletados. Utiliza-se métodos 

de Estatística Descritiva para organizar, resumir e descrever os aspectos importantes de um conjunto 

de características observadas ou comparar tais características entre dois ou mais conjuntos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Para Ramazzini (2016) sua experiência cotidiana permitiu perceber que, assim como outros 

trabalhadores, os soldadores, os quais chama de ferreiros, também sofrem com inflamações nos olhos. 

Como o ferro é aquecido durante o processo de soldagem isso faz com que as partículas sulfúreas 

presentes nele separam-se e provoquem irritação na membrana ocular pelo fato dos trabalhadores 

permanecerem com a vista fixa no objeto, o que acarreta em inflamações e secreções. Além disso, 

trabalhadores da época que sofriam com esses problemas reclamavam da falta de remédio, sendo 

assim, algumas das recomendações de Ramazzini era o uso de emulsões de sementes de melão, dietas 

refrescantes, além de aconselhar que os trabalhadores evitassem manter a vista fixa no ferro enquanto 

o mesmo estivesse incandescente por estar aquecido ou em aquecimento.

De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) disponibilizada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a ocupação Soldagem enquadra-se na seguinte família:  

7 - Trabalhadores da Produção de Bens e Serviços Industriais  

72 - Trabalhadores da Transformação de Metais e de Compósitos 

724 - Trabalhadores de Montagem de Tubulações, Estruturas Metálicas e de Compósitos 

7243 - Trabalhadores de Soldagem e Corte de Ligas Metálicas 

7243-15 - Soldador 

Segundo Santos e Almeida (2017), processo de soldagem consiste na união de dois ou mais 

elementos metálicos através de aquecimento, com aplicação ou não de pressão. O método atual é 

utilizado há aproximadamente 100 anos, entretanto tem-se indícios de atividades similares desde a 

Idade Média, na fabricação de armas e instrumentos, por exemplo.  

Para Dias e Araújo (2015) além de possuir papel importante na fabricação do setor metal 

mecânico, a soldagem é aplicada em segmentos como a construção civil, e setores como o siderúrgico, 

metalúrgico e petroquímico. Além disso, trabalham tanto em ambientes abertos quanto fechados, 

sendo ventilados ou não.  
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De acordo com o tipo de fonte de energia, os processos de soldagem podem ser classificados 

em áreas como: termoquímica, fase sólida, resistência elétrica, arco não protegido, arco protegido por 

fluxo fusível, arco protegido por gás e energia radiante (COSTA et al., 2010). 

Tais processos fazem com que os soldadores estejam sujeitos à exposição de fatores de risco 

físicos, químicos e fisiológicos, o que pode acarretar em diferentes tipos de distúrbios de saúde, 

tornando a função uma das que mais que se destacam neste sentido (BONOW et al., 2014). 

Para Santos e Almeida (2017) entre os fatores físicos tem-se o ruído, as vibrações, o calor e 

as radiações ionizantes e não ionizantes. O ruído oriundo das máquinas de solda pode provocar 

distúrbios como a perda auditiva (hipoacusia), que é um dos fatores mais evidentes, gastrointestinais, 

além dos emocionais, como nervosismo, irritabilidade, depressão, entre outros. Consequentemente 

os acidentes de trabalho aumentam e há também uma diminuição da produtividade. Recentemente 

passou-se a atribuir ao ruído distúrbios relacionados ao sistema cardiovascular, como taquicardia, 

hipertensão arterial, angina de peito, além de alterações do sono e fatores obstétricos, como aborto 

espontâneo. O calor ou desconforto térmico é provocado pelas temperaturas elevadas utilizadas 

durante os processos e pela atividade física por parte do soldador levando ao aumento da temperatura 

corporal e uma circulação sanguínea superficial, fazendo com que a vasodilatação e o suor não 

consigam exaurir o calor necessário. Além disso, os soldadores são expostos às radiações UV, visíveis 

e/ou IV (infravermelhos). Os UVs causam trauma ocular, onde a gravidade depende da duração da 

exposição, do comprimento de onda e nível de energia, podendo afetar pálpebras, córnea, cristalino, 

conjuntiva e retina. Por causa da sua penetração, os trabalhadores estão sujeitos ao surgimento de 

eritema, edema, descamação, queimadura, dor e fotoalergia. Por outro lado, a radiação visível e os 

IV têm a capacidade de atravessar o globo ocular, o que pode provocar alterações oculares, como 

catarata, e até mesmo a cegueira.  

Já em relação aos fatores de risco químicos os soldadores estão expostos aos fumos de solda 

e o esmerilhamento do metal da tornearia mecânica. Os componentes dos fumos são potencialmente 

tóxicos e carcinógenos, classificada pela Internacional Agency for Research on Cancer (IARC). Após 

passarem pelo trato respiratório estes componentes podem levar a efeitos adversos agudos, como a 

irritação das vias aéreas, a síndrome de Brooks ou a síndrome da febre do soldador, e a doenças 

crônicas como a redução da função pulmonar, asma, bronquite, pneumoconiose ou câncer pulmonar 

e o câncer do sistema nervoso central (SNC), embora não tenha sido observado risco que alcançasse 

significância à exposição ocupacional ao ferro, cromo, chumbo e cádmio (BALTHAZAR et al., 

2018). 

Segundo Dias e Araújo (2015), dentre os fatores de risco fisiológicos tem-se o estresse 

postural que ocorre devido ao transporte inadequado de equipamentos pesados, além do fato do 
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soldador possuir basicamente seis posições de trabalho, sendo elas estáticas e com movimentos 

curtos, embora possa passar até meia hora em determinada posição até o dia inteiro.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Diante do que foi exposto, o estudo atingiu o objetivo de relacionar o adoecimento dos 

ferreiros relatado na obra de Bernardino Ramazzini com o adoecimento dos soldadores citados em 

diversas obras encontradas no site “Google Acadêmico”.  

Segundo Ramazzini (2016), um dos principais problemas enfrentados pelos ferreiros, os quais 

chamamos de soldadores, são as inflamações nos olhos provenientes não só das chamas, mas também 

pelo que ele chamou de emanações sulforosas emitidas pelo ferro.  

O que chama atenção pelo fato das obras pesquisadas também citarem os distúrbios oculares 

como problemas que atingem os soldadores levando em consideração as chamas e as partículas 

emitidas durante o processo de soldagem, o que é citado com outras palavras por Ramazzini em sua 

obra.  

Parte dos casos de lesão ocular ocorrem em áreas da metalurgia, serralheria e mecânica, onde 

os soldadores atuam e estão sujeitos a riscos como queimaduras nos olhos e lesões causadas pela 

radiação (MATOS et al., 2017). 

Portanto, conclui-se que embora Ramazzini tenha escrito seu livro há bastante tempo, ele 

conseguiu retratar problemas que continuam sendo enfrentados hoje em dia. Além disso, podemos 

dizer que os problemas encontrados durantes as pesquisas, como distúrbios auditivos, 

cardiovasculares, irritabilidade, depressão, redução das funções pulmonar e em casos mais graves, 

câncer, são casos estudados posteriormente a ele e o conhecimento da época não permitia essa ligação. 

Atualmente com o avanço da medicina e das tecnologias, podem ser observados que o 

soldador sobre bastante com o trabalho que lhe é acometido. Logo, deve-se desenvolver novas formas 

para controlar os riscos e doenças ocupacionais juntamente com as engenharias e a medicina, a fim 

de prevenir e/ou diminuir as doenças causadas por este tipo de trabalho.  
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ANÁLISE DOS RECURSOS HÍDRICOS ARMAZENADOS NAS CISTERNAS 

DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO MATO GRANDE/RN E 

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS DE INTERVENÇÃO 

RESUMO 

O presente projeto visa obter o controle da 

qualidade da água armazenadas nas cisternas, em 

especial, moradias da Região do Mato Grande, 

área localizada no estado do Rio Grande do 

Norte, nas quais foram beneficiadas por 

programas governamentais. Um levantamento in 

loco abordando pontos referentes a qualidade da 

água armazenada coletas de amostras de água 

para realização das análises físico-químicas e 

biológicas foram realizadas. Mediante os 

resultados do levantamento qualitativo 

juntamente com as análises de Dureza, pH, 

Condutividade e Alcalinidade e biológicas, 

constatou-se que é impreterivelmente necessário 

um investimento em políticas de educação 

ambiental atuante com o intuito de prevenir a 

proliferação de agentes patogênicos nos 

reservatórios. Naqueles que forem observados 

maiores índices de contaminação, será aplicado o 

ozônio, por meio do Gerador de ozônio, com a 

finalidade de purificá-los. Enfim, espera-se que 

os métodos de intervenção propostos realmente 

alcancem seus objetivos, em contribuir de 

maneira efetiva com a qualidade da água 

consumida.

ABSTRACT 

This project aims to obtain control of the water 

quality stored in cisterns, especially housing in 

the Mato Grande Region, an area located in the 

state of Rio Grande do Norte. A survey was 

carried out addressing points related to the 

quality of stored water, and subsequently the 

water samples were collected for physical-

chemical and biological analyzes. Through the 

results of the qualitative survey and the analyzes 

of Hardness, pH, Conductivity and Alkalinity 

and biological analyzes, it was verified that an 

investment in environmental education policies 

is essential, in order to prevent proliferation of 

pathogens in reservoirs. In reservoirs, which are 

observed with a higher index of contamination, 

the ozone will be applied, for of the Ozone 

Generator, for the purpose of purifying them. -

Finally, it is hoped that the proposed intervention 

methods will actually achieve their objectives, 

contribute effectively to the quality of the water 

consumed. 

1 INTRODUÇÃO 

A água é uma substância vital. Certamente, um bem natural singular e imprescindível a todas 

as vertentes da sociedade humana, a começar pela garantia da subsistência dos ciclos biológicos, 

ARAÚJO, A. M. L 1, SILVA, A. S. L 2, SILVA, L. C 3, SILVA, L. A.4, COSTA, L. S 5 
1,2,3,4 IFRN – Campus Ceará-Mirim; 5 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde 

PALAVRAS-CHAVE:  cisternas; qualidade da água; análises.  

KEYWORDS:  cisterns; water quality; analyzes. 
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geológicos e químicos que promovem estabilidade aos ecossistemas, bem como um recurso de valor 

significativo para diversas culturas, assim como um fator primordial na produção de bens no setor 

industrial e agrícola. (GOMES, 2011) 

Mediante o cenário de escassez hídrica, na região Nordeste, é de extrema valia a construção 

de cisternas, porém há a necessidade do controle da qualidade da água para o consumo humano. O 

não tratamento dessa água contribui para a manifestação de doenças de veiculação hídrica, nesse 

contexto a realização de um tratamento adequado propõe diminuir a proporção de agentes poluentes. 

Partindo dessa exposição, esse trabalho procura fornecer respostas alternativas para o controle da 

qualidade da água armazenadas nas cisternas, em especial, moradias da Região do Mato Grande, área 

localizada no estado do Rio Grande do Norte. 

Portanto, essa pesquisa possui o intuito de realizar análises físico-químicas e biológicas, 

avaliando a qualidade da água consumida pela população dos seguintes municípios: Pureza, Taipu e 

Poço Branco e, logo após comparar aos parâmetros de potabilidade estabelecidos, objetivando 

intervenções ecologicamente corretas, por meio da construção de ferramentas tecnológicas de baixo 

custo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As TS (Tecnologias Sociais) são discutidas no Brasil, por distintos atores sociais, tais como 

organizações da sociedade civil, universidades, trabalhadores, etc. Existe de comum entre esses atores 

a preocupação com a crescente exclusão social, a precarização e a informalização do trabalho, assim 

como, a percepção acerca das fronteiras da atual política de ciência e tecnologia no país, que por sua 

vez possui uma propensão em oportunizar a privatização do conhecimento (FONSECA, 2009). 

Dentre as vantagens do ozônio, para o tratamento da água, pode-se citar a redução de traços 

de metais pesados (ferro e manganês), aumento da capacidade dos processos de coagulação e 

floculação ao ser contrastado ao cloro. O ozônio apresenta-se como 20 vezes mais eficiente que o 

cloro, com ação de 3.000 vezes mais rápida para bactérias e micro-organismos. (ROCHA, 2012). 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada em três municípios da região do Mato Grande/RN que foram 

atendidos pelo programa “Um milhão de Cisternas” do Governo Federal que apresentavam os maiores 

índices de vulnerabilidade econômica: Pureza, Taipu e Poço Branco. 
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Por meio de visitas “in loco” realizou-se um levantamento em 27 cisternas desses municípios, 

com o objetivo de efetuar um estudo descritivo, de abordagem qualitativa a respeito da água 

armazenada nos reservatórios. O questionário levou em consideração os seguintes pontos: a origem 

da água, quais as suas utilizações e se essa água passa por algum tipo de tratamento.  

A coleta de água foi feita em 24 cisternas, nos mesmos distritos em que foi feito o 

levantamento (Pur. As amostras de água foram coletadas de acordo como orienta o “Manual prático 

de análise de água” fornecido pela FUNASA (Fundação Nacional de Saúde).  

Todas as amostras foram submetidas a análise de Dureza com o uso do kit Salifert, pH 

(pHmetro portátil LABMETER modelo pH-100), condutividade elétrica (Condutivímetro de 

Bancada) e ensaios biológicos para análise de coliformes a partir dos testes presuntivo e confirmativo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Levantamento qualitativo 

A maioria das famílias na área de estudo são beneficiadas pela água da chuva. Essa 

constatação pode ser explicada em virtude de os distritos estarem localizados em zonas próximas ao 

litoral do estado do Rio Grande do Norte, onde as precipitações chuvosas ocorrem preferencialmente 

no verão e em parte do outono (dezembro a junho).  

No que concerne aos métodos utilizados para tratamento da água armazenadas nas cisternas 

Pureza-RN, Poço Branco-RN e Taipu-RN, foram citadas o uso de piaba (Astyanax Bimaculatus) e 

do enxofre, sendo este último o principal mecanismo para purificação da água.   

 Além disso, em todos os municípios há moradores que não desempenham qualquer tipo de 

tratamento na água. Alguns moradores citaram que apenas uma vez ao ano, e quando está próximo 

ao período chuvoso, é efetuada uma higienização nesses reservatórios com o auxílio da água sanitária. 

A respeito das utilidades atribuídas a água nos distritos, há a predominância de famílias que 

utilizam desse recurso para atividades domésticas, por exemplo: beber, cozinhar, tomar banho, lavar 

louças e roupas. No entanto, as cisternas que são abastecidas pela CAERN, de acordo com a 

população, dispõem de um gosto fétido por serem extremamente cloradas, obrigando os moradores a 

desembolsar dinheiro com o intuito de adquirir água mineral para ingestão.  

4.2 Análises físico químicas e biológicas 
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Fonte: Autores, (2018). 

Figura 1 – Infográfico dos resultados das análises físico-químicas e biológicas 

Nas amostras analisadas, o pH está entre 4,4 e 8,3 indicando conformidade aos padrões 

estabelecidos pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, que recomenda que as águas para 

abastecimento público apresentem valores entre 6,0 e 9,5. Por sua vez, foi detectado inconformidades 

em relação aos níveis de dureza da água e condutividade elétrica, especialmente para aquelas oriundas 

da CAERN, o que nos permite uma correlação entre estes dois parâmetros, pelo fato de quanto mais 

pura for a água (menor o índice de dureza) mais baixa será a sua condutividade, caso contrário podem 

indicar características corrosivas na água. (PAIVA, 2008). Segundo dados fornecidos pela 

Organização Mundial de Saúde, a água é considerada dura quando sua concentração de Carbonato de 

Cálcio (mg/L) é maior que 120mg/L, média entre 60 e 120mg/L e macia menor que 60mg/L.  

No Brasil, de acordo com a Portaria nº 2914, de 2011, do Ministério da Saúde, a água é 

classificada como sendo potável, a partir do viés microbiológico, ao passo que há a ausência de 

coliformes totais e termotolerantes em 100 ml de amostra de água para consumo. No entanto, de 

acordo com o infográfico na Figura 1, em todas as amostras em que foram realizadas as análises 

biológicas, confirmou-se a presença de coliformes totais e a bactéria do gênero Escherichia Coli. 

Por meio desses resultados, torna-se imprescindível a realização de orientações acerca da 

importância em efetuar análises biológicas, bem como implantar metodologias de intervenção, por 

exemplo, um gerador de ozônio de baixo custo (Figura 2), objetivando a não proliferação de agentes 

patogênicos na água. Considerando-se que os moradores utilizam dessa água para beber, cozinhar, é 

relevante destacar que a presença de bactérias do gênero Escherichia Coli causa doenças, como: a 

diarreia, hepatite A,  febres tifoide e paratifoide, cólera e parasitoses. (SANTANA, 2012)  
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      Fonte:  Autores, (2018). 

     Figura 2 –  Gerador de ozônio 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em virtude dos resultados alcançados a partir das análises físico-químicas e biológicas, 

podemos verificar a relevância em desenvolver e aplicar estratégias que assegurem a qualidade da 

água consumida pela população residente nos municípios. Dentre elas, realizar a comunicação com 

órgãos públicos responsáveis, sobre a necessidade de investimento em novos projetos que digam 

respeito às políticas de controle da  água e criar e distribuir cartilhas que permitam  alertar a população  

acerca da relevância em realizar a limpeza periódica nas cisternas. 

Enfim, espera-se que os métodos de intervenção propostos contribuam, de maneira efetiva, 

com a qualidade da água consumida, e que futuramente a proposta se expanda e torne-se possível 

efetuar análises e contribuir com uma melhor qualidade de vida em outras cidades da região. 
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QUALIDADE DE VIDA: UMA REALIDADE DA EXTENSÃO 

OLIVEIRA, L. E. C1; LIMA, J. N. C.2 

1,2 IFRN – Campus Apodi 

 ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde. 

RESUMO 

O crescente número de pessoas que possuem 60 

anos ou mais, no Brasil, vem aumentando de 

forma exponencial, o que ocasiona preocupações 

com relação a  quais são as metodologias 

necessárias para que o envelhecimento, 

considerado como um processo que decai as 

capacidades biológicas, funcionais e 

psicológicas do ser humano, ocorra de forma 

saudável e que  esse idoso possua uma qualidade 

de vida adequada. Nesse contexto, o IFRN, 

Campus Apodi, executou um projeto, no ano de 

2015, denominado Qualidade de Vida na Melhor 

Idade, em que um dos objetivos foi propiciar aos 

beneficiários um programa de hidroginástica e a 

sua relação com a qualidade de vida destes 

idosos. Dando continuidade a esta pesquisa, esse 

trabalho, através da aplicação do questionário de 

Qualidade de Vida SF-36, busca analisar, a partir 

dos dados obtidos em 2018, se houve uma 

compreensão e continuidade da prática das 

atividades físicas, com o intuito em melhorar a 

sua própria Qualidade de Vida.

ABSTRACT 

The growing number of people above 60 years of 

age, in Brazil, has been rising in exponential 

numbers, which creates concerns in relation 

about which methodologies are necessary for the 

aging, considered a process that decreases the 

biological, functional and psychological skills, 

happen on a healthy manner and for this elderly 

to have adequated life quality. In this manner, the 

IFRN, Campus Apodi, executed a project, during 

the year of 2015, called Life Quality in the 

Elderly Age, in which one of the objectives was 

to provide to the beneficiaries the program of 

water aerobics and your relationship with the life 

quality. This work, through the application of a 

questionnaire of Life Quality SF-36, hope to 

analyze, the data gathered in 2018, if there were 

an understanding and continuity of the practice 

of physical activity, in the objective of improving 

their Life Quality. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde, Idoso, Atividade Física, Hidroginástica. 

KEYWORDS: Health, Elderly, Physical Activities, Water Aerobics. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Organização das Nações Unidas (ONU, 2017) mostra a perspectiva de que o mundo pode 

chegar ao número de 9,8 bilhões de habitantes, em 2050, com um aumento de pessoas que possuem 

60 anos ou mais, podendo atingir 2,1 bilhões nesse mesmo ano, além da probabilidade de que, em 

2100, será alcançada uma quantidade de 11,2 bilhões de cidadãos. Com isso, torna-se evidente o 

preocupante contexto mundial, em decorrência dos cuidados necessários para que esse 

envelhecimento aconteça paralelamente a um estilo de vida considerado saudável, que não apenas 

previna as patologias, mas que consiga preparar os idosos para que possuam controle sobre essas 

doenças, que consigam viver com elas e, mesmo assim, sejam consideradas pessoas saudáveis, pois, 

de acordo com a afirmativa de Ramos (2002, p. 794), “na verdade, o que está em jogo na velhice é a 

autonomia, ou seja, a capacidade de determinar e executar seus próprios desígnios”.  

Dentro dessa perspectiva, no que tange à realidade brasileira observa-se que, indiferente 

desses índices de crescimentos mundiais, apresenta um quadro de envelhecimento em gradativo 

aumento, com um acréscimo de 4,8 milhões de novos idosos, em apenas cinco anos, no período de 

2012 à 2017, correspondendo a um crescimento de 18,4% dos 25,4 milhões que já existiam (IBGE, 

2018).  Esses dados são frutos de melhorias em alguns aspectos sociais que já foram demonstrados 

em análises comparativas de dados fornecidos pelo PNADs, referentes ao ano de 1981 à 1998, em 

que é afirmado que: 

“[...] a queda da mortalidade, conjugada às melhorias nas condições de saúde 

provocadas por uma tecnologia médica mais avançada, bem como a universalização 

da seguridade social, maior acesso a serviços de saúde e outras mudanças 

tecnológicas levaram o idoso brasileiro a ter a sua expectativa de sobrevida 

aumentada, a ter reduzido o seu grau de deficiência física ou mental, a poder chefiar 

mais suas famílias e a viver menos na casa de parentes [...]” (CAMARANO, 2002, 

p. 22).

O contexto brasileiro, portanto, passa por mudanças que, costumeiramente, encontram-se em 

discussão. Por isso, o IFRN, Campus Apodi, executou um projeto de extensão, em 2015, chamado 

Projeto Qualidade de Vida na Melhor Idade, aprovado pelo edital Nº 01/2015-PROEX/IFRN, em que 

um dos seus objetivos foi promover a conscientização de que um autocontrole sobre a sua própria 

vida, em busca da qualidade de vida, possibilita fazer esses idosos, que somavam 30, continuarem a 

praticar as atividades físicas semanais, que foram fomentadas por meio de palestras e da prática da 

hidroginástica por duas vezes durante a semana. Nesse viés, esse trabalho consiste em uma análise 

para saber se esse objetivo foi alcançado.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O envelhecimento é definido como um processo progressivo em que se apresentam alterações 

psicológicas, funcionais e biológicas, diminuindo a capacidade que o indivíduo possui em se adaptar 

ao meio em que vive e, consequentemente, apresentando uma maior probabilidade dele adquirir 

problemas, o que pode ocasionar, até mesmo, a morte (OLIVEIRA et al.,  2014 apud LIMA; MURAI, 

2005). Em outras palavras, esse envelhecimento pode ocasionar diversos problemas de natureza 

biológica, psicológica e sociocultural, o que pode afetar a sua Qualidade de Vida por serem fatores 

capazes de indicar se um indivíduo se localiza em um estado de bem-estar (NERI, 2007). 

A Qualidade de Vida (QV) pode ser conceituada com um caráter subjetivo, levando-se em 

consideração que seus diferentes conceitos se baseiam no que ela está atrelada, seja à saúde, à 

moradia, ao lazer e outros (ALMEIDA et al., 2012). No entanto, apesar desse caráter, observa-se que 

a Qualidade de Vida (QV) está incorporada à saúde física, ao estado psicológico, ao nível de 

independência, às relações sociais e, até mesmo, as suas próprias crenças pessoais (WHO, 2004, p. 

48). 

A saúde, que é um fator essencial na avaliação da Qualidade de Vida, é considerada como um 

completo bem-estar físico e social, não sendo apenas a ausência de doenças (OMS, 1946). Com 

relação a isso, observa-se que o art. 3 da Lei 10.741 de 2003, do Estatuto do Idoso, diz que é obrigação 

da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso o direito à saúde. 

Tendo em vista a busca pela saúde, nota-se que pode ser alcançada através da prática da atividade 

física, sendo essencial para o idoso a hidroginástica quando se é objetivado uma melhoria na 

qualidade de vida (PAULA; PAULA, 1998). 

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa foi a quantitativa e a qualitativa, de 

caráter expositivo e exploratório, com a utilização do método comparativo (GIL, 2008), dividindo-se 

nas seguintes etapas: 

• Coleta de dados: foi possível, nesta etapa, obter informações sobre nove dos 30 participantes,

através da aplicação do Questionário de Qualidade de Vida SF-36, traduzido por Ciconelli &

Ferraz (1997), que é composto por 11 questões e 36 itens, representados por saúde mental,

capacidade funcional, estado geral da saúde, aspectos físicos, dor, vitalidade, aspectos sociais

e aspectos emocionais.  Ademais, foi perguntado se continuaram praticando a hidroginástica

ou alguma outra atividade física.
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• Análise dos dados: nesse momento, foi realizado um comparativo dos resultados do

questionário, que corresponde a um escore de 0 à 100, sendo 100 o melhor, através de uma

análise quantitativa comparada ao grau de satisfação e a compreensão relatada pelos

beneficiários no ano de 2015. O trabalho, no entanto, apresentará apenas uma análise dos

dados da avaliação do estado geral de saúde e das patologias que os acometem.

• Avaliação da pesquisa: a execução da pesquisa, nessa etapa, foi avaliada pelos próprios

pesquisadores, com o intuito em observar a relevância desse trabalho e refletir sobre os

impactos de pesquisas como essa, mas não será abordada, em sua totalidade, neste trabalho.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

. Na aplicação do questionário, com nove participantes, sendo seis do sexo feminino e três do 

sexo masculino, obteve-se como um dos resultados da coleta de dados a quantidade de pessoas com 

diferentes patologias: um com hipertensão, quatro com problemas ósseos (artrite, artrose, 

osteoporose), um com diabetes e um com fibromialgia. Relacionando-os aos resultados antigos, 

observava-se que antes um dos participantes não estava acometido por fibromialgia e outro possuía 

depressão, algo não mais presente.  

Outrossim, quatro desses idosos relataram não possuir nenhuma patologia e oito não 

continuaram praticando atividades físicas, sendo que somente um realiza caminhadas semanais, 

mesmo todos alegando que possuem a consciência de que a hidroginástica é essencial durante a 

terceira idade. Nesse caso, muitos discorreram motivos que remetiam à falta de oportunidades para 

que eles pudessem continuar a praticar a hidroginástica após o projeto, deixando claro que, no próprio 

município Apodi - RN, as únicas formas que hoje existem são de difícil acesso por causa que são 

atividades privadas, com a necessidade de uma contribuição pecuniária mensal.  

Na avaliação do estado geral de saúde o escore foi 58.8, de uma nota entre 0 à 100, o que 

demonstra uma alerta para os cuidados que devem ser tomados para se ter uma vida considerada 

saudável, sendo que nesse quesito foi feita uma autoavaliação da saúde, com relação à quantidade de 

vezes que os beneficiários costumam a adoecer e, também, sobre as suas perspectivas futuras sobre 

como a sua própria saúde estará com o passar do tempo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, nota-se que os beneficiários apesar de compreenderem a importância da 

hidroginástica não continuaram a praticá-la, devido à falta de políticas públicas mais acentuadas, na 
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prática, presentes no próprio município Apodi – RN, já que o Projeto de Extensão não teve, até então, 

continuidade. Destarte, é visível que pela quantidade pequena de pessoas que continuaram praticando 

outra atividade física, como a caminhada, o objetivo do projeto de produzir um autocontrole, em 

busca de uma melhora na Qualidade de Vida, não foi alcançado em sua totalidade. Por fim, nota-se 

que a sua autoavaliação sobre a sua própria saúde se encontra em estado preocupante, o que, 

claramente, afeta a sua Qualidade de Vida. 
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QUALIDADE DE VIDA E QUANTIDADE DE SONO EM ESTUDANTES 

DO 1º E 4º ANOS DO IFRN CAMPUS CAICÓ 

LOPES, C.C.B.1; BATISTA, E.S.2 

IFRN – Campus Caicó. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde. 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: A preocupação crescente com a saúde e o bem-estar da população que sofre 

cobranças em fases cada vez mais precoces, observa-se um aumento marcante no interesse pela 

qualidade de vida e quantidade de sono dos adolescentes. Objetivamos analisar a qualidade de 

vida e o sono dos alunos de 1º e 4º anos do ensino médio integrado do IFRN- Campus Caicó. 

MÉTODOS: Estudo transversal, constituído por 101 escolares de ambos os sexos, divididos 

em 2 grupos para análise dos resultados, 51% (n=52, 15,7 ±0,9 anos de idade) cursavam o 1º 

ano do ensino médio integrado e 49% (n=49, 18,5 ±0,9 anos de idade) cursavam o 4º ano. Foram 

aplicados os questionários sobre qualidade de vida e bem-estar intitulado Perfil do Estilo de 

Vida Individual e o questionário de Cronótipo de Munique (MCTQ). RESULTADOS: 

Verificamos diferença estatística significante entre a duração do sono quando comparamos os 

grupos 1º (8,1h ±2,0) e 4º anos (6,9h ±0,9) (p<0,001). Os índices de qualidade de vida 

verificados pelo questionário PEVI, observamos que em nenhum dos índices houve diferença 

estatística significante (p>0,05).  No entanto, constatamos que uma grande porcentagem dos 

alunos de 1º e 4º anos do IFRN/CA apresentaram índices de qualidade de vida abaixo do ideal 

em todos os índices. CONCLUSÃO: Mais de 60% dos escolares tem índices de qualidade de 

vida regular ou positivo. Ainda, os alunos dos 1º anos dormem em maior quantidade de horas 

e com isso cumprem as recomendações para a faixa etária em relação aos alunos dos 4º anos. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: The growing concern about the health and well-being of the population that 

is recovering at an earlier stage, there is a marked increase in the interest in quality of life and 

quantity of sleep in adolescents. We aim to analyze the quality of life and sleep of the 1st and 

4th year students of the IFRN-Campus Caicó integrated secondary school. METHODS: A 

cross-sectional study of 101 schoolchildren of both sexes, divided into two groups for analysis 

of the results, 51% (n = 52, 15.7 ± 0.9 years old) attended the 1st year of integrated high school 

and 49% (n = 49, 18.5 ± 0.9 years of age) attended the 4th year. Quality of life and well-being 

questionnaires titled Individual Lifestyle Profile and the Munich Chronotype questionnaire 

(MCTQ) were applied. RESULTS: We found a statistically significant difference between sleep 

duration when we compared the 1st (8hh ± 2.0) and 4th (6.9h ± 0.9) groups (p <0.001). The 

quality of life indexes verified by the PEVI questionnaire, we observed that in none of the 

indices there was a statistically significant difference (p> 0.05). However, we found that a large 

percentage of IFRN / CA 1st and 4th year students presented below-ideal quality of life indexes 

PALAVRAS-CHAVE:  Bem estar, Saúde, Atividade física, Dormir, Psicofisiologico 
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in all indexes. CONCLUSION: More than 60% of schoolchildren have regular or positive 

quality of life indexes. Still, the students of the first years sleep in greater amount of hours and 

with this they fulfill the recommendations for the age group in relation to the students of the 4º 

years.

1 INTRODUÇÃO 

Neste momento em que a sociedade se encontra em continuas mudanças principalmente 

no quesito qualidade de vida, o bem-estar passa a ser de suma importância para a sociedade.  

O arranjo dos fatores sócio ambientais juntamente com fatores individuais diferencia o 

cotidiano do ser humano, havendo relutância em uma conjunção de situações e fenômenos 

chamados de qualidade de vida (QV), que engloba princípios relacionados à saúde, a família, 

amigos, bem-estar físico, funcional, emocional e mental entre outros que não estão diretamente 

associados a saúde (WESTPHAL et al., 2016, p. 219). 

Foi visto que após um período de atividades físicas e psíquicas o sono exerce papel 

fundamental para relaxar e reestabelecer o organismo para um novo ciclo de atividades. Com 

isso, ele se mostra como uma necessidade primordial do ser humano. (ZANQUETTA; 

STINGHEN, 2016, p. 09). Na adolescência o sono passa a ter um papel ainda mais importante, 

tendo em vista que esta é uma fase em que o organismo passa por diversas alterações estruturais 

que podem influenciar diretamente na qualidade do sono dos adolescentes, algo que é capaz de 

gerar impactos negativos em diferentes âmbitos da vida de um adolescente, seja ele individual 

ou coletivo (GUERRA, 2017, p. 03). 

No caso dos alunos do ensino médio/técnico a qualidade de vida e o sono pode 

influenciar na sua capacidade de concentração e, consequentemente, em seu aprendizado, 

devido a rotina do dia-a-dia, necessária para estar em dia com as obrigações assumida perante 

a escola. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade de vida e o sono dos alunos 

do IFRN- Campus Caicó, tendo o público alvo as turmas dos primeiros e dos quartos anos do 

ensino médio integral. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

KEYWORDS: Wellbeing, Health, Physical Activity, Sleeping, Psychophysiological 
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2.1 Qualidade de vida 

o conceito de qualidade de vida é definido como a percepção do indivíduo de sua posição

na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele vive e em relação aos seus 

objetivos, expectativas, padrões e preocupações (CHAVES; PIOVEZANA, 2013, p. 02 ). A 

qualidade de vida relacionada à saúde indica que a avaliação está centralizada no conceito de 

saúde, porém inclui percepções que não estão diretamente ligadas ao funcionamento. 

Considerando que não houve utilização ampla do termo QV relacionada à saúde, há dificuldade 

em conceituar e delimitar este termo. (PEREIRA, 2014, p. 36), 

2.1.1 Qualidade do sono  

O ciclo sono-vigília funciona em ritmo circadiano, oscilando naturalmente em um 

período de 24 horas. Tanto fatores externos, como a alternância do dia-noite (claro-escuro), 

fatores psicológicos, condições do local em que se dorme, estilo de vida do indivíduo, horários 

escolares, de trabalho ou de lazer (SEGUNDO et al., 2017, p. 213) 

O sono é de ampla importância para a conservação de uma vida saudável, que, sendo de 

qualidade, possibilita bem-estar e disposição física e mental. A adolescência é uma fase em que 

o sono passa por diversas alterações estruturais que podem implicar em problemas na qualidade

do sono e, consequentemente, pode gerar um conflito negativo em diferentes áreas da vida de 

um adolescente, compreende até a saúde mental. (GUERRA, 2017, p. 02) 

3 METODOLOGIA 

Estudo observacional de corte transversal em que o grupo amostral foi selecionado de 

forma não probabilística intencional, constituído por 101 escolares de ambos os sexos (Fem.=56 

e Mas.=45), com faixa etária entre 15 e 19 anos, regularmente matriculados no ensino médio 

integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

campus Caicó (IFRN/CA).  

Como instrumentos para a coleta de dados foram utilizados os questionários sobre 

qualidade de vida e bem-estar intitulado Perfil do Estilo de Vida Individual e o questionário de 

Cronótipo de Munique (MCTQ).  

O questionário de Perfil do Estilo de Vida Individual (PEVI) é composto por 15 

perguntas as quais compreendem os componentes de características nutricionais, controle de 

estresse, níveis habituais de atividade física, comportamento preventivo e qualidade dos 

relacionamentos. Estes componentes são mensurados de acordo com índices gerados pela 
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média das respostas dadas para cada item, em que são adotados os seguintes valores para a 

classificação destes: menos que 1= NEGATIVO, entre 1 e 1,99= REGULAR e maior ou igual 

a 2= POSITIVO (NAHAS, et al., 2000, p.48-59).  

O MCTQ é composto por 10 questões relacionadas aos hábitos de sono dos indivíduos 

com base nos dias de atividade (semana) e dias livres (fins de semana), latência de sono, fim e 

duração do sono noturno. Para este estudo optamos por mensurar a duração do sono semanal 

dos participantes (ROENNEBERG; WIRZ-JUSTICE; MERROW, 2003, p. 80-90). 

Os questionários foram disponibilizados aos alunos através de planilha digital e 

respondidos via internet. Tabulados em banco de dados online do tipo nuvem com acesso 

restrito aos autores através de senha, com o intuito de manter o sigilo de pesquisa. Os critérios 

de inclusão foram: ser estudantes matriculados regularmente e cursando o bimestre atual. Foram 

excluídos do estudo os alunos que não se identificaram corretamente. 

Para análise dos dados utilizou-se o programa SPSS 24.0, versão em português. A 

normalidade dos dados foi verificada através do teste Kolmogorov-Smirnov, com o nível de 

confiança de 95%, com p<0,05. O teste t-Student para amostras independentes foi usado para 

verificar se existiam diferenças entre os grupos nas variáveis coletadas. O teste Qui-quadrado 

foi usado para quantificar as prevalências das variáveis categóricas em percentuais 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dos 101 sujeitos envolvidos na pesquisa, distribuídos em 45% do sexo masculino e 55% 

do sexo feminino, foram divididos em 2 grupos para análise dos resultados, 51% (n=52, 15,7 

±0,9 anos de idade) cursavam o 1º ano do ensino médio integrado e 49% (n=49, 18,5 ±0,9 anos 

de idade) cursavam o 4º ano. 

Através da análise das respostas do MCTQ verificamos diferença estatística significante 

entre a duração do sono quando comparamos os grupos 1º (8,1h ±2,0) e 4º anos (6,9h ±0,9) 

(p<0,001) como observado no gráfico 1. Em recente meta-análise, verificou-se o impacto da 

quantidade do sono no risco de desenvolvimento da obesidade, revelando que crianças e 

adolescentes com menor duração de sono têm maior risco de se tornarem obesos em 

comparação com crianças e adolescentes que tinham maior duração de sono (FÁTIMA: 

MAMUN, 2015). Ainda podemos atribuir ao menor quantidade de sono a redução da motivação 

e concentração, déficit de memória, sonolência diurna, alterações de humor, queda da 

imunidade (PAIVA; GASPAR; MATOS, 2015, p. 522). 
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Os índices de qualidade de vida verificados pelo questionário PEVI, observamos que 

em nenhum dos índices houve diferença estatística significante (p>0,05).  No entanto, 

constatamos que uma grande porcentagem dos alunos de 1º e 4º anos do IFRN/CA apresentaram 

índices de qualidade de vida abaixo do ideal. 

Observando as características nutricionais, os hábitos dos alunos do 1º ano são 

classificados em 30,7% como negativos, 53,9% como regulares e apenas 15,4% como positivo, 

o mesmo se repete de maneira aproximada com os alunos do 4º ano que tem 26,5% de seus

hábitos classificados com negativos, 57,1% como regular e apenas 16,4% como positivos. Estes 

dados reforçam a hipótese de que boa parte dos jovens estudados possuem inadequações 

dietéticas em relação aos hábitos alimentares, tanto em quantidade de refeições como qualidade 

de nutrientes ingeridos segundo as recomendações para o crescimento e desenvolvimento 

saudável (BRASIL, 2008, p. 84). 

Sabe-se que a atividade física tem papel importante no crescimento e desenvolvimento 

de crianças e adolescentes, sendo também um importante meio de prevenção do sobrepeso e 

obesidade nessas faixas etárias (HILLS; ANDERSEN; BYRNE, 2011, p. 869). Ao observarmos 

os níveis habituais de atividade física dos alunos do 1º ano, 38,4% são considerados como 

negativos, 38,5% regular e 23,1% positivos, não diferentes dos alunos do 4º ano que apresentam 

32,7% dos hábitos classificados como negativo, 40,8% como regular e 26,5% positivos. Ainda 

ressaltamos a constatação de que medições subjetivas de níveis de atividade física, como 

propostas no questionário aplicado, tendem a ser superestimadas pelos respondentes 

(HALLAL, et al., 2010, p. 262). 

No tocante ao comportamento preventivo dos alunos de 1º ano do IFRN/CA verificamos 

que 19,2% são considerados negativos, 51,9% regulares e 28,9% positivos, os alunos dos 4º 

anos demonstraram índices aproximados, 14,3% negativos, 55,1% regulares e 30,6% positivos. 

Esta constatação nos remete a problemática de que os jovens estão se prevenindo menos contra 

hábitos nocivos à saúde como a ingestão de álcool e tabagismo (e drogas ilícitas), uso de 

protetor solar, preservativo para as relações sexuais e equipamentos de segurança em geral 

(desde o cinto de segurança até adaptações ergonômicas para prevenção de lesões) (NAHAS; 

BARROS; FRANCALACCI, 2000, p. 53). 

Com relação aos índices de qualidade dos relacionamentos sociais tivemos os seguintes 

valores dos alunos dos 1º anos, 9,6% negativos; 40,4% regulares e 50% positivos. Enquanto os 

alunos dos 4º anos obtiveram 10,3% negativos, 38,7% regulares e 51% positivos. Este índice 

nos remete ao entendimento do indivíduo acerca de sua posição na vida, no contexto da cultura 
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e sistema de valores nos quais ele vive e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações. Fatores da essência humana como amor, liberdade, felicidade, solidariedade, 

realização pessoal e inserção social, que se relacionam à saúde, estilo de vida, nível de 

independência, relações sociais e crenças pessoais dos indivíduos (The WHOQoL Group, 1995, 

p. 1405).

O controle de estresse em alunos dos 1º anos atingiu índices de 13,4% para negativo; 

48,2% para regular e 38,4% para positivo. Já os alunos dos 4º anos tivemos índices de 20,5% 

como negativos, 36,7% como regulares e 42,8% como positivos. O estado de estresse é uma 

reação psicofisiológica que ocorre em situações em que o indivíduo enfrenta uma situação que 

o irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que o faça imensamente feliz. Assim, é

importante verificar o grau de debilidade do organismo diante do estresse e a importância do 

auxílio ao adolescente, pois, se este não aprender estratégias de enfrentamento adequadas para 

lidar com os problemas, poderá tornar-se um adulto também vulnerável a problemas emocionais 

e comportamentais (GONZAGA, 2013, p. 182). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados coletados para este estudo, podemos observar que mais de 60% dos 

alunos que compõem as turmas dos 1º e 4º anos do IFRN/CA atingem índices considerados 

como regular ou positivos para a qualidade de vida. Ainda ao verificarmos a quantidades de 

horas dormidas, observa-se que os alunos dos 1º anos dormem em maior quantidade de horas 

em relação aos alunos dos 4 anos. Isto pode estar relacionado ao fato de que os 4º anos estudam 

no turno matutino e provavelmente sofre privação de sono por isso, enquanto os alunos dos 1º 

anos estudam no turno vespertino e têm maior possibilidade de cumprir com a quantidade de 

horas de sono recomendada. 

Sugere-se que novas pesquisas sobre a qualidade do sono em escolares sejam realizadas 

com a utilização de instrumentos que possam monitorar de forma sucinta a qualidade de vida e 

a quantidade e qualidade do sono, proporcionando ganhos para a memória, assim como para o 

processo de aprendizagem, crescimento e desenvolvimento biopsicossocial. 
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bCONHECIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE O HIV, NA 

PERSPECTIVA DA LUCIDEZ DO CONHECIMENTO versus A SUA 

PRÁTICA   

SILVA, G. F. ¹; SILVA, M. B.² e OLIVEIRA J. F. ³ 
1,2 e 3 IFRN – Campus Macau 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde - Saúde Coletiva. 

RESUMO 

Embora exista um grande conhecimento 

acumulado sobre o vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV), causador da Síndrome da 

Imunodeficiência Humana (AIDS) após duas 

décadas de epidemia, poucos estudos mostram a 

necessidade de mudanças na abordagem do 

ensino para transformação das posturas dos 

futuros membros da sociedade. Assim, 

objetivou-se identificar em alunos do ensino 

médio de três escolas públicas do Rio Grande do 

Norte, a postura de conhecimento e 

comportamento sobre como tratar do respectivo 

tema, como forma de agregar o conhecimento 

sobre HIV/AIDS atrelando os conhecimentos de 

sua formação de ensino. O estudo foi realizado 

com 45 alunos do ensino médio de três escolas 

públicas (15 alunos para cada escola) localizadas 

no Rio Grande do Norte. Foi realizada uma 

pesquisa de forma de entrevista elaborada, 

através do preenchimento de seus colaboradores 

anônimos. A entrevista foi feita de forma 

estrutural com base no que os colaboradores 

podem conhecer sobre o tema HIV/AIDS. Na 

identificação dos perfis e para apresentação dos 

dados demográficos considerou-se as questões 

relativas para à idade e educação sexual no 

ambiente escolar. Observamos que há defasagem 

entre o conhecimento dos jovens e dos 

adolescentes, para a conscientização do jovem 

acerca das prevenções, não é suficiente apenas 

conhecer os métodos de transmissão, mas 

também saber sua eficácia sobre a biossegurança, 

sua importância, o acesso às leis, a forma correta 

de certas utilizações de equipamentos 

descartáveis, as possíveis consequências quando 

não tratar a doença.  .

ABSTRACT 

Briefly Although there is a great deal of 

accumulated knowledge about the Human 

Immunodeficiency Virus (HIV), which 

causes Human Immunodeficiency 

Syndrome (AIDS) after two decades of 

epidemic, few studies show the need for 

changes in the teaching approach to 

transform the postures of future members of 

the society. The aim of this study was to 

identify the posture of knowledge and 

behavior on how to deal with the respective 

theme in high school students from three 

public schools in Rio Grande do Norte, as a 

way of aggregating knowledge about HIV / 

AIDS by linking the knowledge of their 

formation education. The study was carried 

out with 45 high school students from three 

public schools (15 students for each school) 

located in Rio Grande do Norte. An 

elaborate interview survey was conducted, 

through the completion of anonymous 

collaborators. The interview was made in a 

structural way based on what employees 

can know about HIV / AIDS. In the 

identification of the profiles and for the 

presentation of the demographic data the 

relative questions for the age and sexual 

education in the school environment were 

considered. We observe that there is a gap 

between the knowledge of young people 
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and adolescents, in order to raise awareness 

about prevention, it is not enough to know 

only the methods of transmission, but also to 

know how effective they are about biosafety, 

their importance, access to laws, Certain 

uses of disposable equipment, the possible 

consequences when not treating the disease. 

1 INTRODUÇÃO 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida que no Brasil foi mantida a sigla inglesa AIDS, 

para Acquiered Immune Deficiency Syndrome foi reconhecida em meados de 1981, nos EUA, a partir 

da identificação de um número elevado de pacientes adultos do sexo masculino, homossexuais e 

moradores da cidade de São Francisco/ Nova York, que apresentavam Sarcoma de Kaposi, 

pneumonia por Pneumocystis carinii e comprometimento do sistema imune assim afirmou o escritor 

(CORDAZZO, 2004). Atualmente o Brasil é o país mais populoso da América Latina, é também o 

que mais concentra casos de novas infecções por HIV. O país responde por 40% das novas infecções 

– segundo afirma as estimativas recentes do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS

(UNAIDS, 2016). 

Segundo as estimativas feitas pelo UNAIDS nos dados fornecidos em março de 2016, o 

número de pessoas vivendo com HIV no país é de 830.000. E segundo modelagem matemática 

baseada no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde do Brasil, 15.000 

pessoas morrem anualmente devido a causas relacionadas à AIDS (UNAIDS, 2016). Alarmante, 

porém, considerado de expectativa redundante quando se tem grandes portadores do vírus que buscam 

diariamente a sobrevivência em meio de uma adaptação com o HIV. Entre o período de 2000 a 2013 

foram registrados 4.185 casos de AIDS em adultos no Rio Grande do Norte, de acordo com o 

cruzamento dos bancos de dados do SINAN (Sistema de Informações de Agravos Notificáveis), 

SICLOM (Sistema de Controle Logístico de Medicamentos) e SIM (Sistema de Informação de 

Mortalidade).   

Ao contrário do que pensam, é na vulnerabilidade individual que cada jovem está a passar, 

quando não se tem um conhecimento preenchido. Na realidade não se conversa sobre o HIV em casa 

por conta da barreira que se cria entre pais e filhos, devidamente os pais ainda não aceitam que seus 

filhos já tenham uma vida sexualmente ativa ou que tenham curiosidades. Do outro lado os jovens se 

limitam aos seus pais e procura saciar suas dúvidas com os amigos, colegas ou até mesmo com seus 

próprios parceiros (as).  

KEYWORDS: Vulnerability, AIDS, High School, Education. 
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bAssim, objetivou-se identificar em alunos do ensino médio de duas escolas estaduais do Rio 

Grande do Norte, a postura de conhecimento e comportamento sobre como tratar do respectivo tema, 

como forma de agregar o conhecimento sobre HIV/AIDS atrelando os conhecimentos de sua 

formação de ensino. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Alguns autores que fazem análise sobre a epidemia e seus rumos no Brasil identificaram 

diversas condições importantes. Uma das que mais surgiu foi há relativa tendência de expansão do 

número de casos entre as populações com baixo nível de renda e escolaridade, atingindo camadas 

sociais sem nenhuma ou quase nenhuma proteção social afirmou o autor (PINTO et al., 2007). 

A prevenção ainda é a única defesa contra essa doença, embora com as novas gerações de 

remédios venham aumentando sistematicamente a expectativa de vida das pessoas contaminadas. O 

HIV não é mais uma sentença de morte, mas nem por isso a prevenção deve ser relaxada afirma uma 

cartilha do Ministério da Saúde (IST-AIDS, 2004). 

3 METODOLOGIA 

O estudo foi realizado com 45 alunos do ensino médio de três escolas públicas (15 alunos para 

cada escola) localizadas no Rio Grande do Norte, nas cidades de Pendências: Escola Estadual 

Monsenhor Honório (MH), e em Macau: Escola Estadual Professora Clara Tetéo (CT) e o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN (IFRN/MC). 

Participaram desse trabalho os alunos de turmas do segundo ano, no qual foram entrevistados através 

de um questionário, elaborados para diagnosticar o nível de conhecimento sobre o tema da pesquisa. 

A escolha de se fazer a pesquisa com essas turmas é porque os alunos já assistiram às aulas sobre o 

conteúdo de vírus no primeiro ano do ensino médio, na disciplina de Biologia, como mostra o Projeto 

Político e Pedagógico (PPP) das escolas. E também já estarem associados com o conteúdo que estar 

presente nos temas transversais que é a da educação sexual. A preocupação com o estudo é a 

necessidade das escolas para identificar mudanças na abordagem do ensino para transformação de 

postura dos jovens que estão a concluir a formação da Educação Básica, observando as necessidades 

e dificuldade que existem em um ambiente escolar ao tratar do tema HIV/AIDS.  

Foi realizada uma pesquisa de forma de entrevista elaborada, através do preenchimento de 

seus colaboradores anônimos. A entrevista foi feita de forma estrutural com base no que os 

colaboradores podem conhecer sobre o tema HIV/AIDS, e na perspectiva da realidade qual a ação de 

prática de cada um com o referido tema. Para fundamentar o trabalho foram feitas perguntas 
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bdiscursivas extras para complementar e solidar as respostas de SIM ou NÃO. Podendo assim observar 

as dificuldades e barreiras encontradas no ambiente escolar para solucionar os entraves, com práticas 

em sala de aula, tratando o tema como diálogo transversal. Foram utilizadas as questões relativas a 

assistir aulas ou palestras sobre HIV, uso correto de proteção e biossegurança com o sangue 

contaminado, sobre a transmissão do vírus e questão relativa à avaliação do conhecimento e do risco 

em adquirir o HIVA coleta de dados ocorreu entre 03 e 05 de abril de 2017. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram entrevistados 45 alunos com faixa etária entre 16 e 19 anos (MD = 4,5), com 

predomínio nas idades de 16 (n = 16) e 17 anos (n = 23). As perguntas foram relacionadas sobre:  

educação sexual no ambiente escolar. Sobre a sexualidade foi relacionado o significado de 

sexualidade ao aspecto biológico, ou seja, a compreensão do conceito se restringe a definição sobre 

os sexos masculinos e femininos, respeitando, as quebras do tabu existente na sociedade, que foi 

respeitando as escolhas da identidade sexual. 

Foi verificado que na escola MH a metade dos alunos 53% afirmou não ter assistido palestras 

ou aulas sobre o tema HIV/AIDS. Resultado similar foi encontrado na escola CT onde 67% dos alunos 

afirmaram não ter contato com o tema formalmente. Já no IFRN/MC a maioria 87% afirmou ter 

assistido aulas ou palestras sobre o respectivo tema (Figura 01). 

Em relação ao conhecimento sobre transmissão do HIV foi verificado que 73% dos alunos do 

MH disseram que sabiam os métodos de transmissão do vírus, já 93% dos alunos da escola CT 

disseram que conheciam esses métodos, semelhante à realidade dos alunos do IFRN/MC 100% que 

responderam sabiam sobre a transmissão do HIV (Figura 02). 

Figura 1 Participação dos alunos das escolas entrevistadas em aulas/palestras sobre o HIV/AIDS, nas escolas 

onde frequentam da rede pública de ensino MH, CT e IFRN/MC do Estado do Rio Grande do Norte.
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b

As respostas dos alunos foram de uma grande importância, quando responderam as questões 

subjetivas de forma escrita demonstrando que eles conhecem alguns meios de como ocorre à 

transmissão e prevenção do HIV. Embora esse conhecimento sobre a transmissão esteja de forma 

embaraçada na mente dos jovens, foram analisadas algumas respostas incoerentes em relação a 

biossegurança, deixando dúvidas sobre o conhecimento em relação a prevenção.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados apresentados, conclui-se que ainda existe uma batalha por 

conquistas que precisam ser vencidas, e ao quebrar esse paradigma que é o tema HIV/AIDS, mesmo 

em tempos tão modernos e com o avanço da tecnologia, ainda existem muitas dúvidas, equívocos e 

falta de informações que são oferecidos aos jovens no ambiente escolar. Deixamos esclarecido ainda 

que para a conscientização do jovem acerca das prevenções não é suficiente apenas conhecer os 

métodos de transmissão, mas também saber sua eficácia sobre a biossegurança, sua importância, o 

acesso às leis, a forma correta de certas utilizações de equipamentos descartáveis, as possíveis 

consequências quando não tratar a doença. Portanto, os profissionais da área da educação têm como 

missão apoiarem a educação sexual na escola, tornando mais necessária as práticas educativas de 

acordo com a cultura, escolha de identidade sexual, idade e as realidades sociais. Podendo assim 

mudar um quadro de realidade, ajudando a em uma área da saúde. 
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Figura 2 Os alunos das três escolas entrevistadas da rede pública de ensino MH, CT e IFRN/MC do Estado 

do Rio Grande do Norte. Sabem os modos de Transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)? 
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A SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES DA LIMPEZA 

PÚBLICA 

ALMEIDA, G. J. B.1; CARVALHO, S. S.2; DANTAS, A. S.³; OLIVEIRA, L. P. T.4; PAIVA, R. E. A.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde 

RESUMO 

A pesquisa buscou encontrar na literatura 

científica estudos que fazem relação com o 

adoecimento dos catadores de resíduos sólidos e 

obra de Bernardino Ramazzini, “As doenças dos 

trabalhadores”, comparando com os capítulos 

Doença dos que trabalham em pé e Doença dos 

corredores.  A pesquisa classifica-se como 

exploratória de revisão bibliográfica e os dados 

coletados foram analisados de forma descritiva. 

Para coleta de dados foi utilizado um roteiro 

investigativo, em que se fazia uma relação das 

doenças descritas por Ramazzini nos capítulos 

supracitados, como também por meio da análise 

dos artigos científicos encontrados relacionados 

aos catadores de resíduos sólidos, sendo 

extraídas quais doenças acometiam os 

trabalhadores descrito por Ramazzini, e se nos 

dias atuais como estes trabalhadores se 

encontram. O estudo mostrou que apesar da 

presença das normas regulamentadoras e o 

avanço da medicina a maioria das doenças 

citadas por Ramazzini ainda está diretamente 

relacionada aos catadores.  Quando comparada 

as consequências do trabalho em pé expostas por 

Ramazzini, percebe-se que todos os artigos 

apresentam pelo menos um dos males em 

comum, como é o caso dos movimentos e 

posturas inadequadas, fadiga e doenças do trato 

digestivo. 

ABSTRACT 

The research sought to find in the scientific 

literature studies that relate to the sickness of 

solid waste pickers and the work of Bernardino 

Ramazzini, "The diseases of the workers", 

comparing with the chapters Disease of those 

who work standing and Disease of the corridors. 

The research is classified as an exploratory 

bibliographical review and the data collected 

were analyzed in a descriptive way. To collect 

data, an investigative script was used, in which a 

list of the diseases described by Ramazzini was 

made in the abovementioned chapters, as well as 

through the analysis of scientific articles related 

to solid waste pickers. by Ramazzini, and if in the 

present day as these workers meet. The study 

showed that despite the presence of regulatory 

standards and the advancement of medicine, 

most of the diseases cited by Ramazzini are still 

directly related to the scavengers. When 

comparing the ramifications of the standing work 

exposed by Ramazzini, all the articles present at 

least one of the common evils, such as inadequate 

movements and postures, fatigue and diseases of 

the digestive tract. 

1 INTRODUÇÃO 

Filgueiras (2017) afirma que de acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), divulgado no final de 2015, o Brasil é o 3º país do mundo com mais

PALAVRAS-CHAVE: Catadores. Doenças ocupacionais. Ramazzini. 

KEYWORDS: Collectors. Occupational diseases. Ramazzini. 
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registros de mortes por acidentes de trabalho. Destarte, quando são analisadas as características dos 

agravos que ocorrem no Brasil, os indicadores mais gerais anteriormente apresentados não 

surpreendem. Quando se avança nas pesquisas percebe-se que esta temática é abordada por diversos 

autores, com isso, o adoecimento do trabalhador não é algo novo, mas antigo e repetit ivo em várias 

literaturas destacando riscos arcaicos, a novos fatores de morbidade, ou à combinação de antigos e 

novos fatores de adoecimento (FILGUEIRAS, 2017). 

Em função disso, o estudo em questão tem por objetivo pesquisar na literatura científica 

pesquisas que façam relação com o adoecimento dos catadores de resíduos sólidos relatado e obra de 

Bernardino Ramazzini, “As doenças dos trabalhadores”, que segundo Mendes (2016) traz a 

preocupação e o compromisso com uma classe de pessoas habitualmente esquecida pela Medicina. 

O interesse para a realização desta investigação surgiu a partir da curiosidade do grupo como 

também mediante o conhecimento da obra de Bernardino Ramazzini apresentado em sala de aula, 

com isso, despertou o interesse em pesquisar qual a doença dos catadores de resíduos sólidos é 

relatada na obra, e como esta ocupação se encontra nos dias atuais. A ocupação dos catadores segundo 

o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) está inserida na Classificação Brasileira de Ocupações

(CBO) sob número 5142-05 – coletor de lixo domiciliar (MTE, 2010). 

A importância deste estudo se destaca também por afirmar a necessidade de combater a 

subnotificação, que dificulta a análise, a avaliação, o planejamento e a adoção de políticas públicas 

eficazes. Com isso, é possível identificar o destaque da ocupação de catadores de resíduos sólidos e 

como o adoecimento ocorre e outras informações, sendo necessário para a atuação e assim reduzir 

esse problema de saúde pública. 

2 METODOLOGIA 

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gerhardt e Silveira (2009) é 

feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. A pesquisa utilizou-se da obra de 

Bernardino Ramazzini intitulada “A doença dos Trabalhadores”, escrita em 1700 e artigos 

pesquisados no site de busca científica “Google Acadêmico”, com a intenção de fazer uma relação 

entre o adoecimento citado na obra de Ramazzini e como esta ocupação se encontra nos dias atuais. 

Para coleta de dados foi utilizado um roteiro investigativo, em que se fazia uma relação das 

doenças dos que trabalham em pé combinado com as doenças dos corredores descrita por Ramazzini, 

como também por meio da análise dos artigos científicos encontrados relacionados aos catadores de 

resíduos sólidos, sendo extraído quais doenças acometiam os trabalhadores descrito por Ramazzini, 

e se nos dias atuais como estes trabalhadores se encontram. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No capítulo intitulado Doença dos que trabalham em pé, Ramazzini (2016) dedica-se aos 

operários que apresentam distúrbios mórbidos ou movimentos inadequados relacionados a posição 

que passa ao longo do dia. Em que estes últimos estão propensos às varizes, consequência do 

movimento tônico dos músculos. Ficar em pé por longos períodos também podem causar úlceras nas 

pernas, fraqueza nas articulações, perturbações nos rins, urina sanguinolenta, debilitamento do 

estomago e a fadiga (RAMAZZINI, 2016). Já no capítulo Doença dos corredores, Ramazzine (2016) 

aponta doenças da cabeça, do peito (pleurites e peripneumônios), nas partes respiratórias, rompimento 

das vênulas, dos rins, crises asmáticas, convulsões, problemas com baço e víscera. 

O artigo de Sousa et al. (2015), buscou analisar o estresse ocupacional e a qualidade de vida 

dos profissionais de limpeza urbana do município do alto sertão da Paraíba e concluiu que tanto o 

estresse ocupacional quanto o nível da qualidade de vida geral estavam elevados, com destaque para 

os fatores psicológicos e físicos. Dentre outras coisas, Sousa et al. (2015) cita infecções respiratórias, 

intestinais, diarreia e estresse. Além de comportamentos e doenças presentes em estudos de outros 

especialistas, como, o uso de bebidas alcoólicas e dependência por parte desses profissionais (SOUSA 

et al. 2015 apud BARBOSA et al., 2010), problemas osteomusculares e doenças tropicais (SOUSA 

et al. 2015 apud BALLESTEROS; ARANGO; UREGO, 2012). 

A comparação entre riscos ergonômicos e acidentes relacionados aos catadores de materiais 

recicláveis em Campina Grande/PG é o objetivo geral do estudo de Cavalcante, Silva e Lima (2014). 

No artigo em questão, os autores citam alguns riscos inerentes a profissão dos catadores, como, cortes 

com vidros (CAVALCANTE; SILVA; LIMA, 2014 apud VIRGEM, 2010), riscos ergonômicos 

devido ao levantamento de peso, posturas inadequadas, ritmo de trabalho excessivo, trabalho na 

posição de pé, estresse físico e psíquico (CAVALCANTE; SILVA; LIMA, 2014). 

O estudo de Neves et al. (2017) visava conhecer o perfil e analisar riscos à saúde dos catadores 

na cidade de Chapecó/SC. Os autores expõem que os catadores são expostos ao lixo em 

decomposição, animais mortos, vetores de doenças e manipulação de materiais perfuro-cortantes 

(NEVES et al., 2017 apud SILVA, 2006), o artigo aborda ainda, que as doenças mais frequentes são 

as ligadas ao trato digestivo, doenças respiratórias, intoxicações infecciosas e dermatites (NEVES et 

al., 2017 apud FERREIRA; ANJOS, 2001).  

O artigo de Abreu et al. (2016) fala sobre a avaliação de possíveis riscos ocupacionais 

relacionados aos trabalhadores do aterro em Sobral/CE. Nesses locais, os catadores estão sujeitos a 

presença de micro-organismos e condições físicas do ambiente (ABREU et al., 2016 apud 

SILVEIRA, 2009). Ainda segundo Abreu et al. (2016) no estudo em questão foram encontrados riscos 
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físicos (poeira, gases e vapores, calor e resíduos), ergonômicos (má postura, movimentos repetitivos, 

risco de queda e atropelamento) e acidentes envolvendo materiais perfuro cortantes. 

Hoefel et al. (2013) buscou estimar a prevaleça de acidentes de trabalho no lixão do Distrito 

Federal e fatores associados. Dentre os riscos intrínsecos a profissão, foram citados os cortes, 

perfurações, queimaduras, dermatites, doenças parasitárias, riscos químicos, biológicos, físicos e 

ergonômicos (esforço físico, levantamento de peso, postura inadequada, ritmo excessivo de trabalho, 

trabalho em pé, estresse físico e psíquico. 

De modo geral, mesmo com o avanço da medicina, as doenças descritas por Ramazzini em 

1700 ainda assolam esses trabalhadores. Quando comparada as consequências do trabalho em pé 

expostas por Ramazzini (2016), percebe-se que todos os artigos representam pelo menos um dos 

males em comum, como é o caso dos movimentos e posturas inadequadas, fadiga (que é resultante 

de esforço físico e ritmo excessivo de trabalho) e doenças do trato digestivo. Nos artigos de 

Cavalcante, Silva e Lima (2014) e Hoefel et al. (2013) apresentam o termo trabalho em pé, 

corroborando com os males citados por Ramazzini (2016). Há doenças mencionadas por Ramazzini 

que não estão expressas nos artigos analisados, porém, são derivadas das condições do indivíduo que 

fica na mesma posição por longos períodos, como é o caso das varizes, úlceras nas pernas, fraqueza 

nas articulações e distúrbios mórbidos. 

Já nas doenças relacionadas aos corredores, Ramazzini (2016) aponta doenças da cabeça, 

que podem se associar ao estresse apontado por Souza et al. (2015), Cavalcante, Silva e Lima (2014) 

e Hoefel et al. (2013), dessa forma, também podemos associar o alcoolismo apresentado em Sousa 

(2015) como decorrente dessa situação de estresse. Problemas respiratórios citados por Ramazzini 

também foram encontrados nos artigos de Neves et al. (2017) e Sousa (2015), bem como em Abreu 

et al. (2016) que apresentou as causas dos problemas supracitados como riscos físicos (poeira, gases 

e vapores). Dentre as doenças não citadas estão as convulsões (RAMAZZINI, 2016), doenças 

tropicais (SOUSA, 2015), cortes/perfurações (CAVALCANTE; SILVA; LIMA, 2014; NEVES, 

2017; ABREU at al. 2016; HOEFEL, 2013), dermatites (NEVES, 2017; HOEFEL, 2013), 

intoxicações (NEVES, 2017) e Doenças parasitárias (HOEFEL, 2013). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa buscou relacionar o adoecimento dos catadores de resíduos sólidos relatado e obra 

de Bernardino Ramazzini, “As doenças dos trabalhadores” com as doenças dessa categoria que 

ocorrem atualmente. O objetivo foi atingido e mostrou que apesar da presença das normas 

regulamentadoras e o avanço da medicina a maioria das doenças citadas por Ramazzini (2016) ainda 

está diretamente relacionada aos catadores. Apesar do livro de Ramazzini não ter um capitulo 

1737



 IV SECITEX /XIV CONGIC 

especifico sobre catadores, combinou-se as doenças dos que trabalham em pé com a doença dos 

corredores de forma que se relacionassem ao cotidiano do profissional dessa área. Isto posto, entende-

se a falta de um capítulo específico sobre a ocupação uma limitação do estudo, bem como a limitação 

dos artigos aqui apresentados. Espera-se em estudos futuros, abranger maior quantidade de artigos 

contemporâneos que explorem a relação causas versus doenças intrínsecas na profissão dos catadores. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde 

RESUMO 

O presente trabalho busca analisar as condições 

ergonômicas laboral como causa de satisfação do 

profissional no supermercado São Francisco. Foi 

feita visita a empresa e através de metodologia 

qualitativa com observação comportamental, 

analisaram visualmente o ambiente laboral e o 

desenvolver do labor dos trabalhadores, 

recolheram informações relevantes em 

questionário. Foram encontrados problemas de 

natureza estrutural do prédio: falta de saída de 

emergência conforme NR 23, de instalações 

sanitárias separadas por sexo conforme NR 24; 

falta de suportes ajustáveis para os pés dos 

operadores de caixa e  assento para descanso 

intermitente dos embaladores de compras, que 

passam o horário de expediente em pé e falta de 

mecanismo que atenue o esforço aplicado por 

esses ao empurrar caixas e mais caixas de 

compras com peso considerável; inadequações 

aos diplomas legais com relação aos programas 

exigidos como PPRA e PCMSO. Por estes fatos 

apresentados, conclui-se que os operadores de 

caixa podem sofrer de inchaços nos pés e 

tornozelos por falta de suportes específicos; os 

embaladores, que passam horas em pé sem um 

assento e que dispendem força em demasia para 

mover caixas podem sofrer de lombalgias, dores 

na coluna e dores na lombar; danos auditivos e 

extra auditivos por ruído emitido por um 

ventilador industrial; e por fim, verificou-se que 

segundo o CNAE e o dimensionamento da CIPA 

e do SESMT a empresa está desobrigada  a 

manter esses serviços. 

ABSTRACT

The job seeks to analyze the ergonomic working 

conditions as a cause of professional satisfaction 

in the São Francisco supermarket. This study was 

an in the business and the method of quantitative 

works with the behavioral, is in the evaluation 

and the works of the working of workers, in the. 

NR 23, according to standards NR 24; The lack 

of accessories to store the packing bags and the 

intermittent payment cards of the shopping 

packers, who make office hours and the lack of 

mechanisms of storage of money by weight when 

buying boxes and boxes of purchases of  

considerable weight; legal diplomas in relation to 

the required programs such as PPRA and 

PCMSO. Because the types presented, 

completed, box preachers may be subject to 

swelling in the feet and ankles for lack of specific 

support; the packers, who play the hours standing 

without a seat and who disguise themselves in the 

movement up and down. Hearing and extra-

auditory damage by an industrial fan; and finally, 

it was verified that the CNAE and the size of 

CIPA and SESMT a company is not required to 

maintain these services.

PALAVRAS-CHAVE:  Supermercado. Laboral. Inchaço. Ergonômicos. 

KEYWORDS:  Supermarket. Laboral. Swelling. Ergonomic. 
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1 INTRODUÇÃO 

É visível como o trabalhador do ramo de supermercados sofre com o contínuo desgaste 

e riscos físicos e situações ergonômicas: muitas horas trabalhadas na mesma posição sem um 

tempo mínimo de descanso como é o caso dos embaladores, desconfortos dos operadores de 

caixa e a omissão por parte dos empregadores em investimentos em estrutura física e conforto 

no local de trabalho. Vira-se também a inadequação quanto a programas obrigatórios como o 

PPRA e o PCMSO. Problemas na estrutura do prédio no que tange a saídas de emergência. Com 

o objetivo de buscar melhorias para estes trabalhadores, neste estudo será apresentada a falta

de estrutura no ambiente de trabalho da empresa em destaque e como se propõe sanar estes 

malefícios à saúde física e mental do trabalhador. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 NR 17 – condições de trabalho dos caixas 

A supra norma tem por objetivo de criar parâmetros e diretrizes mínimas para os 

operadores de checkout sempre objetivando à prevenção de problemas de saúde e segurança no 

trabalho. A norma, traz em si algumas normatizações para o setor de checkout que a empresa 

tem de observar: a) Atender às características antropométricas de 90% dos trabalhadores, 

respeitando os alcances dos membros e da visão; b) Assegurar a postura para o trabalho na 

posição sentada e em pé, e as posições confortáveis dos membros superiores e inferiores, nessas 

duas situações; c) Respeitar os ângulos limites e trajetórias naturais dos movimentos, durante a 

execução das tarefas, evitando a flexão e a torção do tronco; d) Manter uma cadeira de trabalho 

com assento e encosto para apoio lombar, com estofamento de densidade adequada, ajustáveis 

à estatura do trabalhador; e) Colocar apoio para os pés, independente da cadeira. 

2.2 Empacotador (análise postural) 

Segundo estudo apresentado no 1º Congresso Internacional de Ergonomia Aplicada 

sobre a análise biomecânica do embalador de supermercado, foi constatado que a melhor forma 

deste trabalhador laborar é em pé com descanso intermitente. Chegou-se a este resultado através 

de análise por RULA (Rapid Upper Limb Assessment) que é um método observacional que 

objetiva a classificação dos riscos de Lesões Musculoesqueléticas do Membro Superior no 

Local de Trabalho (LMEMSLT). Naquele estudo em supra, verificou-se que sentado o 

trabalhador sofreria diversos danos, quais sejam: sobrecarga na coluna, compressão supra 

patelar pela borda do checkout. Compressão essa que reduz o fluxo sanguíneo. 

1740



IV SECITEX /XIV CONGIC 

3 METODOLOGIA 

A referente pesquisa foi elaborada pela metodologia qualitativa com observação 

comportamental dos empregados e estrutural da empresa supramencionada. Houve visita na 

empresa onde foram feitas entrevistas com funcionários e empregador. Por referência, foram 

utilizadas, do site do Ministério do Trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras (NRs) 

convenientes. As coletas dos dados foram tomadas por base em checklist (questionário), 

observações visuais, entrevistas e fotografias. 

3.1 Caracterização da empresa 

A empresa varejista visitada foi o supermercado São Francisco na cidade de Caicó. Ela 

se enquadra, segundo a CNAE, no grau de risco 2 e, com isto, não é obrigada a constituir 

SESMT (NR 4; 4.2; quadro II) e CIPA (NR 5; 5.6; quadro I).  

Quadro 1 - Caracterização da Empresa 

Nome Fantasia Supermercados São Francisco CNAE: 47.11-3 

Endereço: Rua João Florenço Total de empregados: 13 

Atividade Econômica: Comércio Varejista de alimentos Grau de Risco: 2 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Situação da empresa em conformidade com as normas regulamentadoras 

Através de uma visita foi observado que não há saídas de emergência em conformidade 

com a NR 23 e não há instalações sanitárias separadas por sexo (NR 24, 24.1.2.1).  

O conforto no local de trabalho não é satisfatório para os trabalhadores que embalam as 

compras que passam pelo operador de caixa, no que tange o item 17.3.5 da NR 17: Para as 

atividades em que os trabalhos devam ser realizados de pé, devem ser colocados assentos para 

descanso em locais em que possam ser utilizados por todos os trabalhadores durante as pausas. 

Há, também, inconformidade com a NR 17, item 17.3.4 (Para as atividades em que os trabalhos 

devam ser realizados sentados, a partir da análise ergonômica do trabalho, poderá ser exigido 

suporte para os pés, que se adapte ao comprimento da perna do trabalhador) no que tange os 

operadores de caixa. Ainda, a empresa não tem Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA) e nem PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 

Falando nos riscos e prejuízos de não se ter tais programas na empresa pode-se citar, em 

primeiro plano, as multas decorrentes da fiscalização do MTE, conforme estabelecido na NR 

28. Há, também, as indenizações perante a Justiça do Trabalho por meio de ações impetradas

pelo trabalhador por adquirir doenças ocupacionais durante o período que esteve a trabalho na 
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empresa e ainda responsabilidade criminal, por parte dos responsáveis pela empresa, por tais 

doenças ou acidente sem o respaldo dos PPRA e do PCMSO que podem levar à prisão. 

4.2 Descrição do setor analisado 

O setor analisado da empresa foi o setor de pagamentos de compras, nele se encontra o 

profissional que fica sentado numa mesa metálica (checkout) onde manuseia um teclado 

alfanumérico, tela de computador, uma esteira móvel pela qual passa as compras. Há uma 

cadeira ergométrica, mas sem suporte para os pés que pode causar inchaço nos pés e tornozelos. 

Há, também, o embalador – profissional que embala essas compras, que trabalha em pé 

sem um assento para descanso intermitente. Essa posição em pé, se por muito tempo e se for 

frequente, pode causar dores lombares, lombalgias e dores de coluna. Ainda, esse profissional, 

quando acaba de embalar os produtos em uma caixa plástica para entrega, exerce força física 

para levar essa caixa cheia dos produtos arrastando-a até o local onde o caminhão as recolhe 

para entrega. Deve-se considerar que, além do peso das caixas (porque às vezes são mais de 

duas caixas empilhadas) tem também a resistência do atrito com o solo. 

Nesse local de trabalho, há um climatizador industrial que faz muito barulho; há um 

senso comum de que o ambiente de trabalho deve ser um local acusticamente confortável e isso 

faz o trabalhador se concentrar mais na atividade, assim contribuindo positivamente na 

produtividade da empresa. Conforme pesquisa da Fundacentro, a exposição a ruídos excessivos 

no local de trabalho pode ocasionar perda da audição e outros efeitos extra auditivos.  

5 RECOMENDAÇÕES DE MELHORIAS 

• Saída de emergência conforme a NR 23: aberturas com largura mínima de 1,20m (um

metro e vinte centímetros) e placas de sinalização para orientação da saída de

emergência;

• Instalações sanitárias separadas por sexo conforme a NR 24;

• Suporte ajustável para os pés do operador de caixa conforme a NR 17;

• Um assento para que o embalador tenha um tempo para descanso;

• Adequação da empresa aos programas exigidos – PPRA e PCMSO;

• Utilização de uma base com rodas para pôr as caixas de compras e, assim, levá-las ao

local de embarque no caminhão com o mínimo de esforço;

• Aparelho de climatização que atenda às exigências de ventilação necessária e de

conforto sonoro.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a análise a um supermercado pode-se encontrar muitos riscos ambientais e 

ergonômicos. Tais como em que operador de caixa, nesta empresa, pode sofrer de inchaço nos 

tornozelos e pés por não ter um suporte para os pés, da mesma forma, o embalador que passa 

todo o horário de trabalho na mesma posição (em pé) e sem ter um assento para descansar por 

uns minutos e assim evitar dores na lombar, lombalgia e dores na coluna, além de fazer força 

considerável para empurrar caixas pesadas somadas com o atrito do solo que faz aumentar o 

esforço dispendido. Além disso, ventilação com demasiado barulho no local de trabalho que 

pode acarretar perda de audição e outras consequências extra auditivas. Verificou-se que 

segundo o CNAE e o dimensionamento da CIPA e do SESMT a empresa está desobrigada a 

manter esses serviços. Também, por desobediência do empregador aos dispositivos legais, não 

se tem PPRA e PCMSO. Por fim, conclui-se que o SST é de suma importância para a prevenção 

e conservação da saúde e bem-estar do trabalhador no seu ambiente de trabalho, assim como a 

observância aos diplomas legais como as NRs como foco em SST. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde 

RESUMO 

O grande número de casos de doenças 

provenientes das formas de trabalho existentes 

retratam as condições, muitas vezes, 

inapropriadas aos quais os funcionários estão 

submetidos. Tais índices causam desconfortos 

aos funcionários e à empresa, já que gastos estão 

envolvidos. Tendo em vista que esse número 

encontra-se em ascensão e vista a necessidade de 

estudo e de soluções para a redução de casos das 

de doenças e acidentes de trabalho, objetivou-se 

realizar um estudo bibliográfico das doenças que 

acometem a classe das pessoas que trabalham em 

pé confrontando as doenças relatadas por 

Ramazzini com outros autores que estudaram e 

relataram as doenças mais frequentes nos 

mesmos trabalhadores. Percebeu-se que  algumas 

das doenças citadas por Ramazzini ainda são 

encontradas nos dias de hoje, no entanto, outras 

não foram citadas nos trabalhos estudados. Para 

que ocorra uma redução dos índices deve-se 

avaliar e buscar soluções viáveis objetivando 

uma melhor condição de trabalho e, 

consequentemente de saúde ocupacional para os 

trabalhadores, uma maior redução dos custos 

para a empresa e o bem comum de todos os 

envolvidos.

ABSTRACT 

The large number of disease cases from existing 

forms of work depict the often inappropriate 

conditions to which employees are subjected. 

Such indices cause discomfort to employees and 

the company, as expenses are involved. 

Considering that this number is on the rise and 

considering the need for study and solutions for 

the reduction of cases of diseases and accidents 

at work, the objective was to carry out a 

bibliographic study of the diseases that affect the 

class of the people who work standing 

confronting the diseases reported by Ramazzini 

with other authors who studied and reported the 

most frequent diseases in the same workers. It 

was noticed that some of the diseases mentioned 

by Ramazzini are still found today, however, 

others were not mentioned in the studies studied. 

For a reduction of the indexes, it is necessary to 

evaluate and seek viable solutions aiming at a 

better working condition and, consequently 

occupational health for the workers, a greater 

reduction of the costs for the company and the 

common good of all the involved ones. 

PALAVRAS-CHAVE:  Doenças. Trabalhadores em pé. Varizes. Saúde ocupacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

Filgueira (2017) afirma que segundo relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), divulgado no final de 2015, o Brasil é o 3º país do mundo com mais 

registros de mortes por acidentes de trabalho. Gerando assim um número absolutos de 

aproximadamente 3 mil óbitos oficialmente registrados pelo Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS). Os Acidentes de Trabalhos não letais que conseguem ser contabilizados pelo INSS no 

mercado de trabalho brasileiro têm ultrapassado a marca de 700 mil, por ano, desde 2008, com isso, 

precisa-se realizar uma reflexão e ação mais efetiva para fortalecer uma cultura de prevenção de 

acidentes e promoção a saúde do trabalhador. 

Sendo assim, pode-se perceber através dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde, o número 

de acidente de trabalho, em 2013, foi mais do que o dobro, em termos absolutos, do que a quantidade 

registrada pelo INSS em qualquer ano da década de 1970, quando o Brasil era considerado campeão 

mundial de acidentes. 

Logo, quando é analisado as características dos agravos que ocorrem no Brasil, os indicadores 

mais gerais anteriormente apresentados não surpreendem. Condições acidentogênicas acentuadas 

estão alastradas pelo mercado de trabalho, sem discriminar, em geral, setores ou portes de empresas, 

sejam mais ou menos diferentes ou poderosos.  Mas, quando se avança nas pesquisas e estudos se 

percebe que esta temática é abordada por diversos autores, com isso, o adoecimento do trabalhador 

não é algo novo, mas antigo e repetitivo em várias literaturas destacando riscos arcaicos, a novos 

fatores de morbidade, ou à combinação de antigos e novos fatores de adoecimento, reconhecidos pela 

literatura técnica e sistematicamente de fácil identificação e prevenção (FILGUEIRA, 2017). 

Com isso, este estudo tem por objetivo pesquisar na literatura científica estudos que fazem 

relação com o adoecimento do trabalhador que desempenha sua atividade de trabalho em pé na maior 

parte do seu tempo, relatado na obra de Bernardino Ramazzini, As doenças dos Trabalhadores e a 

produção científica atual. 

A obra de Bernardino Ramazzini (1633-1714), intitulada De Morbis Artificum Diatriba, 

traduzida por Dr. Raimundo Estrêla sob o título “As Doenças dos Trabalhadores”, traz uma 

investigação das facetas da vida e obra deste Mestre da Medicina do Trabalho. Entre as muitas e 

interessantes contribuições, pode-se destacar a preocupação e o compromisso com uma classe de 

pessoas habitualmente esquecida e menosprezada pela Medicina, podendo-se dizer mais específico a 

KEYWORDS: Diseases. Standing workers. Varicose veins. Occupational health. 
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Medicina do Trabalho. Podendo-se destacar também sua contribuição através da sistematização e 

classificação das doenças segundo a natureza e o grau de nexo com o trabalho (MENDES, 2016). 

O interesse para a realização desta investigação surgiu a partir da curiosidade do grupo como 

também através do conhecimento da obra de Bernardino Ramazzini apresentada em sala de aula, com 

isso, despertou o interesse em pesquisar qual a doença o trabalhador em pé é relata na obra, e como 

esta ocupação se encontra nos dias atuais. 

A importância deste estudo se destaca também por afirmar a necessidade de combater a 

subnotificação, que dificulta a análise, a avaliação, o planejamento e a adoção de políticas públicas 

eficazes. Com isso, é possível identificar o destaque da ocupação de em pé e como o adoecimento 

ocorre e outras informações, sendo necessário para a atuação e assim reduzir esse problema de saúde 

pública. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 SAÚDE E SEGURANÇA NO BRASIL 

No Brasil, há diversos diplomas jurídicos com determinações a serem seguidas pelos 

empregadores para evitar acidentes e doenças ocupacionais. Essas regras constam, em especial, nas 

Normas Regulamentadoras (NR) de Saúde e Segurança do Trabalho. Em que pesem seus limites, as 

NR são instrumentos muito importantes na busca pela preservação da integridade física de quem 

trabalha. Se essas regras fossem comumente seguidas pelas empresas, certamente teríamos um quadro 

bem menos severo de adoecimento laboral no país. 

Com esses avanços na proteção aos trabalhadores pelo mundo, no Brasil, em 1978, o governo 

aprovou a portaria 3.214/78, para consolidar as leis trabalhistas relativas à medicina e segurança do 

trabalho, tendo como base a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, que por meio da lei n° 

6.514/77, passou a tratar da saúde e da medicina do trabalho. Com isso, foram aprovadas 28 Normas 

Regulamentadoras (NRs), que, posteriormente, foram adotadas mais oito, totalizando 36 NRs.  

Em 2013, do total das mortes no trabalho registradas pelo INSS, 80% foram decorrentes de: 

a) impactos de objeto; b) quedas; c) exposição a energia elétrica; d) aprisionamentos (MTPS, 2015).

Abarcando diferentes setores, há itens de normas específicos para evitar a ocorrência desses 

infortúnios, como nas NR 10 (instalações elétricas), NR 12 (máquinas e equipamentos), NR 18 

(construção civil), NR 31 (trabalho rural) e NR 35 (trabalho em altura). 

2.2 A DOENÇA DOS TRABALHADORES, BERNARDINO RAMAZZINI 
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Desde o século XVII começou a se falar das doenças ocupacionais, Bernardino Ramazzini, 

um médico italiano, descreveu vários riscos relacionados à saúde dos trabalhadores em 52 ocupações, 

sendo assim considerado o pai da saúde ocupacional. Mais tarde, no século XVIII, com a Revolução 

Industrial, onde vários trabalhadores foram acometidos por doenças, causando várias mortes, com 

isso o governo britânico pressionou os donos das fábricas a manter médicos nas instalações fabris, 

assim, surge o primeiro serviço de saúde ocupacional no mundo (RAMAZZINI, 2016). 

Entre as muitas e interessantes contribuições, tenta-se identificar algumas selecionadas para 

este breve introito à sua obra, a propósito dos 300 anos da publicação do De Morbis Artificum 

Diatriba. Em primeiro lugar, a preocupação e o compromisso com uma classe de pessoas 

habitualmente esquecida e menosprezada pela Medicina, seguido por sua visão sobre a determinação 

social da doença. Logo após pode-se destacar a contribuição metodológica de Ramazzini, para o 

exercício correto da Medicina, quando voltada às questões de saúde e trabalho. Dito em outras 

palavras, como deve ser a abordagem dos problemas. Ramazzini praticou e ensinou os passos 

corretos. Uma quarta área em que Ramazzini deixou sua indelével contribuição foi a da 

sistematização e classificação das doenças segundo a natureza e o grau de nexo com o trabalho 

(MENDES, 2016). 

Nogueira (2016) afirma que a obra de Ramazzini, pela primeira vez na história da humanidade 

e da arte médica, é enfatizado que o trabalho pode produzir doença, e que todos os médicos devem 

sempre procurar saber qual a profissão de cada um dos seus pacientes para verificar se não será esta 

que está condicionando o quadro mórbido. 

3 METODOLOGIA 

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gerhardt e Silveira (2009) é 

feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites.  

A pesquisa utilizou a obra de Bernardino Ramazzini, pai da medicina do trabalho, intitulada 

“A doença dos Trabalhadores”, escrita em 1700 e artigos pesquisados no site de busca científica 

“Google Acadêmico”, com a intenção de fazer uma relação entre o adoecimento  citado na obra de 

Ramazzini e como esta ocupação se encontra nos dias atuais. 

Para coleta de dados foi utilizado um roteiro investigativo, em que se fazia uma relação da 

ocupação dos trabalhadores que trabalham em pé na maior parte do seu dia, descrita por Ramazzini, 
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como também através da análise dos artigos científicos encontrados, sendo extraído quais doenças 

acometiam os trabalhadores descrito por Ramazzini, e se nos dias atuais como estes trabalhadores se 

encontram. 

Os dados foram analisados de forma descritiva, que segundo Reis e Reis (2002), aborda que 

a análise descritiva é a fase inicial deste processo de estudo dos dados coletados. Utiliza-se métodos 

de Estatística Descritiva para organizar, resumir e descrever os aspectos importantes de um conjunto 

de características observadas ou comparar tais características entre dois ou mais conjuntos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ramazzini destaca em sua obra os principais trabalhadores que executam seus respectivos 

serviços em pé por um longo período de tempo, como os carpinteiros, escultores, ferreiros, pedreiros, 

guardas reais, etc. Nessas profissões observou-se elevados índices de determinadas doenças 

relacionadas ao fato desses profissionais permanecerem nessa posição por um considerável período 

de tempo. Entre essas doenças ele destacou três, sendo elas as varizes, problemas renais e doenças 

estomacais.  

As varizes são destacadas por Ramazzini como a doença que mais acomete esse tipo de 

trabalhador, uma vez que ao ficar muito tempo em pé, a musculatura das pernas se enrigessem, 

comprimindo os vasos sanguíneos e retardando o fluxo do sangue, que então se estanca nas veias e 

válvulas das pernas. Ele destaca ainda que esse retardo do movimento do sangue é fácil de ser 

comprovado, uma vez que a pulsação estará mais lenta se tomada com o braço estendido. 

Outras doenças que Ramazzini destaca para os trabalhadores que permanecem muito tempo 

de pé são úlceras nas pernas, fraquezas nas articulações, perturbações nos rins e urina sanguinolenta. 

Com relação aos rins, ele destaca que para que o corpo permaneça ereto, as fibras dos músculos 

lombares devem estar tensionadas, condição essa que compromete os rins, já que o sangue não segue 

seu curso natural de maneira tão livre, o que faz com que os distúrbios mencionados ocorram. 

Por fim, Ramazzini aconselha que os profissionais que executam atividades de permanecer 

muito tempo de pé, sempre que possível, interrompam a posição contínua, seja se sentando ou fazendo 

pequenas caminhadas, a fim de evitar as doenças mencionadas anteriormente neste artigo. 

Mesmo passado tanto tempo desde a obra de Ramazzini, pesquisas recentes apontam que 

algumas das doenças citadas pelo autor italiano em 1700 ainda acometem esses profissionais. Alguns 

autores afirmam que a permanência prolongada na posição em pé dos trabalhadores está diretamente 
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ligada ao aumento do desconforto dos membros inferiores (Antle et al., 2015), sintomas de desordem 

vascular do membro inferior (Sudol-Szopinska et al., 2013), e varizes (Beleza et al., 2013). 

O estudo de Beleza et al. (2013) aponta o elevado índice de varizes em profissionais de 

enfermagem, onde cerca de 75% dos profissionais que participaram das pesquisa apontam o fato de 

permanecer muito tempo em pé como fator contribuidor para essa doença, além de problemas 

musculoesqueléticos, como lombalgias, problemas de articulação, dores musculares crônicas e lesões 

na coluna vertebral. Nos estudantes de enfermagem, Martins e Felli (2013) mostram que mais de 35% 

dos entrevistados possuem sintomas de doenças na parte inferior das costas, 21,5% na parte superior 

das costas, e mais de 37% nos membros inferiores e articulações (joelho, tornozelo, coxas e quadril). 

Esteves (2013) por sua vez aponta em sua dissertação que os trabalhadores que desempenham 

suas atividades em pé estão entre os trabalhos com maior fator de risco, juntamente com os que 

desempenham trabalhos repetitivos e manuais de carga, a desenvolverem lesões músculo-esqueléticas 

devido ao trabalho. Ainda segundo seu estudo, a principal doença a acometer esses trabalhadores é a 

lombalgia.  

Já o estudo realizado por Antle et al. (2018), aponta que nesse tipo de trabalho ocorre aumento 

da Pressão Arterial Média (PAM) dos membros inferiores, o que pode levar a doença arterial 

periférica. Além de aumentos na pressão arterial do membro inferior, Antle et al. (2018) considera 

também o refluxo e agrupamento no membro inferior devido à gravidade durante trabalhos. Segundo 

ele, permanecer em pé acima de 75% do dia de trabalho médio leva a um aumento da pressão venosa 

hidrostática, que por sua vez, pode levar a alterações bioquímicas que causam válvulas venosas e 

tecidos danificados e menos funcionais. Sangue arterial e venoso aumentado pressões são 

susceptíveis de causar desconforto e podem contribuir para danos vasculares e doenças que são 

frequentemente relatadas na literatura epidemiológica (Sudol-Szopinska et al., 2013). 

Na bibliografia pesquisada não foi encontrada nenhuma referência a doenças renais ou 

estomacais relacionadas à este tipo de ocupação, como citado na obra de Ramazzini. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O referido trabalho teve por objetivo comparar as doenças que acometem os trabalhadores que 

passam maior parte do seu turno de trabalho em pé citadas por Ramazzini, e compará-las com o que 

pesquisas mais recentes afirmam. Após análise e comparação dos resultados, percebeu-se que as 

varizes são a única doença citada tanto por Ramazzini quanto por pesquisadores mais recentes, e que 

ela é responsável por acometer muitos dos trabalhadores que desempenham essa função. 
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Não foram encontrados em estudos recentes nenhuma citação sobre doenças renais ou 

estomacais, como sugeriu Ramazzini em sua obra. No entanto, uma série de outras doenças são 

citadas em diversos outros trabalhos. A maioria delas está diretamente ligada aos membros inferiores 

e são de ordem muscular e esquelética, abrangendo coxas, panturrilhas, ossos e articulações.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde 

RESUMO

As condições de saúde e segurança do 

trabalhador são elementos essenciais para a 

melhoria da qualidade de vida no trabalho. É 

possível perceber a relativa escassez de estudos 

sobre segurança do trabalhador rural. O objetivo 

deste relatório é identificar os riscos ambientais 

que os funcionários estão expostos e para tanto 

foi realizado em uma empresa agrícola no 

interior do município de Assú/RN, uma pesquisa 

dos riscos encontrados, relacionando-os com as 

atividades desenvolvidas, propondo medidas e 

melhorias para o bem-estar de todos. A 

metodologia utilizada foi à descritiva, centrada 

na coleta de informações adquiridas na empresa 

que fossem fundamentais para endossar nossa 

pesquisa. Para obtenção de dados, foi feito um 

questionário participativo com a Técnica de 

Segurança do Trabalho e funcionários do local. 

Os resultados comprovaram a primeira 

impressão que a empresa expressa. Competência 

organizacional e fidelidade de segurança, todavia 

ainda são necessários alguns ajustes para 

aprimorar a garantia da integridade do 

trabalhador. Analisar e prevenir riscos 

ocupacionais são relevantes para manter a 

segurança do trabalhador. 

ABSTRACT 

The health and safety conditions of the worker 

are essential elements for improving the quality 

of life at work. It is possible to perceive the 

relative scarcity of studies on rural worker safety. 

The objective of this report is to identify the 

environmental risks that the employees are 

exposed and for that was carried out in the 

agricultural company Bela Flor, in the interior of 

the municipality of Assú/RN, a research of the 

risks found, relating them with the activities 

developed, proposing measures and 

improvements to the well-being of all. The 

methodology used was descriptive, focused on 

the collection of information acquired in the 

PALAVRAS-CHAVE: Riscos ambientais. Saúde ocupacional. Segurança no Trabalho. 
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company that was fundamental to endorse our 

research. To obtain data, a participatory 

questionnaire was done with the Work Safety 

Technique and local staff. The results proved the 

first impression the company expressed. 

Organizational competence and security fidelity, 

however, some adjustments are still needed to 

improve the guarantee of worker integrity. 

Analyzing and preventing occupational hazards 

are relevant to maintaining worker safety. 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo o Artigo 3º da Lei nº. 8080, “a saúde tem como fatores determinantes e 

condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais”. A saúde 

do trabalhador está inteiramente ligada com as relações entre o trabalho, à necessidade de mudança 

nos processos de trabalho e das condições ambientais no meio de trabalho.  

O trabalho rural apresenta riscos ocupacionais específicos, pois são executadas atividades em 

ambiente propicio aos mais variados riscos ocupacionais. Incluem-se os riscos físicos, pois o trabalho 

é realizado em locais sem abrigo; os químicos, em decorrência da aplicação de variados produtos 

agrícolas; os ergonômicos, por causa dos pesos que os trabalhadores carregam, muitas vezes não 

adaptados aos seus dados antropométricos; os biológicos, pela presença de animais que lhe podem 

causar ferimentos durante a execução do seu trabalho, entre outros (SILVEIRA et al, 2005). 

Sendo assim, o presente relatório tem como objetivo explicar os riscos ambientais e identifica-

los nas atividades desenvolvidas por trabalhadores da empresa. Além disso, serão apontadas as 

doenças de saúde que eles estão expostos em seu local de trabalho, propondo ainda medidas que 

contribuam para a segurança do trabalhador e solucionam os problemas patológicos diagnosticados 

na vistoria à empresa pesquisada. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA QUANTO À DOCUMENTAÇÃO DE SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

 É necessário que toda empresa esteja com seus documentos de segurança do trabalho 

atualizados, pois garante maior proteção a seus funcionários, bem como uma boa gestão da qualidade 

dos seus serviços. Além disso, evita despesas extras com acidentes e multas através dos órgãos 

KEYWORDS:  Environmental risks. Occupational health. Safety at work. 
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fiscalizadores. Nessa instância, como a empresa visitada é do ramo agrícola, ela possui o Serviço 

Especializado em Segurança e Saúde no Trabalhador Rural (SESTR) e o Programa de Gestão 

Segurança Saúde e Meio Ambiente no Trabalho Rural. 

2.2. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 

TRABALHO (SESMT) 

A NR 04 estabelece que as empresas, sejam elas privadas ou publicas deverão manter, 

obrigatoriamente, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. 

Ainda segundo essa mesma Norma Regulamentadora, o SESMT será dimensionado conforme 

número de empregados admitidos pela instituição. Na empresa vistoriada atua apenas um Técnico de 

Segurança do Trabalho. Segundo a NR 31, entre 51 - 150 funcionários, a empresa é exigida com a 

presença apenas do Técnico de Segurança do Trabalho. Assim, como a Bela Flor possui 86 

funcionários ela está dentro das normas e não requer demais integrantes da SESMT. 

2.3. COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES (CIPA) 

Segundo a NR 05, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes é de obrigatoriedade tanto 

para empresas públicas quanto privadas. Sua composição é feita conforme porte da empresa, em que 

quanto maior o número de funcionários maior será o número de envolvidos na CIPA. 

 Na empresa Bela Flor a CIPA é atuante, com reuniões, onde os membros são treinados e 

acompanhados mensalmente pelo próprio Técnico de Segurança do Trabalho com cursos voltados 

para áreas de Higiene Ocupacional e prevenção de acidentes, além de noções de organização, 

funcionamento, importância e atuação da CIPA no ambiente de trabalho. Ademais, ocorre as eleições 

anualmente com os devidos representantes dos empregados. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho será a pesquisa descritiva – cujo objetivo é descrever 

as características de determinado fenômeno - na área de Segurança do Trabalho, embasado em 

pesquisas bibliográficas e entrevistas com setores da empresa inspecionada. Não obstante, através da 

visitação de campo ao estabelecimento, foram coletadas informações que ajudaram no 

desenvolvimento teórico do relatório e fotografias para endossar e comprovar as veracidade presentes 

no trabalho. Com o acompanhamento da Técnica de Segurança do Trabalho da empresa Bela Flor, 

colhemos dados através de Check list e perguntas.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A incorporação das boas práticas de gestão de saúde e segurança no trabalho no âmbito 

organizacional contribui para a proteção contra os riscos presentes no ambiente de trabalho, 

prevenindo e reduzindo acidentes e doenças e diminuindo consideravelmente os custos. 

Visto que a realidade cotidiana de trabalho observada na agricultura, no que se refere à 

utilização de agrotóxicos, expressa as políticas governamentais historicamente adotadas para o setor, 

particularmente está na forma como esta tecnologia foi introduzida no campo. Assim, 

especificamente, ao processo de investigação e avaliação da exposição ocupacional a agrotóxicos 

defendemos que esta deve ser conduzida à luz do processo de produção e, portanto, centrada nas 

características do processo de trabalho, da organização do trabalho e das estratégias de uso destes 

produtos (MACIEL,  et al., 2005). 

Reconhecendo a complexidade da questão da exposição a agentes químicos, na segunda 

metade do século passado a área da Saúde do Trabalhador passou a operar com abordagens multi e 

interdisciplinares para solução de problemas, preconizando que a substituição, ou a modificação do 

processo, ou a intervenção na fonte do risco (equipamentos de proteção coletiva – EPCs) eficazes que 

estabelecem barreiras de exposição sem redução da emissão (KATO, et al., 2007). 

Analisando os riscos que os trabalhadores da empresa agrícola de bananas enfrentam, pode-

se inferir que é necessário investir cada vez mais em programas de prevenção de acidentes que 

contemplem principalmente o manuseio de instrumentos e das máquinas, assim como treinar os 

funcionários para saber usar extintores e lidar com situações de incêndio. É sábio que não conhecer 

os processos de trabalho de uma instituição implica no aumento dos riscos de acidentes. 

4.1 SITUAÇÃO ATUAL DOS SETORES 

SETOR ATIVIDADE RISCOS 
TEMPO 

DE EXPOSIÇÃO 

MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO 

ADMINISTR

ATIVO 

 Gerenciar as 

tarefas de rotina 

essenciais ao 

funcionamento 

da empresa. 

 Ergonômico

 Acidentes
 Intermitente

 Treinamento de

postura corporal;

 Programa de 

Ginástica

Laboral.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante os estudos iniciais conclui-se a importância de defendermos a segurança da saúde 

do empregado rural no ambiente de trabalho. Assim, elaborou-se um trabalho pautado na 

concretização dos fatos e informações diagnosticados na vistoria, reverberando as verdades e 

alcançando os objetivos esperados com a dissertação desse projeto. 

Ressalta-se, ainda, a necessidade de aprofundar em assuntos que envolvam a saúde 

ocupacional e entender os riscos que os trabalhadores estão expostos no seu local de trabalho. 

Portanto, observamos com este estudo que o conhecimento dos riscos deve ser implicado na tomada 

de medidas de proteção e segurança, inerentes ao processo de trabalho, para vislumbrar desta forma 

ações de melhoria e qualidade aos trabalhadores.  
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PLANTIO 

DA BANANA 

 Trabalhadores que

assumem a função

de agricultor e

trabalha no plantio

e cultivo da 

banana. 

 Físico

 Químico

 Biológico

 Ergonômico

 Acidentes

 Permanente

 Uso de filtro solar;

 Uso de EPIs;

 Descanso;

 Treinamento para

uso de

equipamento.

DESMAME 

 É a retirada da

palma da banana

do cacho.

 Acidentes  Intermitente  Uso de EPIs.

SELEÇÃO 

DE FRUTAS 

 Processo de

escolha das frutas,

selecionando a que

for de mercado

interno e que for

para exportação.

 Ergonômico

 Biológico
 Eventual

 Uso de EPIs,

como máscaras de

proteção;

 Postura adequada;

 Descanso;

 Sinalização de 

riscos.

1756

http://www.anvisa.gov.br/reblas/diretrizes.pdf


 IV SECITEX /XIV CONGIC 

MACIEL, J. et al., Agrotóxico e trabalho: uma combinação perigosa para a saúde do trabalhador 

rural. Minas Gerais, 2005. 

KATO, et al., Exposição a agentes químicos e a Saúde do Trabalhador. Revista Brasileira de Saúde 

Ocupacional 2007. 

RODRIGUES, V. L. & SILVA, J. G., 1986. Acidentes de trabalho e modernização da agricultura 

brasileira. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, p.28, 1986. MORAES, M. V. G. de. Doenças 

ocupacionais: agentes: físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. São Paulo: Látria, 2010. 

LEAL, Rosana. Áreas de vivência nos canteiros de obras em empreendimentos habitacionais: 

Segurança a serviço da produtividade. Disponível em: 

<http://rosanalealconsultoria.com/noticias/areas-de-vivencia-nos-canteiros-de-obras-em 

empreendimentos-habitacionais-seguranca-a-servico-da-produtividade.html> Acesso em: 15 de 

dezembro de 2016 

SILVEIRA, C, A et al. Acidente de trabalho entre trabalhadores rurais e da agropecuária 

identificados através de registros hospitalares. Maringá – PR, 2005. Disponível em: 

<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/5221/3366>. Acesso em: 14 

de dezembro de 2016. 

1757

http://rosanalealconsultoria.com/noticias/areas-de-vivencia-nos-canteiros-de-obras-em%20empreendimentos-habitacionais-seguranca-a-servico-da-produtividade.html
http://rosanalealconsultoria.com/noticias/areas-de-vivencia-nos-canteiros-de-obras-em%20empreendimentos-habitacionais-seguranca-a-servico-da-produtividade.html


A IMPORTÂNCIA DO USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL (EPI) PELOS FRENTISTAS DE POSTO DE GASOLINA 

SILVA, E. S.
1
; CAMPELO, M. L.

2
; LIMA, L.C.P.

3
; PAIVA, R. E. A.

4
 

12
IFRN – Campus de Educação a Distância – 

34
IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde. 

RESUMO 

A pesquisa foi realizada em uma empresa 

revendedora de combustíveis, no município 

de Campo Redondo/ RN. Teve por objetivo a 

verificação qualitativa dos riscos existentes 

nos postos de combustíveis, especificamente 

relacionado ao uso de EPI’S (Equipamento de 

Proteção Individual). Uma vez que os 

frentistas ficam expostos a múltiplos riscos a 

saúde, é fundamental que eles tenham 

conhecimento desses riscos, que participem 

de treinamentos sobre saúde e segurança no 

trabalho, mas acima de tudo tenham a 

consciência de que o uso do EPI é garantia de 

seu bem estar físico e sua saúde. A 

observação constatou o uso apenas de botinas, 

uniformes, óculos, boné e creme de proteção 

para a pele. Os frentistas tiveram treinamento 

sobre saúde e segurança no trabalho, 

conhecem o risco que correm, possuem 

máscaras de proteção respiratória, mas se 

negam a usar. O cumprimento de 

obrigatoriedade do uso de EPI’s, de acordo 

com a norma regulamentadora NR 6, 

Equipamento de Proteção Individual é de 

responsabilidade do empregador, que além de 

disponibilizar estes equipamentos deve 

informar aos trabalhadores do risco que a 

profissão os expõem. 

ABSTRACT 

The research was conducted at a fuel retailing 

company in the municipality of Campo 

Redondo / RN, whose objective was the 

qualitative verification of the risks at the fuel 

stations, specifically related to the use of 

EPI'S; Are exposed to multiple health risks, it 

is essential that they are aware of these risks, 

participate in training on health and safety at 

work, but above all be aware that the use of 

PPE is a guarantee of their physical well-

being and their Cheers; The observation noted 

the use of only boots, uniforms, goggles, cap 

PALAVRAS-CHAVE: Postos de combustíveis. Risco. Saúde. Segurança. 
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and skin protection cream, the workers had 

training on health and safety at work, are 

aware of the risk they have, have masks of 

respiratory protection, but refuse to use . 

Compliance with the obligation to use PPE 

according to the NR 6 Individual Protection 

Equipment regulation is the responsibility of 

the employer, who in addition to making 

these equipment available must inform the 

workers of the risk that the profession 

exposes them. 

1 INTRODUÇÃO 

A Organização Internacional do Trabalho, em dados publicado no ano de 2013, estimou 

que cerca de 2 milhões de trabalhadores perderam suas vidas por doenças ligadas ao trabalho. Os 

números não passam despercebidos também em relação às doenças não letais decorrentes de 

atividades laborais, somando cerca 160 milhões de pessoas (FREITAS, 2000). 

O presente trabalho aborda questões pertinentes à importância do uso dos Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI’s) em posto de gasolina. Observa-se que o número de acidentes de 

trabalho coloca em reflexão como estão sendo repassados e utilizados os equipamentos de proteção 

e segurança dos empregados. O trabalho também analisa como se encontra o local de trabalho da 

empresa alvo do presente estudo. Neste aspecto, a Ergonomia (Ergo vem de trabalho e Nomos de lei 

ou regra) surge como uma ciência que estuda as melhores condições dadas para o trabalhador. 

Dessa forma o trabalho em tela tem por objetivo analisar os tópicos da empresa em relação à 

segurança e o uso dos equipamentos dos funcionários, buscando prevenir acidentes e doenças 

ocasionadas caso não haja o uso adequado dos equipamentos fornecidos ou não fornecidos pela 

empresa.  De acordo com a norma regulamentadora NR – 6 – Equipamento de Proteção Individual, 

foi utilizada como base legal neste processo de conscientização, proporcionando assim maior 

segurança aos trabalhadores e cumprimento da legislação trabalhista. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Todas as atividades profissionais que apresentem algum tipo de risco para o trabalhador 

devem ter auxilio de EPI’S. O uso do equipamento adequado e de forma correta garantirá a saúde e 

proteção do trabalhador, diminuindo as chances de consequências negativas no caso de um acidente 

de trabalho. A NR 6, estabelece que os EPI’S sejam fornecidos gratuitamente aos empregados para 

KEYWORDS: Fuel station. Risk. Health. Safety. 
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o cumprimento de suas tarefas dentro da empresa. Nos postos de combustíveis assim como em

outros setores e trabalhos, é imprescindível o uso do EPI. 

Como prevê a NR 6, EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo 

trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. 

Deve ser obedecida para que haja uma proteção do trabalhador, mais para que isso aconteça, o 

trabalhador tem que ter a consciência que o uso do EPI e o cumprimento das normas 

regulamentadoras são para preservar sua saúde e integridade. 

A norma estabelece ainda que os EPI’S sejam fornecidos gratuitamente aos empregados 

para a realização de suas tarefas dentro da empresa. Nos postos de combustíveis, assim como em 

outros setores e trabalhos, é imprescindível o uso do EPI. 

3 METODOLOGIA 

O referido estudo baseia-se em uma pesquisa qualitativa, e se desenvolveu a partir de etapas, 

na qual a primeira formou-se através de estudos sobre o tema o qual seria abordado. 

Sucessivamente, foi colocada em prática uma visita técnica junto a empresa,  onde foi realizada a 

observação dos trabalhadores, sendo utilizado o checklist de perguntas elaboradas pelo grupo. 

Estudo de caso, análise de documentos e avaliação qualitativa. A pesquisa qualitativa pode 

ser caracterizada por um espectro de métodos e técnicas, adaptados ao caso específico, ao invés de 

um método padronizado único. Ressaltam, assim, que o método deve se adequar ao objeto de 

estudo. 

A observação no campo a ser avaliado é indispensável, pois é através da mesma e de dados 

coletados provenientes de pesquisas que encontramos erros e soluções para os mesmos, utilizando 

também pesquisas bibliográficas em artigos e sites relacionados ao tema. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Averiguou-se que o benzeno é uma importante fonte de contaminação ambiental e está 

presente na composição da gasolina, expondo trabalhadores de Postos de Revenda de Combustíveis 

a intoxicações severas. 

Foram encontrados diversos riscos, dentre eles riscos ergonômicos, físicos, biológicos, 

químicos e de acidentes. Um dos riscos mais preocupante é o contato com benzeno, um 

hidrocarboneto presente quando a gasolina evapora, a contaminação pode ocorrer pelas vias aéreas, 
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oral e cutânea. A exposição ao benzeno pode levar irritação dos olhos à perda da consciência, 

anemia, câncer podendo chegar à morte.   

Com a exploração do ambiente de trabalho, tendo em vista um setor que exprime perigo de 

explosões e incêndios foram encontradas várias medidas de precaução, como extintores, avisos de 

perigo, sinalização e EPI’S adequados para a tarefa exercida porem mesmo com a disponibilização 

de EPI’S contatamos a falta do uso da máscara de proteção respiratória, por falta de conscientização 

dos empregados e empregadores. 

Para que sejam corrigidas tais falhas poderão ser tomadas as seguintes soluções: 

 Palestra de conscientização para que todos os trabalhadores vejam a importância dos

EPI’S e EPC’S para sua integridade;

 Política voltada para a ergonomia no ambiente de trabalho;

 Fiscalização das normas dentro da empresa.

Mas o foco da organização deve consistir em fiscalizar e conscientizar os empregados ao 

uso dos EPI’S, diante do grande risco que estão expostos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, pode-se concluir que, apesar de estudos que revelam a toxicidade da exposição a 

vapores de combustíveis, além do possível contato com a pele e os olhos, na função de frentista, o 

fato de estes trabalhadores saberem pouco a respeito dos riscos a que estão expostos, bem como dos 

equipamentos de proteção individual necessários para a sua função, revela que os empregadores não 

transmitem a seus empregados informações importantes para a saúde deles. Falta a essas empresas 

um compromisso com a saúde de seus trabalhadores e ações de responsabilidade social empresarial 

visando seu público interno. 

REFERÊNCIAS 

CIPA, comissão interna de prevenção de acidentes, disponível 

em:<http://www2.cdp.com.br/Cipa/index.html> Acesso em: 26/06/2017. 

FREITAS, N.B.B.; ARCURI, A.S.A. Riscos devido a substâncias químicas. São Paulo: Kingraf, 

2000. Disponível< www.abepro.org.br/biblioteca/TN_STO_209_242_26682.pdf>. Acesso em 

18/07/2017 

GUIA TRABALHISTA. Normas regulamentadoras. Disponível em: 

<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nrs.htm> Acesso em: 14 de junho de 2017 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1761



REVISTA PROTEÇÃO – medidas de controle reduzem exposição do trabalhador ao benzeno 

Data:16/03/2016/Fonte:SINPOSPETRO/RJ. Disponível em: 

<http://www.protecao.com.br/noticias/geral/medidas_de_controle_reduzem_exposicao_do_trabalha

dor_ao_benzeno/AnjiJajj/11154> Acesso em 22 de junho 2017. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1762



 IV SECITEX /XIV CONGIC 
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RESUMO

Considerando a importância do setor 

alimentício para a economia e para os estudos 

acadêmicos, o estudo realizado tratou de 

analisar o ambiente de trabalho do Laboratório 

de Tecnologia de Alimentos da Universidade 

Federal do Semiárido do Rio Grande do Norte 

– UFERSA. O objetivo do trabalho foi

verificar e analisar quais os riscos que as

pessoas que trabalham no laboratório de

alimentos da UFERSA estão expostas,

observar se neste ambiente as pessoas que

exercessem algum tipo trabalho como

técnicos, professores e alunos correm a algum

tipo de risco e se os mesmos dispõem de meios

de proteção para segurança. A metodologia

utilizada para o presente trabalho foi por meio

de visita técnica acompanhada por alguns

membros que utilizam o laboratório como, por

exemplo, alunos e técnico químico do

laboratório. Foi identificada a existência de 

alguns riscos como risco físico, químico, 

ergonômico e de acidente. Para controlar os 

riscos encontrados e possíveis problemas que 

ponham em risco a segurança dos usuários do 

laboratório é importante que haja o uso de 

EPIs, a implantação de alongamento por meio 

de ginástica laboral, treinamento de combate a 

incêndio para os usuários do Laboratório 

estarem preparados para um eventual caso de 

incêndio e a utilização de sinalização por meio 

de placas padronizadas. Através da análise 

feita por meio de uma visita técnica ao 

Laboratório de Tecnologia de Alimento da 

UFERSA, é necessário colocar em prática as 

recomendações de segurança sugeridas para 

que o ambiente estudado seja cada vez mais 

confiável e os riscos sejam controlados.

PALAVRAS-CHAVE: Laboratório. UFERSA. Risco. Segurança. 

ABSTRACT 

Considering the importance of the food sector 

for economics and for academic studies, the 

study aimed to analyze the work environment 

of the Food Technology Laboratory of the 

Federal University of the Semi - arid of Rio 

Grande do Norte - UFERSA. The objective of 

the study was to verify and analyze the risks 

that people working in the food laboratory of 

UFERSA are exposed to, to observe if in this 

environment people who work in some kind of 

work as technicians, teachers and students are 

at risk and they have the means of protection 

for safety. The methodology used for the 

present study was through a technical visit 

accompanied by some members who use the 

laboratory, such as students and chemical 

technician of the laboratory. It was identified 

the existence of some risks as physical, 

chemical, ergonomic and accident risks. To 

control the risks encountered and possible 

problems that endanger the safety of laboratory 

users, it is important to have the use of PPE, 

the implantation of stretching through workout 

gymnastics, fire-fighting training for 

Laboratory users to be prepared for a possible 

fire event and the use of signaling by means of 

standardized signs. Therefore, through the 

analysis made through a technical visit at the 
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bFood Technology Laboratory of UFERSA, it is 

necessary to put into practice the 

recommendations of safety suggested so that 

the studied environment is more and more 

reliable and the risks are controlled

KEYWORDS: Laboratory. UFERSA. Risk. Safety. 

1 INTRODUÇÃO 

A prevenção de acidentes e a segurança à saúde das pessoas que exercem alguma atividade 

em uma organização é responsabilidade do empregador e dos empregados, seja essa organização 

pública ou privada todos devem contribuir para um ambiente de trabalho saudável.  

Considerando a importância do setor alimentício para a economia e para os estudos 

acadêmicos, o estudo realizado tratou de analisar o ambiente de trabalho do Laboratório de 

Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Semiárido do Rio Grande do Norte - UFERSA, 

onde são realizados pesquisas e estudos sobre a tecnologia de alimentos que tem como objetivo 

estudar as características e qualidade dos alimentos.   

O objetivo do trabalho foi verificar e analisar quais os riscos que as pessoas que trabalham no 

laboratório de alimentos da UFERSA estão expostas, observar se neste ambiente as pessoas que 

exercessem algum tipo de trabalho como técnicos, professores e alunos correm algum tipo de risco e 

se eles dispõem de EPIs e/ou outros meio de segurança, além do mais o trabalho procurou analisar se 

existem e quais métodos de sinalização são utilizados neste ambiente, também verificou as 

ferramentas de controle e prevenção em caso de emergência, dentre outros assuntos relacionados à 

segurança do trabalho. Esse trabalho se preocupou em investigar a situação do ambiente de trabalho 

no qual os profissionais do laboratório de alimento da UFERSA desenvolvem suas atividades. Tendo 

como intuito mostrar os meios de proteção existente e as situações que podem ser melhoradas.  

O Laboratório de Tecnologia de Alimentos da UFERSA é um dos muitos setores da 

universidade que contribui para o desenvolvimento de tecnologia de alimentos. Nesse ambiente são 

realizadas diversas análises e estudos que contribuem para o melhoramento e armazenamento de 

frutos. Por isso, o trabalho dos profissionais neste ambiente é rotineiro e cansativo e eles estão 

constantemente em contato com o laboratório para a realização das atividades acadêmica.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Segurança do Trabalho pode ser considerada como medidas que podem evitar possíveis 

danos à saúde do trabalhador, assegurando que o mesmo conheça os limites de exposição ao risco e 
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bque procure meios para a própria proteção e dos que estejam envolvidos, resguardando sua 

integridade física durante o exercício do trabalho. Num ambiente onde se utilizam produtos químicos 

e que pode haver riscos físicos, químicos e de acidente é importante que exista um cuidado especial 

para o manuseio dessas substâncias e para o exercício que a envolvam. 

2.1 Saúde e Segurança no Trabalho 

A Saúde e a Segurança no Trabalho devem promover a manutenção dos mais elevados níveis 

de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores de todos os setores de atividade, deve também 

prevenir os trabalhadores de efeitos adversos para a saúde decorrentes das suas condições de trabalho. 

2.2 Laboratório e Riscos 

Com estudo e analise do ambiente é possível notar que os riscos podem estar presentes na 

forma de substâncias químicas, agentes físicos e mecânicos, inadequação ergonômica dos postos de 

trabalho ou, ainda, em função das características da organização do trabalho. Os riscos físicos e 

químicos têm representado uma importante ameaça à saúde dos trabalhadores que exercem suas 

atividades em ambiente laboratorial, os riscos dos produtos químicos para o homem estão ligados ao 

fato de serem irritantes, asfixiantes, alérgicos, inflamáveis, tóxicos, cáusticos, carcinogênicos ou 

mutagênicos. 

2.3 Normas Regulamentadoras 

A NR6 que trata de Equipamento de Proteção Individual (EPI) classifica Equipamento de 

Proteção Individual, todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e à saúde no trabalho. Os usuários 

do laboratório de alimentos UFERSA podem procurar se prevenir contra algum dano a saúde por 

meio do uso de equipamentos de proteção, tendo em vista que para a utilização de EPI’s e EPC’s se 

deve principalmente à educação e supervisão e não à disponibilidade do equipamento (TOLEDO 

JÚNIOR et al., 1999). O emprego de EPI’s visam a medidas de proteção individual. O uso de tais 

equipamentos reduz a probabilidade de contaminação, contudo, não elimina o risco uma vez que o 

risco continua presente no determinado local. Assim, as medidas de proteção individual são indicadas 

em casos específicos (FONSECA 2012). 

Outra norma importante é NR 26 que trata de Sinalização de Segurança, esta norma estabelece 

a padronização das cores a serem utilizadas como sinalização de segurança nos ambientes de trabalho, 

com a finalidade de proteger e advertir o trabalhador acerca dos riscos existentes em relação á saúde 

e a integridade física dos trabalhadores. 
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b3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido – UFERSA, Mossoró RN.  

A metodologia utilizada para o presente trabalho foi por meio de visita técnica acompanhada 

por alguns membros que utilizam o laboratório como, por exemplo, alunos e técnico químico do 

laboratório. Foram feitos alguns questionamentos e perguntas subjetivas para a obtenção de 

informações, além do método de observação e anotações que foi feito durante a visita, de modo que 

pôde-se verificar os equipamentos de proteção, as sinalizações, a estrutura e os possíveis riscos que 

os usuários do laboratório podem estar expostos. A abordagem foi qualitativa de modo há saber a 

opinião das pessoas que usam o laboratório sobre determinadas situações de risco e fatos que ocorrem 

no dia a dia de trabalho no laboratório. 

No primeiro momento foi feito uma visita a qual foi possível observar a estrutura do 

laboratório. Além disso, foram feitos registros por meio de fotografias e anotações do local estudado. 

A observação foi feita com a companhia de pessoas autorizadas de forma que foi possível conhecer 

cada compartimento do laboratório estudado. Outro método utilizado foi por meio de perguntas 

subjetivas aos profissionais que atuam no laboratório. As perguntas foram direcionadas às pessoas 

que trabalham no laboratório constantemente, técnico e alunos presentes. Através dessas perguntas 

foram colhidas informações importantes para entender a estrutura do ambiente, as condições das 

instalações do laboratório, a presença de riscos químicos, físicos, ergonômico e de acidente. Pôde-se 

analisar também se há disponibilidade de equipamentos de proteção no ambiente, e se os profissionais 

foram treinados para casos de emergência. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram constatados no laboratório de alimentos da UFERSA alguns prováveis riscos de 

natureza ergonômica, química e acidentes que podem ser controlados e prevenidos através de medidas 

de proteção adotada pelos usuários da estrutura do laboratório. A proteção por meio de EPI’s é de 

grande importância para que se possa evitar danos a saúde do trabalhador e acidentes no trabalho. No 

Laboratório de Tecnologia de Alimento da UFERSA a utilização de EPI’s torna-se necessários para 

o manuseio de produtos químico, alguns dessas proteções pode ser por meios do uso de máscaras,

luvas, jalecos e botas, sendo todos recomendados para a situação específica. 

Para se evitar danos a saúde do trabalhador e algumas doenças ocupacionais no ambiente de 

trabalho a ginástica laboral é uma prática bastante eficaz. Tratando-se do ambiente estudado e 
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banalisado, a ginástica pode trazer melhoras significantes para os usuários do Laboratório de 

Tecnologia de Alimento da UFERSA que passam longo período de tempo em uma mesma posição 

ou que praticam exercícios repetitivos. Outra medida muito importante a ser tomada pela direção do 

laboratório é a realização de treinamentos de combate a incêndio para os usuários do laboratório. É 

preciso que todos que frequente e exerça alguma atividade rotineira no ambiente do laboratório 

possua treinamento específico de combate a uma possível situação de incêndio ou explosão. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da análise feita foi possível identificar prováveis riscos à saúde e à segurança no 

trabalho envolvendo os profissionais e usuários que exercem alguma atividade neste ambiente. Pôde-

se constatar vários possíveis riscos existente no ambiente do laboratório, composto por risco químico, 

físicos, ergonômico e de acidente. Além disso, observou-se a presença de algumas sinalizações 

importantes para evitar acidente e alerta sobre alguns cuidados a ser tomado neste ambiente. Em 

virtude do que foi identificado pode-se recomendar medidas preventivas como o uso de EPI’s, 

ginástica laboral, treinamento de combate a incêndio, uso de proteção contra ruídos e mais sinalização 

por meio de placas patronizadas informado os usuários a obrigatoriedade de certos cuidados.  
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PALAVRAS-CHAVE: Saúde. Segurança do Trabalho. Supermercado 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EM UM SUPERMERCADO NO 

AGRESTE DO RIO GRANDE DO NORTE 

SILVA, P. H. S¹ ; CRUZ, R. R² ; SILVA, M. L. C³ ; PAIVA, R. E. A⁴ 

1,2 IFRN – Campus de Educação a Distância; 3,4 IFRN – Campus Natal Central 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde.

RESUMO

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar as 

condições de melhorias no trabalho e 

mudanças para o melhor estado nos setores de 

trabalho dos funcionários de um 

Supermercado localizado na cidade de Nova 

Cruz, na cidade de Nova Cruz-RN, envolvendo 

um total de 48 (quarenta e oito) funcionários 

efetivos, diversificados nos ramos de 

atividades. O método consiste na coleta de 

dados, obtidos através de questionários, na 

aplicação de Check-list, em observações de 

procedimentos e atitudes individuais e em 

grupo como também situações de 

autoavaliação e discussões com o gerente. O 

processo avaliativo ocorreu sistematicamente 

através de trabalhos escritos como também 

toda pesquisa realizada, foram desenvolvidas 

para melhor segurança no trabalho dando aos 

funcionários oportunidades de revisar e 

aperfeiçoar as atividades desenvolvidas na 

empresa; com a participação dos envolvidos o 

empreendimento passa a ter mais maturidade.

 

ABSTRACT

This research has the objective of evaluating 

the conditions of improvements in the work 

and changes for the better state in the sectors 

of work of the employees in a supermarket in 

Nova Cruz city, involving a total of 48 (forty-

eight) effective employees, diversified in the 

sector of activities. The method used is based 

in the collection of data, through 

questionnaires, in the application of Checklist, 

in observations of individual and group 

procedures and attitudes, as well as situations 

of self-evaluation and discussions with the 

manager. The evaluation process occured 

systematically through written work as well as 

all research carried out were developed for 

better job security giving employees 

opportunities to review and improve the 

activities developed in the company; With the 

participation of those involved, the project will 

have more maturity.
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1 INTRODUÇÃO 

O setor supermercadista é conhecido pela alta rotatividade de empregados e pela exaustiva 

carga horária de trabalho. Por essa razão, é fundamental que a alta administração gerencie os riscos 

sob os quais os trabalhadores estão expostos, executar frequentemente melhorias no ambiente de 

trabalho e acompanhar as condições de saúde e segurança dos funcionários. Dessa forma, eleva-se a 

qualidade e bem-estar do ambiente de trabalho, melhora-se a produtividade, diminuindo a evasão de 

pessoas. 

Logo, o profissional de Segurança do Trabalho tenha capacidade técnica necessária para 

avaliar desde os riscos grandes até os pequenos. O risco pequeno de hoje pode se tornar grande 

amanha. Acidentes são acidentes, todos são desagradáveis. Para tanto, este relatório visa o 

levantamento das condições do ambiente de trabalho existentes na empresa, com finalidade de atender 

as exigências obrigatórias contidas nas normas reguladoras (NR) do ministério de trabalho e emprego 

(MTE) e as especificações técnicas mínimas contidas nas normas da associação brasileira de normas 

técnicas (ABNT), com intuito de prover recomendações de identificação, sinalização, neutralização 

e iluminações de fontes geradoras de riscos. 

Objetivo geral: Avaliar os riscos físicos e ambientais presentes em um supermercado 

localizado na cidade de Nova Cruz –RN. Os objetivos específicos: Identificar os potenciais riscos 

químicos, físicos, biológicos, de acidentes e ergonômicos presentes no ambiente de trabalho; Analisar 

as condições de iluminação nos locais das principais atividades do supermercado; Comparar os 

resultados com as normas aplicáveis e sugerir melhorias. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 NORMAS REGULAMENTADORAS 

As Normas Regulamentadoras (NR), relativas à segurança e saúde do trabalho, são de 

observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos da administração 

direta e indireta, bem como pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam 

empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O não cumprimento das 

KEYWORDS: Health. Workplace Safety. Supermarket. 
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disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho acarretará ao empregador a 

aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.  

Conclui-se que este referencial teórico foi baseado nas Normas Regulamentadoras 

fundamentadas na Consolidação das Leis de Trabalho, as quais regem exclusivamente a relação entre 

empregado e empregador. 

3 METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos traçados foram utilizadas algumas ferramentas de pesquisa para a 

obtenção de dados durante a visita ao estabelecimento. A pesquisa feita foi de caráter qualitativo, 

descritivo e exploratório. Uma das ferramentas utilizadas durante a pesquisa foi o questionário 

semiestruturado com perguntas referentes à segurança do trabalho no estabelecimento em questão, 

aplicado ao gerente do supermercado. Logo após foi realizada uma visita aos ambientes internos da 

empresa para que fossem observados os riscos aos quais os funcionários do estabelecimento estavam 

expostos durante suas jornadas de trabalho, assim como observar como a empresa lidava com a 

Segurança e Saúde do trabalho em suas instalações, e as condições de trabalho de seus funcionários. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante a visita foram percorridos os setores de açougue e padaria, onde foi possível observar 

que os trabalhadores que atuam nestes setores, estão expostos a riscos ergonômicos, riscos físicos e 

biológicos. Pode-se observar também que ambos os setores possuem mapa de risco.  Podemos 

considerar o setor mais perigoso de trabalhar a área de açougue, pois é encontrado muitas máquinas 

perigosas, como também facas afiadas para o corte das carnes e demais derivados que são processados 

no local. Pode-se observar que os profissionais da área não estão somente expostos às máquinas e 

facas, mas também à câmara fria, balcões e muita exposição ao frio, pois os produtos precisam manter 

a temperatura ideal. Outro cuidado importante com os profissionais da área são os uniformes, neste 

caso foi visto que a empresa disponibiliza os vestuários para estes trabalhadores. 

A empresa possui 48 funcionários, sendo assim não existe a necessidade de constituir CIPA, 

havendo 1 funcionário designado para ser o representante legal das possíveis ocorrências ligadas a 

segurança dos trabalhadores. 

 Possui Programa de Prevenção de Riscos Ambientais  - PPRA – que está articulado com o 

Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO. O PPRA é elaborado pelo Engenheiro 
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de Segurança no Trabalho ou o Técnico de Segurança do Trabalho que são registrados junto ao 

Ministério do Trabalho. 

A empresa possui SESMT, sendo constituído por 1 Médico do Trabalho, 1 Engenheiro de 

Segurança do Trabalho, 1 Técnico de Segurança do Trabalho e 1 Enfermeiro do Trabalho. 

Em relação às instalações, a empresa possui rampas para acesso de cadeirantes. Assim como 

dispõe de banheiros separados por sexo devidamente higienizados, como determina a NR 24. 

Também possui lavatórios para os clientes do estabelecimento. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, acredita-se na possibilidade de algumas alterações no espaço físico da empresa, para 

melhor deslocamento e atendimento do cliente; por exemplo: uma faixa de sinalização no piso, 

próximo aos caixas. 

É possível concluir que a empresa possui os pré requisitos necessários para um bom 

funcionamento, atendendo de forma satisfatória tanto colaboradores quanto clientes que frequentam 

o estabelecimento comercial.
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A ARTICULAÇÃO EM REDES, ENTES PÚBLICO E PRIVADO 

CONTRIBUINDO NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

COSTA, L. F.1; SILVA, R. V. T.2 e CAMELO, G. L. P.3

1,2, 3 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas - Administração 

RESUMO 

O estudo objetiva analisar a articulação em redes, 

entes público e privado, contribuindo na 

assistência estudantil, no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte, IFRN, que apresenta ações que 

contribuem para a permanência por meio 

convênios com a Fundação de Apoio à Educação 

e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio 

Grande do Norte, FUNCERN, para compra de 

medicamentos e atendimento médico. Para tanto, 

o artigo tem caráter exploratório e descritivo

sobre um caso prático de implementação de

ações de permanência estudantil que utilizam o

financiamento privado e ainda um teor 

documental, já que não foi encontrado registros 

sobre. Assim, a pesquisa se sucedeu por meio de 

entrevistas com os atores envolvidos na aliança 

entre instituição e setor privado, além de coleta 

de dados secundários através da consulta 

documental. Por meio da análise foram 

diagnosticados problemas nos registros da 

colaboração entre setor público e privado, isso 

ocorre pela desburocratização da prática para dar 

celeridade ao processo. A pesquisa, ainda, 

evidencia o caráter emergencial e contingencial 

das políticas de permanência abordadas. 

ABSTRACT 

The objective of this study was to analyze the 

articulation in networks, the public and the 

private, contributing in the school of studies, and 

the Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, that 

presents contributions for the permanence 

through with a Fundação de Apoio à Educação e 

ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande 

do Norte, FUNCERN, to purchase medicines and 

medical care. For this, the article has an 

exploratory and descriptive character about a 

practical case of implementation of student stay 

actions that use the private financing and still a 

documentary content, since no records were 

found about. Thus, the research was succeeded 

by means of interviews with the actors involved 

in the alliance between the institution and the 

private sector, as well as secondary data 

collection through documentary consultation. 

Through the analysis were diagnosed problems 

in the records of collaboration between public 

and private sector, this is due to the 

bureaucratization of the practice to speed the 

process. The research also shows the emergency 

and contingency character of the permanence 

policies addressed. 

PALAVRAS-CHAVE: Política compensatória, assistência estudantil, ação de permanência, parceria em 

redes. 

KEYWORDS:  Compensatory policy, student assistance, stay action, partnership in networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

Após a entrada na instituição de ensino pública, os indivíduos amparados pelo sistema 

de cotas, possuem necessidades no decorrer de sua carreira acadêmica que podem estimular sua 

evasão. Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de 2014 a 2018 do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), a Assistência 

Social age “como parte do processo educativo e configura-se como direito social dos estudantes 

(...) na perspectiva de democratizar o acesso, a permanência e o êxito escolar dos estudantes” 

(IFRN, 2014, p. 129).  

Contudo, há um déficit no setor público em atender essas necessidades de apoio e 

suporte dos estudantes com vulnerabilidade econômica. Assim, como solução para responder a 

demanda, o poder público pode, dentre outras possibilidades estabelecer alianças com o setor 

privado. Portanto, com a finalidade de inibir a evasão de alunos e democratizar a permanência, 

a Assistência Social do IFRN junto a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento 

Tecnológico do Rio Grande do Norte estabelece algumas ações de permanência dentro dos 

campi do IFRN. 

Nesse contexto, o estudo objetiva analisar o modo como essas políticas de ações 

afirmativas estão sendo aplicadas no IFRN em seu campus central por meio do apoio que o 

setor privado fornece para a instituição de ensino. Para isso, a priori, há a necessidade de 

identificar, dentre os programas oferecidos pelo campus, as ações afirmativas que são voltadas 

para a permanência do aluno no IFRN operadas em contato com o setor privado. Em seguida, 

apontar como se realizou as articulações entre atores públicos e privados para se estabelecer a 

parceria. 

É visível a importância social no que concerne em apresentar ao público uma análise de 

um caso prático de implementação de ações de permanência estudantil que utilizam 

financiamento privado. Além disso, o estudo apresenta um teor documental, pois não foi 

encontrado registros de outros estudos que contemplem as relações entre organizações públicas 

e privadas aqui expostas. 

Nesse sentido, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte - Campus Central se caracteriza uma instituição de formação educacional que oferece 

dentro de sua estrutura física uma série de serviços e benefícios exclusivos para estudantes 

socioeconomicamente vulneráveis. Portanto, essa unidade é um objeto de estudo que 

complementa uma pesquisa que se propõe abordar sobre como a assistência estudantil pode 

reverter o déficit de recursos com a aliança do setor privado. 
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Portanto, o estudo analisa como a articulação em redes entre entes público e privado 

contribui na assistência estudantil, com o objetivo de dispor assistência aos alunos e inibir sua 

evasão. Assim, o IFRN possui ações compensatórias que contribuem para a permanência por 

meio de convênios com a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico 

do Rio Grande do Norte, FUNCERN, para compra de medicamentos e atendimento médico. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Políticas compensatórias e ações afirmativas 

Em uma sociedade democrática, a educação é um dos direitos mais valiosos. O direito 

à educação escolar dá suporte às legislações que determinam ao Estado a responsabilidade pela 

garantia de igualdade de oportunidades e, conforme os avanços desse direito, inclui-se, a 

responsabilidade de intervir e combater as desigualdades geradas por sistema econômico que 

favorece a exclusão (OLIVEIRA, 2015). 

As políticas compensatórias, um dos termos utilizados para caracterizar as medidas que 

são tomadas a “beneficiar” determinados grupos minoritários, vem para enfrentar as diferenças 

e afirmar que “igualdade e liberdade são componentes sem os quais o regime democrático não 

se realiza. Na ausência de um deles, estamos na ausência do regime.” (PINTO, 2003, p.42-43). 

Desse modo, as políticas compensatórias agem como resolução para equilibrar uma 

balança desregulada, na qual uma parte da população tem o privilégio de usufruir de seus 

direitos e vantagens garantidas, enquanto a outra parte é privada de gozar do mesmo e 

sentenciada a conviver com essa desigualdade. 

A autora Paiva (2010) destaca como desigualdades econômicas podem influenciar na 

formação do jovem brasileiro: 

Se apenas na década de 1990 o acesso à educação primária tornou-se quase 

universal, ainda que de forma precária, pois os problemas com a evasão 

escolar e a escolaridade líquida fazem com que menos da metade dos jovens 

brasileiros cheguem ao ensino médio, o superior é quase exclusivo para 

aqueles que podem pagar a preparação ao ingresso, deixando de fora um largo 

contingente que, devido a uma educação pública básica com grandes falhas, 

tem a capacidade de competir em igualdade de condições (PAIVA, 2010, p. 

8). 

Em seu núcleo, as ações afirmativas buscam trazer uma maior equidade para a sociedade 

brasileiro, assim é válido determinar o princípio constitucional da igualdade: “tratar os iguais 

de forma igual e os desiguais de forma desigual” (BRASIL, 1988). Assim, elas funcionam como 

medidas que atenuam um passado discriminatório, tem como objetivo “acelerar o processo com 
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o alcance da igualdade substantiva por parte dos grupos socialmente vulneráveis, como as

minorias étnicas e raciais, entre outros grupos” (PIOVESAN, 2005, p. 50) 

As ações afirmativas devem ser consideradas como parte do processo de 

democratização. Os elementos cruciais da legislação e de governos democráticos vão além da 

aplicação da regra da maioria eleitoral, inclui direitos humanos, proteção de minorias, 

promoção de uma sociedade civil diversificada e o controle da atuação governamental (FERES 

JUNIOR e ZONINSEIN, 2006). 

2.2 Universidades como espaço de poder 

De acordo com Paiva (2010), a maioria das universidades federais e estaduais brasileiras 

já adotaram alguma política de ação afirmativa. A autora afirma que essa realidade social tende 

a crescer sistematicamente sob diversas iniciativas e deve ser analisada com todos seus 

desdobramentos. 

Pinto (2003) destaca, ainda, que no Brasil, como exemplo, as políticas compensatórias 

estiveram mais relacionadas às políticas sociais, principalmente visando compensar renda, 

através de distribuição de alimentação, vales e pagamento de bolsas para retirar crianças do 

trabalho, entre outras. O autor ainda toma como referência Karl Marx que afirmou que “os 

homens não são iguais e não tem as mesmas oportunidades, pois pertencem às classes, e este 

pertencimento condiciona suas possibilidades na vida”. 

Porém, mesmo com a “ajuda” das políticas para grupos inferiores, Guimarães (1999) 

defende que ações afirmativas não dispensam, mas exigem uma política mais ampla de 

igualdade de oportunidades implementada conjuntamente, já que as ações afirmativas são 

políticas restritas e limitadas.  

Piovesan (2005) propõe a universidade como um espaço de poder. A autora atribui ao 

diploma o papel de um passaporte para ascensão social. Portanto, é essencial democratizar o 

poder e, para alcançar o objetivo, “há que se democratizar o acesso ao poder, vale dizer, o 

acesso ao passaporte universitário” (PIOVESAN, 2005, p. 51). 

Porém, Oliveira (2015) afirma: 

A permanência escolar relacionada aos programas e ações de assistência 

estudantil pode ser compreendida como a promoção da participação 

qualitativa dos estudantes no ambiente escolar, bem como o seu acesso aos 

recursos infra estruturais e pedagógicos disponíveis na instituição de ensino. 

(OLIVEIRA, 2015, p. 3) 

Feres Junior e Zoninsein (2006) destacam, também, que os ingressos em cursos 

superiores por meio de ações afirmativas, precisam de apoio para permanecer no curso. 
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Portanto, cabe ao Estado viabilizar recursos para as necessidades que esse grupo de ingressos 

podem necessitar. Sobre isto, o autor contesta: 

Embora as aulas sejam gratuitas nas universidades públicas brasileiras, os 

estudantes mais pobres necessitam de auxílio para transporte, alimento, 

compra de livros e [...] para substituir a renda do emprego que deixaram de 

ganhar para cursar os programas universitários. Além disso, as universidades 

necessitam de recursos adicionais para fornecer cursos suplementares aos 

estudantes admitidos pelo sistema de cotas (FERES JUNIOR e ZONINSEIN, 

2006, p. 67). 

Assim, é explícito o papel do poder público em dar suporte ao aluno reintegrado por 

cotas, pois tal indivíduo adquiriu uma vulnerabilidade socioeconômica que vai acompanhá-lo 

durante toda sua jornada acadêmica, além de estar em constante desvantagem com outros alunos 

que não tiveram essa carência. 

2.3 Redes em ambientes públicos 

Para dispor de infraestrutura e suporte para seus serviços quando não há expertise ou 

estrutura para atender uma demanda o setor público busca o apoio do setor privado (PECI et al, 

2012). Com isso setor público forma uma rede de parceiros que vão auxiliá-lo na 

disponibilidade e execução do serviço.  

Assim há uma diversidade formatos de redes operativas, eles adequam aos objetivos que 

as inspiraram e são moldados pela cultura e prática política de seus membros (MEDEIROS, 

2010). Para Malmegrin (2010) rede é a: 

(...) parceria voluntária para a realização de um propósito comum. Implica, 

nesse sentido, a existência de entes autônomos que, movidos por uma ideia 

abraçada coletivamente, livremente e mantendo sua própria identidade, 

articulam-se para realizar objetivos comuns (MALMEGRIN, 2010, p. 14).  

As redes de parcerias podem se dar por mecanismos formais e informais, nos aspectos 

formais as relações entre atores se dão no fluxo de recursos, de serviços e de informações, tais 

elementos são fontes de problema para a gestão (MALMEGRIN, 2010).  Nos aspectos 

informais a autora adverte que “a qualidade dos processos coletivos de participação dos 

cooperados, não formalizados, necessariamente afetará a qualidade de conteúdo dos 

instrumentos formais” (MALMEGRIN, 2012, p. 23). 

Os aspectos informais de uma parceria entre setor público e privado pode se apresentar 

como um agente catalisador em atender uma demanda e implementar uma política, porém seu 

caráter informal pode descredibilizá-la por favorecer comportamento oportunista de ambas as 

partes envolvidas (PECI et al, 2012).  
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Segundo Capra (1997), por serem estruturadas por uma rede informal que está em 

constante evolução e adaptação a novas situações, as estruturas emergentes possuem o caráter 

de refletir em suas ações isso e ultrapassar algumas limitações que uma estrutura com design 

fechado pode apresentar. De acordo com autor, é notável que devido ao grau de mudança e 

adaptabilidade, o modelo estrutural emergente possui a capacidade de se moldar e se flexibilizar 

inovando de acordo com as necessidades e imprevisibilidades que aparecem no dia-a-dia 

(CAPRA, 1997). 

3 METODOLOGIA 

Segundo Gil (2002), um estudo que se propõe levantar informações sobre o nível de 

atendimento dos órgãos públicos pode ser caracterizado como uma pesquisa descritiva. Para 

este estudo foi introduzido o tema de ações afirmativas em seu aspecto mais descritivo, de forma 

a caracterizar, conceituar e definir os parâmetros considerados para o pesquisador. Assim, a fim 

de desenhar o cenário o qual as ações afirmativas são aplicadas, identificou as ações afirmativas 

ofertadas pelo IFRN – Campus Central para os alunos.  

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso por analisar um caso em particular 

que é bastante representativo para um conjunto de casos análogos, de modo a ser apto de 

fundamentar uma generalização para situações similares (SEVERINO, 2007). O estudo de um 

caso pode ter um caráter mais amplo, a partir da observação, ou mais focado, por meio de uma 

entrevista (LAVILLE, 1999). 

A coleta de dados foi realizada através de entrevista às autoridades responsáveis pela 

direção dos programas de políticas compensatórias abordados neste estudo. Para tanto, foi 

realizada entrevistas de viés exploratório a uma assistente social, que trata de atividades 

estudantis do IFRN, e a um coordenador de Projetos da FUNCERN. Os formulários foram 

diferenciados para cada profissional e apresentavam questões abertas sobre os aspectos das 

ações compensatórias que envolviam diretamente os atores. Por fim, o estudo realizou 

levantamento de dados por pesquisa bibliográfica e documental com o objetivo de fundamentar 

a pesquisa em seu aspecto teórico. 

Os dados da entrevista foram analisados qualitativamente para constatar a efetividade 

dos convênios para a permanência do discente. Por isso, a análise de dados foi estruturada para 

averiguar os fatores que envolvem a parceria entre instituição e setor público, com o apoio da 

FUNCERN, para executar essas políticas de permanência. Portanto, os dados foram analisados 

com objetivo de entender o papel de cada ator dentro dessa relação. 

1779



IV SECITEX /XIV CONGIC 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Ações de permanência: parceria entre IFRN e setor privado 

Segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional “a assistência estudantil se constitui 

num conjunto de programas que visam à promoção da inclusão, a permanência e o êxito dos 

estudantes” (IFRN, 2014, p. 23). A Diretoria de Atividades Estudantis é responsável por 

executar todas as políticas de permanência dos estudantes do IFRN Campus Central. Entretanto, 

o atendimento só é realizado para estudantes que se encaixam nos indicadores socioeconômicos

que a diretoria estabelece. 

Além disso é firmado convênios com o auxílio da FUNCERN para o fornecimento de 

programas para permanência estudantil. Os convênios ocorrem com a Clínica de Especialidades 

Médicas, a Ótica Sul e a Farmácia Santa Fé, que possuem métodos de implementação 

semelhantes para o fornecimento dos serviços da concessão de óculos, consulta oftalmológica 

e o convênio de medicamentos, com a farmácia. 

Todos os programas que auxiliam na permanência dos alunos no campus são regidos 

pela própria Política Nacional de Assistência Social (PNAS). Para que o processo de triagem 

entre os alunos ocorra é exigido sua passagem pelo Serviço Social para a realização do seu 

cadastro, fundamentado principalmente na análise socioeconômica e sociofamiliar do aluno. 

Também é feita a análise da frequência escolar do aluno, considerando a sua 

permanência na instituição. A caracterização de seu perfil e a identificação de fatores que 

podem ocasionar a evasão do estudante são utilizados como ferramentas para que instituição de 

ensino possa desenvolver a melhor maneira de assistência, e assim, inibir sua evasão. 

Segundo a assistente social entrevistada, o IFRN possui um quantitativo mensal de 

alguns dos serviços, estabelecido devido os recursos fornecidos pela FUNCERN, porém a 

quantia do valor não é esclarecida. A fundação é responsável por, mensalmente, realizar o 

repasse financeiro para o parceiro privado. Portanto, constata-se que o papel da FUNCERN 

nesse processo da ação de permanência é apenas uma atribuição financeira. 

4.1.1 Consultas oftalmológicas em relação a concessão dos óculos 

Ao ser identificada dificuldades de leitura e estudo por problemas de visão, o aluno pode 

entrar em contato com o serviço social. Após o contato, o estudante com vulnerabilidade 

socioeconômica é encaminhado para clínica onde realiza os exames oftalmológicos e recebe o 

resultado do exame, a receita para os óculos. Em circunstância da disponibilidade limitada de 

recursos, não são todos os alunos que se enquadram na caracterização social do setor que 

1780



IV SECITEX /XIV CONGIC 

recebem o auxílio. Há casos prioritários, que são relativos a demanda de precisão e de 

vulnerabilidade socioeconômica do discente. 

Ao considerar a ineficácia da implementação exclusiva do exame oftalmológico, o aluno 

recebe outro auxílio para ajudar na sua permanência na instituição, e o serviço social encaminha 

o estudante para a ótica do convênio. Para a compra dos óculos é delimitado um valor, que não

foi esclarecido ao estudo, pois o valor é determinado pelo DIGAE e pela ótica do convênio, 

permitindo a Assistência Social que estabeleça um limite de óculos mensais de acordo com os 

recursos disponíveis. 

4.1.2 Concessão de medicamentos 

Para que o aluno caracterizado com vulnerabilidade socioeconômica receba o auxílio na 

compra de medicamentos é considerado o caráter emergencial da doença. Entretanto, o auxílio 

não consegue cobrir as despesas de um fornecimento contínuo ou de uma necessidade de alta 

complexidade. O auxílio para a compra de medicamentos não tem uma quantidade fixa 

mensalmente, fazendo com que o limite seja o valor disponível em conta corrente que não esteja 

destinado para uso de outro serviço, o recurso proveniente de superávit de contas da 

FUNCERN. 

Em vista o Decreto nº 7.234, art. 3, parágrafo primeiro, inciso IV (BRASIL, 2010), que 

estabelece como área de desenvolvimento estudantil a atenção à saúde, foi necessária a 

formação dos convênios estabelecidos pelo Serviço Social para a instituição atuar suas políticas 

com relação a saúde do estudante. 

4.2 As redes de parcerias formadas: IFRN, FUNCERN e setor privado 

A FUNCERN é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, regida pela Lei 

8.958/94. Foi fundada em 1998, com o objetivo de apoiar as ações de ensino, pesquisa, extensão 

e desenvolvimento institucional do IFRN, contribuindo, dessa forma, com o desenvolvimento 

educacional e tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN, 2018).  

A fundação desempenha o papel de agente catalisador para levantamento de recursos 

financeiros para os eventos promovidos pela IFRN, assumindo também o papel de responsável 

por incorporar ao patrimônio do Instituto, por meio de Termo de Doação, resultantes dos 

convênios de parceria, tudo à luz da legislação e normas pertinentes ao assunto. 

Logo, a FUNCERN também apoia a Assistência Social do IFRN na realização de 

políticas de permanência relacionadas às demandas dos alunos com vulnerabilidade 

socioeconômica. Dentro desse apoio, a fundação auxilia no fornecimento mensal de vales-
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transportes, material esportivo e cultural, medicamentos, consultas médicas, bolsas de trabalho 

e refeições (FUNCERN, 2018). 

O apoio para os convênios surgiu a partir da dependência que a Diretoria de Atividades 

Estudantis, DIGAE, possui em relação a fundação para a obtenção de recursos. Esta 

subordinação é decorrente da falta de recursos no tange o atendimento das necessidades 

cotidianas de alunos com carência socioeconômica, que podem implicar na sua evasão 

provisoriamente ou definitiva do curso. 

Em consulta aos Relatórios de Gestão do IFRN (IFRN, 2016) é apresentado que a meta 

executada supera a meta planejada em 10%, por causa da alta demanda por programas de 

permanência. Essa realidade ocorre devido o número de estudantes com perfil socioeconômico 

vulnerável. De acordo com os dados Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), 

92,1% dos estudantes caracterizados apresentam a renda per capita de até um e meio salário 

mínimo, constituindo-se assim, perfil prioritário para a inclusão nas ações de assistência 

estudantil (IFRN, 2016).  

Meta física de programas de assistência estudantil 

Ano Meta prevista Meta executada 

2014 16.500 alunos 19.872 alunos 

2015 15.150 alunos 18.936 alunos 

2016 18.898 alunos 20.863 alunos 

2017 19.884 alunos 46.508 alunos 

Tabela 1:  Metas de atendimento da assistência estudantil (IFRN, 2018) 

A tabela acima apresenta as metas físicas estabelecidas pelo poder público para a verba 

aportada à Ação 2994, que corresponde a assistência estudantil, e as metas executadas pela ação 

com os aportes recebidos (IFRN, 2018). Pode-se perceber que as metas realizadas são acima 

das metas previstas, portanto é evidente a alta demanda de assistência que o instituto atende aos 

seus estudantes. 

Uma vez que os recursos repassados pelo poder público não são suficientes, no que 

tange às ações de permanência, a FUNCERN teve a iniciativa de destinar uma parte de seus 

recursos obtidos pela própria fundação para que a assistência social possa melhor auxiliar o 

estudante no contato com serviços privados. 

Segundo o coordenador da FUNCERN entrevistado, o recurso para pagamento de 

empresas privadas por seus serviços é fruto do superávit de arrecadação de recursos de projetos 

da fundação. Essa verba fica depositada em uma conta corrente e é disponibilizada somente 

para o Serviço Social atender a demanda dos alunos quanto a contingências. 
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A forma que estes recursos são utilizados fica a critério do Serviço Social. De acordo 

com a assistente social entrevistada, a assistência fornecida através desse financiamento é 

estabelecida com a formação de aliança com empresas privadas. Assim, a relação entre essa 

rede, nesse caso, acontece conforme a figura abaixo: 

Figura 1: Relação entre atores da rede 

Na figura acima tem-se a relação entre os três atores envolvidos nos convênios 

abordados. O processo se dá  da seguinte forma: (1) A assistência estudantil recebe a demanda 

do aluno, consulta a FUNCERN sobre a disponibilidade de recursos e informa sobre o 

atendimento, (2) a fundação veta, quando extrapolado,  ou autoriza o atendimento com base nos 

recursos disponíveis em conta corrente, (3) caso seja autorizado, a assistência estudantil 

informa ao aluno e o direciona para o parceiro privado, (4) o parceiro privado fornece o serviço 

ao aluno e fornece à assistência estudantil a nota fiscal pelo serviço prestado, (5) a assistência 

estudantil leva até a fundação a nota fiscal e, por fim, (6) a FUNCERN realiza o pagamento ao 

parceiro privado pelo serviço obtido. 

Destaca-se que não houve identificação de um valor fixo ou um teto para esse recurso, 

ele é uma verba volátil que não é regida por lei, não possui diretriz, meta ou contrato que traga 

garantia de sua existência. Essa característica informal propicia uma liberdade maior que não 

seria garantida num processo licitatório ou uma concessão, por exemplo, como aborda Peci 

(2012). 

Portanto, o processo de seleção do ente privado ocorre de maneira informal, essa aliança 

é realizada entre Diretoria de Atividades Estudantis - representando o IFRN - e as empresas 

privadas. Contudo, durante a coleta de dados do estudo, as garantias, sanções e trâmites do 

acordo entre os atores não foram esclarecidos pelos entrevistados e por não haver documentos 

que registrem os convênios, as condições para elas existirem não explicadas. 

Nessa parceria, a FUNCERN tem um comportamento passivo e age indiretamente como 

o financiador, uma vez que os recursos usados para remunerar o parceiro privado é oriundo de

projetos desenvolvidos pela própria fundação. Como explicado anteriormente, a quantia  
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destinada para essas ações são fruto de superávit nos recursos, portanto, não é proveniente de 

repasses público. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar a forma como as ações afirmativas são aplicadas dentro do IFRN por meio 

da aliança com o setor privado, a pesquisa se deparou com o desconhecimento os servidores da 

Assistência de Atividades Estudantis (IFRN) sobre o modo como se formou o contato com as 

empresas privadas para o convênio para concessão de medicamentos e óculos. Durante a coleta 

de dados, a assistente social atribuiu responsabilidades e informações a FUNCERN, porém a 

fundação não tinha informações sobre o convênio. Os dois atores envolvidos passavam a 

responsabilidade um para o outro e a coleta de dados se tornou problemática. 

Além disso, a carência de documentos que registrassem os convênios foi outro fator 

problemático para a coleta de dados. Nem a Diretoria de Atividades Estudantis do IFRN, 

tampouco, a FUNCERN apresentou qualquer documento que registrasse os convênios com o 

setor privado. Tal fato dificultou a pesquisa e análise dos dados da pesquisa e algumas lacunas 

permaneceram sem respostas. 

Outro aspecto diagnosticado durante a coleta de dados foi a centralização de informação 

no servidor público. Durante a pesquisa, a justificativa dada para carência de informações sobre 

o convênio era de que apenas uma assistente social que poderia ter estruturado o convênio

saberia informar sobre a ação. Porém, devido a rotatividade no setor público, essa assistente já 

havia sido transferida para outra unidade do IFRN no interior do estado, o que impossibilitou a 

realização da entrevista. 

Portanto, foi percebido um caráter emergencial nesses programas de permanência, para 

agir de forma atenuante e não uma ação para resolver um problema de forma sistemática. Os 

convênios para compra de medicamentos e atendimento oftalmológico para alunos do IFRN é 

limitado por uma verba destinada a essa finalidade. Assim, não há uma meta física de alunos a 

serem atendidos, a verba disponível é limitada, por isso, nem todos os alunos que necessitam 

deste serviço são atendidos. Por fim, o apoio entre e fundação e instituição vão além dos 

convênios aqui abordados e este é um campo de pesquisa muito vasto que pode ser melhor 

explorado em estudos futuros.  
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RESUMO 

Os navios, bens duráveis construídos pelos seres humanos, possuem importância ímpar para o 

transporte aquático. Sua durabilidade, entretanto, pode ser considerada razoável diante de sua 

magnitude, tanto em capacidade quanto em porte. Assim, faz-se relevante questionar o destino 

dessas construções quando se tornam obsoletas. Este trabalho aborda a responsabilidade por 

eventuais danos ambientais causados pelo descarte de navios inaptos à continuidade de exercício no 

tráfego marítimo. Tem como objetivo entender a maneira deste descarte, de modo a perceber se há 

reaproveitamento de partes da embarcação e como é feito o tratamento de seus resíduos. Realizou-

se, para tanto, uma pesquisa bibliográfica e documental, através de materiais contidos em artigos, 

leis e sites oficiais, bem como a análise desses dados. Os resultados obtidos atestam o descaso com 

o desmanche de navios, tanto na questão ambiental quanto na social, em que as condições da

operação são tão precárias quanto o estado dos navios. Os desafios encontrados foram, 

principalmente, a falta de estudos mais específicos sobre os impactos gerados pelos tóxicos a partir 

do descarte de construções tão complexas. Por fim percebeu-se que, apesar da existência de 

alternativas sustentáveis à indústria estaleira, há grande negligência por parte dos empresários da 

área. 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade. Descarte. Navios. Dano Ambiental. 
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ABSTRACT 

Ships are goods built by humans, possessing an unique importance for water transport. Its 

durability, however, can be considered reasonable in its magnitude, both in capacity and size. Thus, 

it becomes relevant to question the posterior destination of these constructions when they become 

obsolete. This project deals with a study on the liability of environmental damage caused by the 

discharge of ships unfit for continuity of practice in maritime traffic. Its purpose is to understand the 

manner of this disposal, if there is reutilization of the parts of the vessel and how the treatment of its 

waste is done. For this purpose, a bibliographical and documentary research was done, through 

materials contained in articles, laws and official websites, as well as the analysis of these data. The 

results obtained consisted in the affirmation of the disregard for ship dismantling, both in 

environmental and social matters, where the conditions of the operation are as precarious as the 

condition of the ships. The challenges were mainly the lack of more specific studies on the impacts 

generated by the toxic ones from the disposal of such complex constructions. Finally, it was noticed 

that, despite the existence of sustainable alternatives to the shipyard industry, there is negligence on 

the part of the great businessmen of the area.

KEYWORDS: Responsibility. Discard. Ships. Environmental Damage. 

1. INTRODUÇÃO

Ao longo de muitos anos o ser humano se aventura pelos mares e oceanos procurando 

desvendar seus mistérios, visto que o modal de transporte tratado a seguir foi um dos primeiros a 

surgirem como ferramenta de locomoção. Com o avanço da tecnologia, as rudimentares canoas se 

transformaram em grandes embarcações, que, já no século XV, saíam em expedições à procura de 

rotas mais eficientes, riqueza e poder (MARTINS, 2008). Não obstante, era a partir dos oceanos que 

as mais antigas civilizações fertilizavam seus solos para plantio e retiravam alimentos, como 

animais e plantas aquáticas. Entende-se, então, o mar não apenas como um elemento importante 

para os meios de transporte, como de fato o é, mas também como significativa fonte de alimento 

desde então. 

Tanta evolução tecnológica transformou drasticamente o modus operandi da navegação, 

capacitando os comandantes a cruzar mares com mais segurança e precisão. Os navios fazem parte, 

hoje, de uma frota cada vez mais imponente - tanto em tamanho quanto em capacidade -, sendo 
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notória sua relevância para o comércio mundial, visto que o investimento vai desde a ampliação de 

portos à construção de naus maiores e melhores. Isto se dá em detrimento da grande demanda do 

mercado, mais dinâmico e exigente.  Ademais, a dedicação não ampliou tão grandemente a vida útil 

dos navios, que podem durar de 25 a 30 anos, que, mesmo com um tempo considerável de 

funcionalidade, chegam à inutilidade por causa da depreciação e corrosão e deixam a mercê a 

pergunta: para onde irão estas construções depois que lhes passam os anos de serventia? 

Esse artigo busca entender de que maneira é feito o descarte e/ou a reutilização desses meios 

de transporte e a quem se dá a responsabilidade por eventual dano ambiental que venha a ser 

causado por estes fatos. Para melhor aprofundar-se no tema, buscou-se ter o conceito evidente de 

navio e suas ressalvas, a forma de descarte deste objeto e seu tratamento no desmanche, para assim 

entender como a lei protege o meio ambiente das atividades de rejeição de paquetes inoperantes. A 

pesquisa tem caráter exploratório, baseada em aportes bibliográficos e documentais, livros, normas 

e reportagens sobre o assunto e em portais reconhecidos, usados para melhor analisar 

qualitativamente e descrever como é abordada a temática e como é feito o cuidado dos resíduos 

oriundos das embarcações em questão.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO

As embarcações compreendem o grupo dos meios de transportes mais primitivos já 

existentes, cujo papel foi excepcional à exploração de terras a partir do século XV e à descoberta de 

territórios que hoje correspondem a países e civilizações. Na atualidade, estima-se que 90% de toda 

mercadoria transportada no comércio internacional é feita através do modal marítimo, tanto por sua 

capacidade de carga quanto por seu custo (IBLOG - Instituto Brasil Logístico).  

A partir disto, entende-se a relevância da navegação marítima nos âmbitos nacional e 

internacional, sendo, portanto, regida por um complexo de normas que constitui o Direito da 

Navegação, cujo âmbito de abrangência é o Direito Marítimo. Tais doutrinas versam sobre 

conceitos primordiais ao entendimento da área, bem como a definição de navio, a responsabilidade 

sobre esses objetos, regulamentos nacionais e internacionais para o tráfego aquaviário, e mais.  

Para tanto, tem-se navio como “toda construção flutuante, suscetível a navegar em quaisquer 

águas, caracterizando-o, portanto, como veículo de transporte no mar ou em outro espaço aquático” 

(MARTINS, 2008, p. 140). Este pode ser classificado como público (ou de Estado) - sendo 

utilizado nas atividades advindas do governo (estatais) e que não se interessam por fins comerciais - 

ou mercantis (privados) que são aqueles que se destinam a transporte empresarial, de mercadorias e 
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de passageiros. Não obstante, há também o misto de navios que exercem as duas funções, 

transportando tanto passageiros como cargas. A finalidade do navio pode ser dada, também, quanto 

ao tipo de produto a ser trasladado, visto que existem navios específicos para cada tipo de produto, 

como os navios graneleiros, gaseiros, conteineiros, petroleiros, entre outros. Como toda fabricação, 

as embarcações também possuem nacionalidade própria, mesmo quando construídas em um país e 

vendida a outro. A bandeira deve ser arvorada do país de registro da embarcação após a devida 

autorização, para assim poder responder por seus atos legalmente perante a qualquer país por onde 

esse passar. Salvo exceções, os navios devem trafegar apenas com uma única bandeira. 

Para que se entenda os tipos de percurso que estas grandes construções são capazes de fazer, 

deve-se ter em mente que a cabotagem se refere às operações na costa do próprio país do objeto, 

sendo divergente do longo curso, em que ocorre o deslocamento de um país para o outro, como por 

exemplo Brasil-Holanda. A navegação de longo curso, responsável por grande parte da 

movimentação do comércio internacional, tem se mostrado, ao longo dos séculos, essencial para as 

relações comerciais entre os países, por facilitar a importação e exportação de produtos, sendo 

assim, os navios possuem tamanhos cada vez maiores para atender as demandas advindas desse 

mercado. 

Nem todos os tipos de navios são recomendáveis para a navegação internacional, tratando-

se, em regra, de navios de grande porte. Para se ter uma ideia da imponência desses “gigantes de 

aço”, segundo o site de notícias português Euronews, em 2015, foi batizado o maior navio porta 

contêineres do mundo até então, com 395,4 metros de comprimento e capacidade para 19.224 

contêineres. O MSC Zoe, construído pela empresa Sul Coreana Daewoo, por 140 milhões de 

dólares, era apenas um de 20 encomendados pela empresa suíça MSC Crocier. Ademais, com a 

ampla gama de empresas engajadas nesse meio, logo surgiram concorrentes a esta criação, pois, os 

estaleiros da Ásia, em especial, possuíam capacidade para elaborar cargueiros muito superiores. 

Com uma vida útil de aproximadamente 30 anos (Jornal EFOMM), questiona-se o que é feito com 

os navios ou suas carcaças e de quem é a responsabilidade em face disso. 

Um navio, por si só, tem uma vida útil razoável, além de um bom desempenho operacional 

durante este tempo. Desta forma, não possui grandes dificuldades em atuar em alto mar, desde que 

obedecendo os regramentos de cada país. Assim, mesmo depois de inutilizáveis, essas construções 

ainda servem a um grande mercado que movimenta milhões em países como Ásia, Paquistão e 

Bangladesh, onde a mão de obra é muito barata e se aceita mais facilmente esse tipo de sucata. Os 

locais onde são feitos os desmanches são denominados estaleiros, em que se retiram peças como o 

aço do casco, a fiação, as bombas e todos os itens de valor, que são posteriormente revendidos a 

1789



 IV SECITEX/XIV CONGIC 

outras redes como: antiquários, indústrias náuticas que compram peças em bom estado e 

remanufaturam para retomar sua utilidade em outro navio e por fim ao próprio mercado local, em 

que é possível ver os sucateiros vendendo diversos itens pelas ruas das cidades onde há o 

desmanche - o que, por outro lado, reduziria a extração de minério de ferro e energia na fabricação 

de novas peças de aço, praticamente nada se perde. 

Segundo ALDAMA, (2018), há um grande local de desmanche de navios em Bangladesh, 

mais precisamente em Chittagong, onde a limpeza dos tanques de combustível apodrece as águas da 

praia, como em Alang, minando a pesca naquele local. A limpeza é feita de forma muito 

rudimentar, sempre à mão e sem nenhum tipo de proteção; os gases gerados pelos bolsões de ar 

dentro dos tanques são os mais temidos pelos trabalhadores, pois causam muitas explosões e mortes 

por consequência. Os plásticos são separados e classificados por mulheres e crianças, que entram 

em contato com materiais tóxicos e muitas vezes seu destino é a China. Lá, principalmente na 

cidade de Guiyu, é feita a reciclagem em pequenas empresas, muitas delas clandestinas, o que 

preocupa as autoridades que proibiram as importações de plástico para reciclagem advinda de 

outros países, pois o pedido de regulamentação da atividade e associação a empresas maiores para a 

profissionalização e tratamento foi ignorada. Ademais, uma nova legislação já estava em curso para 

que a entrada de alguns tóxicos fosse barrada. 

 Preocupado com a situação desses descartes, o relator especial sobre direitos humanos e o 

descarte ambientalmente responsável de substâncias e resíduos tóxicos da ONU, Baskut Tuncak, 

recomendou às empresas da Dinamarca que proibissem a condução dos inúteis navios a outros 

países, graças às substâncias tóxicas desses meios - principalmente após o encontro de um navio 

com produtos radioativos nas praias de Chittagong da empresa Maersk-Odebrecht.  

Tuncak (2017) ainda traça “um panorama do que acontece com as estratégias das empresas 

que violam, em terras estrangeiras, legislações da Dinamarca para proteger sua população de 

rejeitos tóxicos de diferentes segmentos produtivos”. Muito embora fora da jurisdição dos Estados, 

essas empresas cometem abusos e negligência aos direitos humanos, em que cabe aos países, nessas 

circunstâncias, a obrigação extraterritorial de defender os grandes barcos. A grande dificuldade é a 

coleta de dados mais precisas sobre essas práticas, pois são impedidas muitas vezes de ser 

investigadas por organizações ambientais. 

As possíveis alternativas já apresentadas ao mercado são os chamados “navios 

sustentáveis”, tais como o construído em 2016, o Triple-E, mais um super navio com 400 metros de 

comprimento, 59 metros de largura e 73 metros de altura, que suporta até 18.000 mil contêineres, 
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que se empilhados alcançariam a estratosfera da Terra. Esse gigante é da Maersk, uma empresa 

dinamarquesa que atua em vários ramos de negócios, com ênfase ao ramo de transportes e energia. 

Segundo o site especializado em tecnologia Tecmundo, esse navio tem 60 mil toneladas de aço em 

sua composição ou em 98% dele, o que significa dizer que é 8.4 vezes a quantidade de aço para 

construir a Torre Eiffel. O Triple-E recebe esse nome por ter o conceito de três vértices: energia, 

eficiência e proteção ambiental, pois seus dois motores a diesel consomem menos combustível, ou 

seja, menos emissão de poluentes no ar 37% menos CO2 - muito embora sua criação construção 

tenha sido feita com fins voltados a bater recordes no Guinness World Records. 

Neste contexto, o mais recente maior navio cargueiro do mundo, o MOL Triumph, é um de 

quatro encomendas da Mitsui, passando à frente de seu antecessor Triple-E em mais de 2000 

contêineres de capacidade. O conceito deste navio é ser ambientalmente sustentável, sendo o 

resultado da Samsung Heavy Industries, que o idealizou de maneira a economizar energia, depurar 

gases de descarga, tratamento de água de lastro e usar o gás LNG (Gás Natural Liquefeito) como 

combustível ao invés de óleo, como convir ao armador. Vale salientar que essa construção ainda 

permite redução na taxa de emissão de carbono por contêiner em 50%. 

Percebe-se, assim, a amplitude da problemática e a relevância do estudo acerca de suas 

causas, consequências e possíveis soluções. 

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa como meio de trabalhar o 

tema de maneira reflexiva. Utilizou-se, como fonte para o conteúdo deste artigo, os livros e 

reportagens através de consulta a portais oficiais que versam sobre o assunto abordado. As análises 

feitas diante dos estudos levaram em conta a crescente poluição de mares através da imensa 

quantidade de lixo e tóxicos jogados, sem o devido tratamento, diretamente no mar. Teisen (2012) 

reitera que os vários resíduos tóxicos que são retirados dos navios e são simplesmente rejeitados e 

alocados indevidamente nas redondezas dos estaleiros demonstram o grande descaso com que essa 

ameaçadora situação está sendo tratada. Quanto ao tipo de pesquisa, se revela como qualitativa, 

exploratória e descritiva, de modo que se realizou um diagnóstico sobre uma situação, descrevendo-

o, sem, contudo, buscar exaurir o tema. Trata-se de um estudo inicial, que deve provocar estudos 

futuros mais profundos. Segundo GIL (2002, p. 41) “essas pesquisas têm como objetivo principal 

aprimoramento das ideias ou descoberta de intuições, [...] portanto bastante flexível de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado.” A coleta de dados 
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se deu através de aporte bibliográfico, pesquisas em portais e reportagens, a fim de analisar 

qualitativamente de que maneira a matéria é tratada diante da gravidade da ação inadequada do 

homem.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Esperava-se, como resultado da pesquisa, identificar a forma de descarte dos navios e de que 

maneira isso afetaria o meio ambiente, uma vez que estes estariam inativos. Buscou-se, ainda, 

perceber como sua carcaça era tratada e para onde se destinariam suas peças, para, então, apurar a 

responsabilidade ambiental diante dos possíveis danos causados.  

Percebeu-se, pois, diante de pesquisas bibliográficas e documentais, que as embarcações, em 

sua grande maioria, são leiloadas e vendidas a grandes empresas que desmancham e revendem o 

aço e as peças de melhor valor para as outras indústrias, ou mesmo para aquelas que remanufaturam 

as peças para colocá-las novamente em outros navios em construção. É nesse contexto que percebe-

se a existência dos ditos “cemitérios de navios”, como são chamados os países que recebem de bom 

grado esses gigantes objetos, localizados, principalmente, na região da Ásia, em países como Índia, 

Paquistão e Bangladesh.  

Estima-se que, por ano, são desmantelados entre 200 e 600 navios no mundo, segundo o site 

de notícias Euronews (2009). Esses navios provêm principalmente de países europeus para as praias 

mais pobres do planeta. Uma destas regiões é Alang, Índia, onde se encontra o maior e mais famoso 

“cemitério”. Essas são regiões bastante precárias, não havendo alternativa à população local senão 

aceitar esse tipo de trabalho em que se vê uma chance de conseguir manter as condições básicas às 

suas famílias ou apelar para uma ajuda governamental/humanitária. Em Alang, os trabalhadores 

vivem dos valores pífios pagos por grandes empresas que trabalham diretamente nesse negócio em 

troca do ardoroso trabalho braçal oferecido para desfigurar os “gigantes de aço”, um trabalhador 

chega a ficar 14 horas nessa atividade por dia. A maioria das vezes, as operações são feitas sem 

nenhuma proteção - homens, jovens e até crianças são expostas ao lixo e tóxicos emitidos pelos 

caldeirões de combustíveis, velas e ao amianto encontrado nos vários componentes dos navios, que 

é altamente tóxico e cancerígeno, sem falar nos acidentes constantes que disso decorrem. Os ship-

breakers, como são conhecidos os separadores de navios, exercem trabalhos considerados como os 

mais perigosos do mundo, de acordo com o colunista Peter Gwin, da National Geographic.  

Apesar de os estaleiros consistirem em uma solução prática para os navios que estão para ser 

descartados, ambientalmente não são a melhor opção para este tipo de artefato. A composição da 
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embarcação conta com materiais pesados, tais quais aço, amianto e ferro, que liberam substâncias 

ameaçadoras à natureza, principalmente após seu “prazo de validade”. Essas substâncias que fazem 

parte da própria estrutura do barco, ou seja, que são usadas em sua fabricação, ainda contam adendo 

da maresia, que agrava o cenário. Com as chuvas, resíduos perigosos são levados para rios e para o 

mar, contaminando tudo que estiver por perto. Além das razões previamente expostas, os países que 

têm sido utilizados como “quintal” para o desmanche de navios não são países que se destacam por 

cumprimento de normas, principalmente, ambientais.   

Na ótica ambiental brasileira, entende-se esse descarte como uma grande ameaça tanto ao 

âmbito social quanto ao meio ambiente, visto que muitas das abandonadas embarcações são, 

anteriormente, utilizadas para carregar óleos e outros produtos, o que impregna o ar e as águas de 

substâncias tóxicas. Esta realidade afronta o artigo 225 da Constituição, bem como o tripé legal que 

o sustenta, do qual faz parte a Lei n. 9.605/1998, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais.

Desta lei é possível destacar o artigo 54, que versa sobre o crime de poluição ambiental. Os 

parágrafos 2º e 3º merecem uma especial atenção, diante da presente temática, pois apresentam 

situações que podem advir do descarte incorreto de uma embarcação. O inciso V do § 2º, por 

exemplo, prevê uma pena maior quando a poluição ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, 

líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências 

estabelecidas em leis ou regulamentos. 

Não distante do tema, viu-se algumas alternativas já sugeridas em convenções mundiais 

como a Convenção Internacional para a Reciclagem Segura e Ambientalmente Adequada de 

Navios, em 2009, que podem e devem ser tomadas como norte para sanar essa problemática. Este 

evento, acontecido em Hong Kong, teve como propósito garantir que os navios, ao serem reciclados 

após chegar ao final de suas vidas operacionais, não representassem quaisquer riscos desnecessários 

à saúde humana ou ao meio ambiente, tendo participação de diversos países, bem como Índia, 

Dinamarca, Coréia, dentre outros. Neste grande evento, documentou-se a obrigatoriedade de 

estaleiros a fornecer um "plano de reciclagem de navios" especificando a maneira como cada navio 

vai ser reciclado, dependendo de suas particularidades e de seu inventário. A Convenção se 

prontificou a realizar vistorias, emitir certificados às empresas que se enquadrassem em seus 

requisitos de atuação, controlar todos os passos durante a vida da embarcação, desde a sua 

construção até o encerramento de sua vida operacional e o seu desmanche, e controlar também as 

instalações de reciclagem. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de não existir no Brasil um Código de Navegação que cuide das atividades de 

deslocamento de veículos aquáticos, é possível, por analogia, perceber regramentos que impedem e 

geram consequências jurídicas àqueles que ocasionem algum tipo de poluição ou prejuízo 

ambiental, inclusive realizando o descarte de uma embarcação de forma inadequada, muitas vezes 

simplesmente abandonando-a. Desde o Código Comercial de 1850, até o Código Civil de 2002, 

perpassando, no percurso, normas ambientais, percebe-se que o proprietário de um navio (inclusive 

pessoas jurídicas) e, algumas vezes, também seu comandante, podem ser responsabilizados pelo 

descarte incorreto deste tipo de embarcação.  

Em verdade, trata-se de uma tarefa árdua cuidar da responsabilidade em uma situação como 

essa, diante da escassez de documentos e trabalhos científicos sobre a temática. Esta foi a principal 

limitação da pesquisa que, realmente, impossibilitou um maior aprofundamento sobre as 

responsabilidades envolvidas no descarte de construções tão complexas. O fato é que uma situação 

de descarte inadequado de um navio envolve vários tipos de responsabilidade, como a civil, 

administrativa, ambiental e penal. Envolve, consequentemente, órgãos das mais diversas esferas 

governamentais que, muitas vezes, não estão preparados para atuar em casos específicos assim - 

mesmo já sendo um problema tão recorrente e relevante para os países que abrigam os ditos 

“cemitérios”. 

É importante considerar que, apesar da preocupação corrente dos impactos ambientais 

causados pelo descarte inadequado desses navios, não há ainda uma forma de reverter os danos 

causados, tampouco responsabilizá-los por tanta devastação, pois não há permissão para que se 

entre nos estaleiros. Além do mais, há grande dificuldade prática de aplicação da em âmbito 

internacional, principalmente pelo descaso da indústria sucateira. De toda forma, percebem-se 

avanços, embora muito lentos, visto que os organismos internacionais têm tentado conciliar uma 

forma de melhoria no diálogo com as empresas de execução destas atividades, objetivando entrar 

em consenso com elas. Deve-se, por fim, levar sempre em consideração as propostas dadas por 

estes tão aclamados organismos, tais como a ONU, que constantemente reiteram a relevância de 

temas de caráter ambiental, alertando principalmente o âmbito privado dos potenciais riscos 

causados por suas ocupações, sem nunca esquecer que o meio ambiente é um bem comum a todos, 

lhes dando iguais direito e deveres de uso e preservação. 
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Figura 1 - Cemitério de Navios - Nouadhibou Fonte: Greensavers 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O Museu de Minérios do Rio Grande do Norte 

(MMRN), foi aberto ao público em dezembro de 

2014 e apresenta ao público a produção mineral 

do Rio Grande do Norte (RN), em seu contexto 

histórico, social e econômico. Um grande desafio 

para os museus do mundo inteiro, desde os 

maiores e mais conservadores até os mais 

simples é conhecer seu público e atender aos seus 

anseios. Sendo assim, o objetivo geral da 

pesquisa foi: identificar o perfil e graus de 

satisfação dos visitantes em relação ao Museu de 

Minérios do RN. Esta pesquisa se caracteriza 

como quali-quantitativa realizada a partir de 

enquetes com os visitantes, utilizando um 

questionário com questões, disponibilizado por 

meio do “Google Formulários” e preenchidos 

pelo próprio visitante. Os dados apontam que o 

perfil do visitante é majoritariamente do gênero 

feminino e de todos os tipos de faixa-etária 

(infantil, adolescente e adultos), com predomínio 

para os adultos. A maioria dos visitantes são do 

RN, e os motivos para se visitar o museu são a 

curiosidade e a busca por conhecimento. Os 

visitantes apontaram que o museu necessita de 

uma maior divulgação e de um espaço virtual 

para sua divulgação.  

ABSTRACT 

The Museu de Minérios do RN (MMRN) was 

opened to the public in december 2014 and 

presents to the public the mineral production of 

Rio Grande do Norte in its historical, social and 

economic context. A major challenge for 

museums around the world, from the largest and 

most conservative to the simplest, is to get to 

know your audience and meet their needs. Thus, 

the general objective of the research was: to 

identify the profile and degrees of satisfaction of 

the visitors in relation to the Museum of Minerals 

of the RN. This research is characterized as quali-

quantitative carried out from surveys with 

visitors, using a questionnaire with questions, 

made available through the "Google Forms" and 

filled in by the visitor. The data show that the 

profile of the visitor is mostly female and all 

types of age group (children, adolescents and 

adults), with a predominance of adults. Most of 

the visitors are from the RN, and the reason to 

visit the museum is curiosity and the search for 

knowledge. Visitors pointed out that the museum 

needs more publicity and a virtual space for its 

dissemination. 

PALAVRAS-CHAVE: Museu. Perfil dos visitantes. Ensino-Aprendizagem. 

KEYWORDS: Museum. Visitor Profile. Teaching-Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Museu de Minérios do Rio Grande do Norte (MMRN), foi aberto ao público em dezembro 

de 2014, localizado no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Natal-Central, é 

situado numa das principais avenidas da cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte. O Museu 

apresenta ao público a produção mineral do Rio Grande do Norte, em seu contexto histórico, social e 

econômico (OLIVEIRA et al., 2016). 

O museu é aberto ao público de segunda a sexta-feira, no horário 08h00 às 17h00. Sendo 

necessário agendamento para visitas direcionadas a instituições de ensino de todos os níveis, bem 

como, as visitas abertas a qualquer interessado. As visitas são gratuitas e guiadas. 

O MMRN tem sua proposta museográfica centrada na tríade: bem mineral, meio ambiente e 

homem, levando o público a refletir sobre esta relação. A apresentação dos diferentes bens minerais 

ocorre de forma interdisciplinar, dialogada, criando um espaço onde o visitante possa ser mais que 

um mero apreciador dos minerais e rochas. 

Criar este espaço dialógico no museu é um grande desafio e necessita adaptações constantes 

de forma a atender ao público que o visita. Para Costa et. al. (2015, p. 11) “a produção de informações 

sobre as formas de apropriação dos museus pela sociedade é um requisito essencial para a avaliação 

e subsequente reflexão sobre o processo de atuação e planejamento de ações das instituições”. 

Portanto, como o museu recebe muitos visitantes, e levando em consideração a realidade do Brasil, é 

necessário conhecer o perfil deste público com o propósito de melhorar a atuação do museu no 

atendimento a seus visitantes e possibilitar um melhor planejamento de ações que facilitem o 

atendimento das expectativas dos visitantes.    

Um grande desafio para os museus do mundo inteiro é conhecer seu público e atender aos 

seus anseios. Esta é uma problemática comum aos museus, pois está diversidade tem sido observada 

ao longo do tempo de funcionamento dos museus, e o desafio de atender com qualidade e traduzir os 

elementos da exposição como produção de conhecimento para diferentes graus de instrução, diversas 

faixas etárias, perfis socioeconômicos e percepções culturais.  

Com isso o objetivo geral da pesquisa foi identificar o perfil e graus de satisfação dos 

visitantes em relação ao Museu de Minérios do RN, e tendo como objetivos específicos: a) determinar 

as características sociais dos visitantes; b) analisar o motivo da visita; e c) descrever os relatos dos 

visitantes sobre a visita.  

A grande demanda de visitantes ao Museu de Minérios do RN aliada as potencialidades de 

utilização do espaço museal como ferramenta para a educação ambiental e patrimonial por meio das 

geociências, motivaram a produção desta pesquisa com o intuito de embasar futuras pesquisas e 
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encontrar formas para melhorar o museu como instituição e espaço de aprendizagem, já que suas 

diretrizes e finalidades visam melhoria contínua e adaptações na exposição permanente para 

proporcionar um ambiente didático e acessível aos visitantes.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Pensando em preservar a história e a memória surgem os museus que são espaços criados para 

permitir sua preservação e salvaguarda. Os museus motivam uma prática cultural, multidisciplinar 

além de se constituir como um local de possíveis diálogos entre passado, presente e futuro (CARLAN, 

2008; PINHEIRO, PEREIRA, CARNEIRO, 2013). 

De acordo com a Lei nº 11.904 (BRASIL, 2009, p. 1), que institui o estatuto de museus, considera 

museus as instituições sem fins lucrativos que: 

Conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, para fins de 

preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos 

e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra 

natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu 

desenvolvimento. 

O museu é um local mágico, onde se descobre e aprende, ampliando o conhecimento, 

facilitando o modo com olhamos para o mundo. A serventia dos museus, para muitos, pode parecer 

irrelevante, porém o museu é um equipamento, de natureza cultural, apresentando coleções de 

objetos. Todo museu apresenta uma narrativa sobre um assunto, com diferentes propostas de 

apresentação, sendo cronológica, afinidade ou estética. São lugares de encontro e descoberta de novos 

objetos para musealizar (OLIVEIRA, 2013; SOTO, 2014; LEITE, 2015). 

Os museus têm papel de função social determinada, sendo capazes de servir a sociedade, por 

meio da produção de conhecimentos, com seus objetivos e valores fundamentais pré-definidos. Além 

disso, são espaços inclusivos, que procuram o que a comunidade quer aprender, sendo assim espaços 

de interrogação (SOTO, 2010; SCHEINER, 2012).     

O Estado do Rio Grande do Norte possui diversas atrações turísticas que, muitas vezes, se 

configuram como espaços de lazer. Estes espaços, por se destinarem a atividades de interação e 

descontração podem se tornar possibilidades para momentos de aprendizagem, como é o caso das 

pessoas que tem como o interesse conhecer os espaços culturais e o ambiente em que convivem. 

De acordo com Dumazedier (1973, p.34) o lazer pode ser compreendido como: 

Conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade 

seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se ou entreter-se ou ainda 

para desenvolver sua formação desinteressada, sua participação social 

voluntária, ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-

se das ocupações profissionais, familiares e sociais.  
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Entre as muitas opções de lazer, encontram-se os museus. De acordo com o Instituto Brasileiro 

de Museus (IBRAM), existem, no Brasil, 3.819 museus registrados, de diferentes tipos e temáticas 

(IBRAM, 2018).  

O Estado do Rio grande do Norte conta com 80 museus, dos quais, 30 encontram-se na cidade 

de Natal, sua capital. Entre os principais estão, o Museu Câmara Cascudo, Memorial Câmara 

Cascudo, Museu da Cultura Popular, Museu de Arte Sacra, entre outros. Dentre eles está o Museu de 

Minérios localizado no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IBRAM, 2018). 

O Museu de Minérios do RN (MMRN), tem como objetivo apresentar ao público uma 

exposição permanente com os principais bens minerais produzidos no Rio Grande do Norte. O 

MMRN está inserido dentro da temática das Geociências, que engloba as rochas, minerais, fósseis e 

afins (OLIVEIRA et al., 2016).  

O referido museu foi inaugurado no ano de 2014 e conta com o acervo formado por quatro 

coleções distintas de minerais, rochas, fosseis, conchas, equipamentos, registros fotográficos, com 

cerca de 4.000 peças (OLIVEIRA et al., 2016). 

A proposta museográfica da exposição permanente, como já foi apresentada, é focada na 

tríade: homem - bem mineral – meio ambiente, o homem como sujeito conhecedor e responsável pela 

descoberta e exploração, o bem mineral que faz parte da vida do homem e com qual é possível o 

desenvolvimento e que acompanha sua evolução sobre o planeta, desde a sua existência, o meio 

ambiente que é o espaço onde ocorre o bem mineral e onde o homem atua interferindo-o e 

modificando-o (OLIVEIRA et al., 2016). 

Os museus são espaços de educação não-formais, onde são promovidas práticas de ensino e 

aprendizagem para os indivíduos. Independente da temática abordada no museu, os que o leva a 

conhecer estes espaços são as funções diversas e envolventes que assumem, seja para aprofundar o 

conhecimento ou até mesmo curiosidade (VALENTE, CAZELLI, ALVES, 2005; LEITE, 2015).   

O primeiro registro de estudo formal sobre visitantes de museu data do final do século XIX, 

na Inglaterra. Henry Hugh Higgins, curador do Museu de Liverpool, dedicou a primeira parte da 

publicação Museums of natural history, aos visitantes do museu (HIGGINS, 1884; MACMANUS, 

1997).  

No Brasil encontram-se dados quantitativos sobre visitantes de museus desde o início do 

século passado. A Diretoria Geral de Estatística, órgão que antecedeu o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), publicou, no primeiro Anuário Estatístico do Brasil, dados sobre a 

cultura e, mais precisamente, sobre oferta de museus e o número de visitantes por mês e por ano, no 

período entre 1908 e 1912 (KÖPTCKE, PEREIRA, 2002). 
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Estudos acerca do perfil dos visitantes de museus tem sido realizado em alguns museus 

brasileiros (COSTA et al.2015). Atualmente o IBRAM mantem uma pesquisa permanente acerca dos 

museus brasileiros. Porém, não há uma pesquisa sobre o perfil dos visitantes.   

Nas décadas de 1920 e 1930, estudos sobre o comportamento durante visita aos museus 

ganharam força nos Estados Unidos, no âmbito da psicologia behaviorista (ROBINSON, 1928; 

MELTON, 1933) e com o apoio da Associação Americana de Museus (AAM). Tais estudos 

trouxeram implicações para a gestão dos museus que deveriam considerar necessidades e 

características dos públicos na concepção de exposições, visando à efetividade em seus propósitos 

educativos. Sendo assim, os dados eram fornecidos pelos museus, que deveriam prestar contas de 

suas atividades em relatórios anuais ao ministério ou secretaria a que fossem subordinados 

(ROBINSON, 1928; MELTON, 1933). 

A criação dos grandes museus nacionais europeus e americanos reflete o reconhecimento da 

natureza pública dessas instituições e valoriza, como componentes de sua missão, a pesquisa e a 

instrução da sociedade. A maneira de perceber o museu ocasionou novas exigências. Desse modo é 

necessário a valorização, a riqueza e amplitude da sistematização de registro de presença nos livros 

de visitantes, de forma a permitir o acompanhamento e a análise do fluxo de visitantes por período, 

de acordo com seu perfil (KÖPTCKE, PEREIRA, 2010). 

Na maioria das vezes considera como natural a visitação espontânea em museus, ou seja, 

também chamada de audiência espontânea, os visitantes vão até aos museus voluntariamente. É a 

audiência com maior nível de autonomia sociocultural e se apresenta majoritariamente por grupos 

que possuem laços sociais, de família, de amizade, entre outros (CAZELLI, COIMBRA, 2013).  

O público de visitação espontânea é o que recebe a maior atenção e para ele são dirigidas a 

grande maioria das iniciativas culturais e estratégias mercadológicas (KOTLER, KOTLER e 

KOTLER, 2008), bem como todas as pesquisas tradicionais. Isto é evidente particularmente no caso 

de museus. O público que vai ao museu espontaneamente é o alvo da maioria das pesquisas. Procura-

se conhecer seu perfil demográfico (sob todos os recortes de gênero, classe, etnia, idade e outros), 

social, cultural e econômico, seus hábitos, antecedentes e opiniões (CAZELLI, COIMBRA, 2013).  

O fluxo de visitantes dos museus está relacionado a diversidade de categorias identificada 

pelo estudo, como no caso do museu: público familiar, nativo, espontâneo, potencial, turista, da 

vizinhança, escolar e não público, profissionais da área que norteiam a temática de cada ambiente. 

Os processos responsáveis pela formação de um público resultam da interação entre as condições 

sociais de acesso à educação, os meios de produção e de oferta nos subcampos da cultura e as 

predisposições individuais, social e culturalmente construídas (ALMEIDA, 2005).  
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O aumento significativo da visitação pode ser atribuído, quase sempre, a fatos extraordinários 

como festejos nacionais e realização de grandes exposições. Já a diminuição de visitas é associada às 

condições do transporte urbano, divulgação que dificultaria o acesso aos museus (OLIVEIRA, 2003). 

Para analisar as diferenças na proporção de visitas entre os museus, é necessário levar em 

conta, entre outros fatores, como as práticas culturais e de lazer de cada cidade, o tamanho e perfil 

sociocultural da população e a oferta cultural existente. 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa se caracteriza como quali-quantitativa realizada a partir de enquetes com os 

visitantes, utilizando um questionário, disponibilizado por meio do “Google Formulários” e 

preenchidos pelo próprio visitante (Figura 1).  

Figura 1 – Google Formulários. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Os sujeitos da pesquisa foram os visitantes do turno vespertino que chegam ao museu de forma 

voluntária, sem agendamentos (Figura 2).  
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Figura 2 – Visitantes do MMRN. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Além do formulário eletrônico, foi disponibilizado aos visitantes um livro de registro 

manuscrito (Figura 3), onde, de maneira voluntária, são registradas as impressões e sugestões.  

Figura 3 – Livro de impressões/sugestões. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

A coleta de dados ocorreu entre fevereiro de 2017 e junho de 2018, totalizando 1660 registros 

voluntários dos visitantes. Para a tabulação dos dados utilizou-se o programa Excel e a transcrição 

dos dados do livro de visitas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em 2017, o MMRN recebeu 954 visitantes, sendo 782 adultos e 172 infantil/adolescentes. Os 

adultos foram considerados aqueles com idade maior que 18 anos.  

Em relação ao gênero, observou-se uma predominância do gênero feminino. Entre os adultos, 

52% foram do sexo feminino e, entre o público infantil/adolescente, 51% foram do sexo feminino.  

Já no período de janeiro a junho de 2018 o MMRN recebeu 706 visitantes, sendo 602 adultos 

e 104 infantil/adolescente. Destes, 53% foram do sexo feminino entre os adultos e 50% do sexo 

feminino entre o público infantil/adolescente.   

A presença do público infantil/adolescente é pouco expressiva em relação aos adultos, 

representando somente 17% dos visitantes.  Estes resultados estão em consonância com aqueles 

obtidos pelas pesquisas realizadas por Costa et. al (2015) em cinco museus de ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro, onde o público jovem é em menor número.  

Os dados referentes ao gênero mostram que o MMRN tem equilíbrio em seu público sendo 

capaz de atrair ambos os gêneros.  

As questões referentes ao local de residência dos visitantes mostram que eles são de várias 

partes do Brasil e do exterior, com predomínio para o Estado do Rio Grande do Norte.  No ano de 

2017, 72% dos visitantes foram do RN. Destes 83% foram da capital Natal. 26% são visitantes de 

outros estados da federação e somente 1,7% são de países estrangeiros. Em 2018 (período de janeiro 

a junho), o público total foi de 706 visitantes. 67% do RN, 27% de outros estados e 5,8% de 

estrangeiros.  

O baixo número de visitantes de outros estados e estrangeiros pode estar associado a ligação 

do litoral do RN ter um apelo turístico voltado para as praias e pela falta de divulgação do museu 

junto aos hotéis e agências de viagens. Dados similares foram obtidos por Costa (2015), em pesquisa 

realizada no O Museu de Arte Contemporânea Inhotim/MG, onde 80% dos visitantes eram do próprio 

estado: MG.  

A questão seguinte foi relacionada a motivação para visitar o museu. A curiosidade motivou 

33,5% dos visitantes. A busca pelo conhecimento foi relatada por 20% e ser aluno do IFRN foi a 

resposta de 20,5% dos entrevistados. 26% relataram entre os principais motivos para visitar o 

MMRN: conhecer os museus da cidade, ser participante de projetos de inclusão, serem membros da 

colônia de férias oferecida pelo IFRN durante o período de férias; estarem participando de congressos 

pela cidade e serem discentes de outras universidades. 
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Cada museu tem suas particularidades e o perfil do visitante é direcionado para a temática do 

museu. Neste sentido, quando um museu é voltado para uma única temática, como é o caso do 

MMRN, que apresenta os bens minerais do RN, a tendência é que o visitante seja atraído pela temática 

específica apresentada. 

A questão seguinte referia-se aos aspectos gerais das instalações físicas do museu, o 

atendimento e a exposição. O Quadro 1 mostra os resultados obtidos.  

Quadro 1 - Questionário de satisfação dos visitantes do MMRN. 

ÓTIMO BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 
NÃO 

AVALIADO 

INSTALAÇÕES 

FÍSICAS 

LOCALIZAÇÃO 79% 16% 3% 0% 0% 2% 

ACESSO 69% 25% 3% 2% 0% 1% 

SEGURANÇA 75% 18% 2% 0% 0% 5% 

LIMPEZA 87% 8% 1% 0% 0% 4% 

ATENDIMENTO 

ATENDIMENTO 89% 10% 0% 0% 0% 1% 

TEMPO DE 

GUIAMENTO 
72% 25% 1% 0% 0% 2% 

DESENVOLTUR

A DO GUIA 
86% 10% 4% 0% 0% 0% 

APRENDIZADO 80% 20% 0% 0% 0% 0% 

EXPOSIÇÃO 
ACERVO GERAL 77% 19% 0% 0% 0% 4% 

DIVULGAÇÃO 35% 28% 18% 2% 0% 17% 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

Em relação as instalações físicas, os visitantes avaliaram de forma satisfatória, entre ótimo e 

bom. O MMRN, como já foi apresentado, situa-se dentro do Campus Natal Central, com acesso pela 

portaria central, em uma das avenidas mais movimentadas da cidade.  

Em relação ao atendimento, os visitantes avaliaram mais de 90% entre ótimo e bom. As 

melhores avaliações são relacionadas aos guiamentos. Os guias do MMRN passam por cursos de 

formação e são da área de geologia ou geografia, com bom conhecimento acerca do acervo e do 

contexto mineral do RN. 

Durante o período da coleta dos dados, foi deixado de maneira casual sugestões, críticas e 

elogios no livro de impressões (Quadro 2). A maioria dos visitantes tinha como sugestão melhorar a 

divulgação do museu nas instituições de ensino e no meio turístico. Com relação a crítica, a 

inexistência de um site dificulta maior conhecimento sobre a existência do museu. Já elogios são 

voltados para a organização do museu, a capacidade do acervo, uma ótima preservação histórica dos 

minerais e rochas do RN e como a exposição é didática e educativa. 
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Quadro 2 - Impressões dos visitantes sobre o MMRN. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi analisado o perfil dos visitantes, como o gênero, faixa-etária, onde reside, o motivo da 

visita, o livro de impressões com as críticas, sugestões e elogios e o questionário de satisfação 

aplicado no mês de março de 2018. 

Considera-se, que o perfil do visitante do MMRN é majoritariamente do gênero feminino e 

de todos os tipos de faixa-etária (infantil, adolescente e adultos), com predomínio para os adultos. 

Durante 2017 e meados de 2018 totalizou-se 886 visitantes femininos e 794 do sexo masculino. Os 

visitantes do museu são divididos naqueles que residem no Estado do RN: 1.163; 441 de outros 

estados da federação e 56 de estrangeiros, de países como Tailândia, Panamá, Estados Unidos da 

América, Alemanha, Áustria, Colômbia e Argentina.  

Quantos aos motivos que trazem o visitante ao museu, no ano de 2017 o maior motivo foi a 

curiosidade (372), seguida por busca por conhecimentos (210), o fato de serem alunos do IFRN (159), 

conhecer os museus da cidade (131) e outros motivos (82). Enquanto em 2018, a curiosidade também 

prevaleceu (197), seguido pelo fato de ser aluno do IFRN (172), busca por conhecimentos (124) 

outros motivos (119) e conhecer os museus da cidade (94). 

Sabendo que as visitas estão associadas ao nível cultural, curiosidade das pessoas e a 

espontaneidade de visitar ambientes de museus, foi possível identificar que as visitas também estão 

associadas à de grupos familiares, a períodos de férias, congressos pela cidade, alunos do IFRN e 

momentos da própria instituição.  
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De acordo com o livro de impressões, foi possível perceber que o museu necessita de uma 

maior divulgação do espaço, com o intuito de atingir um maior número de pessoas. Os visitantes 

criticaram pelo fato de o museu não dispor de um site com mais informações. E ainda expressaram 

que a exposição e o acervo atenderam suas expectativas. 
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O USO PÚBLICO PARA FINS TURÍSTICOS E RECREATIVOS DA ÁREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL PIQUIRI-UNA-RN: A PERCEPÇÃO DE REPRESENTANTES 

DO PODER PÚBLICO NO CONSELHO GESTOR 

NASCIMENTO, M. V.1; JUSTINO, A. N. P.2; FERREIRA, F. J. S.3 e TEIXEIRA, R. R. L.4 

1,2,3,4 IFRN– Campus Canguaretama; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

A inter-relação entre o turismo e o meio ambiente 

é incontestável, uma vez que este último constitui 

a “matéria-prima” da atividade. O desafio no 

desenvolvimento do turismo em Unidades de 

Conservação (UC’s) consiste em aliar uma 

prática responsável integrada à diversidade 

sociocultural e à conservação da biodiversidade. 

Ademais, o uso público nas UC´s deve 

contemplar ações que visem o menor impacto ao 

se utilizar a mesma, incluindo-se ações de 

sensibilização ambiental, tanto para visitantes 

quanto para os demais atores sociais. É 

importante ressaltar que no Brasil, a categoria 

Área de Proteção Ambiental (APA) é o tipo de 

unidades de conservação que representa a maior 

parcela de território protegido no país. O estudo 

objetiva analisar o uso público com fins turísticos 

e recreativos na APAPU, a partir da percepção de 

representantes do poder público. Como 

metodologia trabalhou-se com aplicação de 

entrevistas, visita in loco, estudo bibliográfico e 

análise categórica de dados a partir de cinco 

unidades de análise. Constatou-se que a APA 

possui potencial para o desenvolvimento do 

turismo, entretanto, há a necessidade de 

implementação de processos estruturantes para 

que o mesmo ocorra de forma sustentada.

PALAVRAS-CHAVE:  SNUC. APAPU. Uso público. Turismo. Poder público. 

ABSTRACT 

The interrelation between tourism and the 

environment is indisputable, since the latter 

constitutes the "raw material" of the activity. The 

challenge in the development of tourism in 

Conservation Units (UC's) is to combine a 

responsible practice integrated with socio-

cultural diversity and the conservation of 

biodiversity. In addition, the public use in the 

UC’s should contemplate actions that aim to have 

the least impact when using the same, including 

actions of environmental awareness, both for 

visitors and for other social actors. It is important 

to note that in Brazil, the Environmental 

Protection Area (APA) category is the type of 

conservation units that represent the largest 

portion of protected territory in the country. The 

study aims to analyze the public use for tourism 

and recreational purposes in APAPU, from the 

perception of representatives of the public 

power. As a methodology, we applied 

questionnaires, an on-site visit, a bibliographic 

study and a categorical analysis of data from five 

units of analysis. It was found that the APA has 

potential for the development of tourism, 

however, there is a need to implement structuring 

processes so that it can occur in a sustained way. 
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1  INTRODUÇÃO 

A Área de Proteção Ambiental Piquiri-Una (APAPU) está localizada na Microrregião Litoral 

Sul do Rio Grande do Norte e se insere nos municípios de Pedro Velho, Canguaretama, Espírito 

Santo, Goianinha e Várzea, com importantes recursos hídricos das bacias dos rios Jacú, Catú e 

Curimataú, além de biomas Mata Atlântica e Caatinga (JUSTINO, CHAVES; BRUMATTI, 2016, 

p.1). A APAPU possui potencial de atratividade turística. De acordo com Philippi Jr. e Ruschmann

(2010), as APA’s são áreas de territórios públicos ou privados, relevantes para o bem-estar e 

qualidade de vida humana, e tem como objetivos proteger, conservar e garantir a sustentabilidade de 

toda biodiversidade e recursos naturais, sendo visitadas tanto pelo público como por pesquisadores 

científicos. 

A APAPU é um espaço de proteção dos recursos naturais, além de apresentar pontos de 

interesse turístico para quem procura opções de turismo dos mais diversos segmentos. Justino, Chaves 

e Brumatti (2016), observam que o desafio no desenvolvimento do turismo em Unidades de 

Conservação (UC) consiste em aliar uma prática responsável integrada à diversidade sociocultural e 

à conservação da biodiversidade. O Plano de Manejo da UC sugere a existência de diversas 

potencialidades turísticas. Deste modo, o turismo em áreas protegidas requer um processo de 

planejamento responsável, descentralizado e participativo para o seu desenvolvimento sustentável. 

A constituição de um conselho gestor requer um sistema orgânico de planejamento, através 

da gestão continuada de projetos, a participação efetiva do poder público e da sociedade civil 

organizada, contribuindo para alcançar a administração responsável, beneficiando a economia local 

e a conservação ambiental.  

Assim, a composição da instância de governança da APAPU se dá pela participação de atores 

do poder público, iniciativa privada e sociedade civil organizada. Nessa perspectiva, a pesquisa 

apresenta uma proposta metodológica de investigação capaz de perceber o uso público para fins 

turísticos e recreativos na UC, a partir do discurso dos atores sociais representantes do poder público 

no Conselho Gestor da APA Piquiri-Una (CGAPAPU). Para tanto, foi necessário levantar a unidades 

o uso público, turismo e recreação no plano de manejo da UC, bem como, nas atas das reuniões do

CGAPAPU, construir um referencial teórico acerca das mesmas unidades de análise, estruturar um 

roteiro de entrevista para aplicação junto aos gestores públicos da APAPU, realizar entrevistas 

semiestruturadas com os representantes do poder público no CGAPAPU. A investigação fez parte de 
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um projeto de pesquisa intitulado “O uso público com fins turísticos na APA Piquiri-Una”1, e teve 

por objetivo geral analisar o uso público para fins turísticos e recreativos da APAPU.  

Do ponto de vista turístico, a APAPU apresenta potencial para visitação através de atividades 

turísticas, de interpretação e educação ambiental, desenvolvendo-as de forma harmônica e integrada, 

a fim de contribuir para o desenvolvimento econômico e social na vida dos que buscam não só novas 

experiências com a natureza, mas a todos que ali convivem, sendo preciso despertar o interesse e o 

sentimento de posse da comunidade com o meio ambiente de forma que não venha prejudicar os 

processos ecológicos (IDEMA, 2013). Para tanto, a viabilidade da implementação de atividades dessa 

natureza está vinculada a existência de uma infraestrutura mínima para visitação, bem como, da 

capacitação dos agentes envolvidos nas atividades de visitação. 

Portanto, a partir das discussões com os representantes do poder público, coletadas por meio 

de entrevistas semiestruturadas, foi possível perceber a necessidade de se discutir sobre uso público 

para fins turísticos dentro da instância de governança da APAPU. Tal propósito se faz evidente para 

que ocorra melhor articulação dos membros, no que diz respeito ao estabelecimento de um 

planejamento mais eficaz para a organização e execução de projetos sustentáveis dentro da UC. Como 

principal limitação do estudo, cumpre frisar o tempo levado para a realização das entrevistas, em 

razão da agenda dos entrevistados. 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

As áreas naturais protegidas são espaços criados para preservação da natureza, sua 

biodiversidade, bem como paisagens e o uso dos recursos naturais, impedindo assim a degradação do 

meio ambiente. No século passado, a perda considerável da biodiversidade nos países em 

desenvolvimento, faz crescer a preocupação internacional com o meio ambiente e, como 

consequência, o aumento das áreas naturais de proteção ambiental (BRITO, 2000). 

Os movimentos ambientalistas internacionais tiveram início nas décadas de 70 e 80 do século 

XX, como resposta às crescentes devastações florestais, estes movimentos tentavam impedir a 

degradação em áreas europeias. Logo após a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) a 

uma nova visão sobre a temática ambiental. Entre esses movimentos, estão à conferência de 

Estolcomo em 1972, marcando as discussões sobre poluição atmosférica e a criação do Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Destaca-se ainda a Conferência das Nações Unidas 

1 Projeto de pesquisa desenvolvido com Fomento do Edital Nº 06/2016 – PROPI/IFRN, e da FUNDEP/RN 
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sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 1992, realizada no Rio de Janeiro, e a reunião de 

Joanesburgo em 2002, estabelecendo metas que serviram de ações para países pobres e estimulando 

a cooperação interestatal (RIBEIRO, 2010). 

Essa realidade também se reflete no Brasil, ainda na primeira metade do século XX. No 

contexto contemporâneo, o país regulamenta esses espaços naturais a partir do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), implementado pela Lei N. 9.985/2000, que estabelece os critérios 

e as normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação no país. Para isso, o 

SNUC é aplicado pelas três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal). Seus objetivos não 

estão ligados somente à questão ambiental propriamente dita, mas também à preocupação econômica 

e social das áreas protegidas, assim como aos interesses das comunidades residentes e às atividades 

turísticas e recreativas (BRASIL, 2000). 

Para tanto, ainda de acordo com Brasil (2000), pela constituição, tem sua base do tipo áreas 

protegidas, as quais estão classificadas em duas categorias: Unidades de proteção integral e de uso 

sustentável. O grupo de proteção integral é formado por cinco categorias: Estação Ecológica, Reserva 

Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. E o grupo de uso 

sustentável engloba as categorias: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 

Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável, Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Dadas as suas peculiaridades paisagísticas, o turismo é uma atividade que passou a ocorrer 

em áreas naturais por não necessitar de muita infraestrutura no interior das unidades (COELHO, 

2006). A autora indica que o Ministério do Meio Ambiente (MMA) considera a atividade passível de 

ser realizada em UC’s, pois, teoricamente, produz menos impactos negativos do que outras atividades, 

como o extrativismo, a exemplo. No entanto, ainda segundo a mesma, a atividade turística mal 

planejada nas zonas de amortecimento gera impactos por meio da implantação de infraestruturas 

inadequadas, como por exemplo: meios de hospedagem, estradas e comércio, que são instalados para 

atender às necessidades turísticas e podem apresentar ameaças ao meio ambiente.  

Simonetti e Nascimento (2012), defendem a visitação turística como uma das atividades a 

serem potencializadas para fins de uso público nas UC’s. Entretanto, os autores colocam que para tal 

é necessário superar alguns desafios, como: proteção das espécies, a destinação dos resíduos, o 

desenvolvimento de atividades produtivas e de inclusão social. A esse respeito, Justino; Chaves e 

Brumatti (2016, p.1), elencam alguns elementos a serem considerados. 

Fatores como o estabelecimento da capacidade de carga que respeitem os limites de 

mudanças aceitáveis, o zoneamento das áreas acessíveis aos turistas, a criação de 
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permissões, licenças e taxas, a criação de sistemas de gerenciamento dos visitantes 

e o estabelecimento de estratégias adequadas de marketing e educação representam 

importantes ferramentas para o desenvolvimento sustentável do turismo, devendo 

estar presentes no planejamento de qualquer destino ou atração turística. 

Isso corrobora com o discurso de Hoeffel et al. (2008), quando falam da importância de se 

planejar e investir nas atividades recreativas e (ou) turísticas para evitar os impactos negativos. Essas 

atividades possuem a capacidade de desenvolver localidades, mas convêm aos gestores dos 

municípios buscarem fortalecer políticas públicas que beneficiem a população, como também 

garantam o bom planejamento e efetividade das atividades supracitadas. 

3 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa a caracteriza como um estudo de caso, que foi 

desenvolvido seguindo cinco etapas: 1) revisão bibliográfica; 2) elaboração do instrumento de coleta 

de dados e delimitação da amostra; 3) execução de visitas de campo; 4) análise qualitativa dos dados 

a partir das categorias identificadas no referencial teórico; e 5) construção dos resultados.  

Na pesquisa bibliográfica, abordaram-se as definições de uso público, turismo e recreação. 

Buscou-se identificar os conceitos elaborados por diferentes autores e instituições sobre as categorias 

citadas. Quanto a estratégia de elaboração do instrumento de coleta de dados utilizou-se a entrevista 

semiestruturada com os membros do CGAPAPU, que representavam as três esferas de governo 

(municipal, estadual e federal) e participaram de forma efetiva das reuniões do conselho no período 

de 24/10/2013 a 09/03/2016.  

Participaram da fase de coleta, os representantes do poder público: 1) Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA); 2) poder 

executivo do município de Várzea; 3) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA); 4) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); 5) poder 

executivo do município de Goianinha/RN; e 6) Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 

Norte (CAERN). Esta amostra representa os atores sociais do poder público presentes em 40 % 

(quarenta por cento) das reuniões do CGAPAPU no período supracitado.  

Para a execução das visitas de campo, foram realizados a priori agendamentos com a gestora 

da APAPU, a qual participou das mesmas e orientou a equipe de pesquisadores do IFRN, Campus 

Canguaretama, sobre a realidade da APA. Tais orientações se referiram às atividades, delimitações, 

intervenções, instrumentos de regulação da UC, visitantes e ações de instituições públicas ou privadas 

no território. Vale ressaltar que a visita de campo possibilita ao pesquisador aproximar-se do objeto 

de estudo, tendo em vista que a presença do pesquisador in loco possibilita a melhor compreensão do 

1813



IV SECITEX/XIV CONGIC 

ambiente analisado, de ações desenvolvidas no espaço e do seu desenvolvimento a médio e longo 

prazo. 

A análise dos dados contemplou uma abordagem qualitativa com base nas seguintes 

categorias: uso público; turismo e educação ambiental, presentes no referencial teórico. Os dados 

foram averiguados e constatou-se a presença destas categorias de análises nos discursos dos 

entrevistados. O método de análise utilizado obteve resultado positivo e favoreceu a compreensão 

aprofundada acerca do objeto de estudo, além de identificar o posicionamento dos membros do 

CGAPAPU em relação à gestão da UC. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise dos discursos dos representantes do poder público nas esferas municipal, estadual e 

federal, que atuaram no CGAPAPU, demonstra que a UC possui potencial de atratividade para o 

turismo. De modo geral, a gestora da APAPU afirma que o uso público se resume à utilização 

espontânea do espaço, visto que não há ações organizadas para tal, por meio de projetos de gestão. 

Contrapondo este panorama, a entrevistada se refere às atividades realizadas nas fazendas Mucambo 

e Bom Jardim (Goianinha/RN) podem ser vistas como ações intermitentes e com fins turísticos, 

vinculadas ao setor privado. Para o representante do poder executivo do município de Várzea, as 

atividades de uso público estão associadas às visitas realizadas na comunidade do Catu dos Eleotérios 

(Canguaretama/RN), salientando que esse espaço é utilizado para a prática do turismo, porém a 

atividade turística ainda é incipiente.  

De modo geral, com base nas entrevistas com os conselheiros da gestão da APAPU, a instância 

de governança foi criada exatamente para discutir sobre os problemas da APA e fomentar estratégias 

de gestão para o desenvolvimento dessa área protegida. Ainda segundo Oliveira (2017), as 

intervenções devem valorizar a produção local e fortalecer os aspectos naturais da localidade, elaborar 

um plano turístico que facilite a criação de programas que privilegiam a população local e gerem 

emprego e renda para a mesma, mas que colabore na valorização dos aspectos culturais das 

populações residentes e adote práticas de responsabilidade ambiental.  

Apesar dos fatos relatados, e considerando o propósito central deste estudo que é investigar o 

uso público para fins turísticos e recreativos, de acordo com a percepção de representantes do poder 

público, não se percebe esses elementos como pauta das discussões do CGAPAPU durante as 

reuniões, portanto, levando a considerar que embora previsto como potencial no plano de manejo da 

UC, o uso turístico e recreativo é inexistente nas discussões do CGAPAPU. Na análise foi possível 
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perceber que a participação dos atores envolvidos ainda não é significativa para melhor desenvolver 

tais atividades, sendo preciso um maior interesse coletivo no envolvimento por parte dos membros 

do CGAPAPU, para que se obtenha resultados mais eficazes dessas ações, de modo que as mesmas 

venham a contribuir para o uso público com fins turísticos e recreativos. 

Para o representante do IBAMA, a proposta de uso público ainda é invisível. O entrevistado 

observa que os gestores da área protegida devem trabalhar melhor a proposta de utilização do espaço 

e buscar parcerias mais concretas para desenvolver atividades de visitação turística. A representante 

do INCRA afirma que o uso público da APAPU não ocorre, a mesma não observa a prática do turismo 

na região, mas, observa que a implantação do turismo rural por meio da organização de caminhadas 

em ambientes naturais, trilhas e passeio a cavalo, trariam visibilidade a UC e possibilitaria o 

desenvolvimento do turismo. De modo que a efetivação de atividades com esses fins na APA e seus 

atrativos fomentariam renda para a população local.  

A representante da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Goianinha/RN ressalta que 

o CGAPAPU realizou oficinas de sensibilização ambiental, reunindo atores sociais que participaram

das ações. Os temas trabalhados nas oficinas foram educação ambiental, fiscalização, uso do solo, 

utilização dos recursos hídricos e licenciamento ambiental. O público alvo destas atividades foi a 

comunidade local e as escolas dos municípios que compõem a APAPU. Apesar desta constatação, a 

partir da análise da fala do representante da CAERN não se identifica a ocorrência de ações de 

educação ambiental na APA. O mesmo coloca que ocorre a prática do lazer na área, mas a falta de 

estrutura de apoio às atividades turísticas e de lazer, como também a falta de conscientização 

ambiental, são agravantes à conservação dos recursos naturais da UC.  

Os atrativos presentes na APAPU mostram-se passíveis de visitação, contudo, o ambiente não 

é reconhecido pela comunidade local, como sendo um espaço de oportunidade para o 

desenvolvimento de atividades com fins lucrativos. Por mais que alguns dos representantes do 

CGAPAPU afirmem que há um trabalho de planejamento para a gestão da UC, a falta de 

infraestrutura de acesso minimiza as possibilidades de intervenção do ponto de vista turístico e 

recreativo. Entretanto, há na UC a ocorrência de algumas atividades de lazer, como a utilização do 

Balneário de Pedro Velho/RN; a visitação à comunidade do Catu dos Eleotérios em 

Canguaretama/RN, com a organização de trilhas e eventos culturais; e ações de educação ambiental 

em Espírito Santo/RN na Mata do Pilão (trilhas e reflorestamento).  

Conforme a visitação in loco, a pesquisa bibliográfica e a realização de entrevistas 

semiestruturadas com os gestores do poder público, verificou-se que a região apresenta espaços 
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propensos ao desenvolvimento de atividades com fins turísticos e recreativos, por apresentar 

potenciais de atratividade de público para a visitação e a prática de atividades educativas, turísticas e 

de lazer. Oliveira (2017), indica que para se ter a inclusão social do turismo em APA’s é necessário 

um trabalho contínuo, realizando ações de conscientização das comunidades acerca da conservação 

do espaço natural, para o desenvolvimento da atividade turística. Como aponta o IDEMA (2013), o 

plano de manejo da APAPU é uma ferramenta de gestão da UC e prevê a utilização desse território 

para atividades turísticas e recreativas, desde que estejam de acordo com os requisitos de conservação. 

Os resultados deste estudo indicam que as ações têm caráter pontual. Com base na perspectiva 

de relevância dessas ações, Rodrigues e Pinto (2016), afirmam que a Educação Ambiental tem 

capacidade de sensibilizar pessoas sobre o meio ambiente, o indivíduo passa a compreender a 

funcionalidade do espaço, os impactos causados pelo homem e a importância da conservação de áreas 

naturais para a sobrevivência humana. Por outro lado, os recursos financeiros para financiamento de 

atividades de educação visando o desenvolvimento sustentável, são investidos de modo a finalizar 

algumas atividades de educação ambiental e não para implementá-las (UNESCO, 1999, p. 97). 

Nota-se que o planejamento do turismo para o fortalecimento de políticas públicas visando o 

desenvolvimento de infraestruturas locais, no âmbito conselho gestor, é relevante para a gestão do 

uso público na APAPU. Dias (2008), indica que o crescimento do turismo em uma localidade não 

dependerá apenas de organização por parte de órgãos nacionais, esses podem contribuir com 

incentivos e programas regionais para expandir o desenvolvimento, uma vez que medidas de 

governos municipais têm capacidade de atrair investidores e estabelecer intervenções eficientes 

tornando o município um atrativo para o turismo, possibilitando que a localidade possa competir com 

outros destinos em nível mundial. 

 5  CONSIDERAÇÕES FINAIS

O propósito deste trabalho foi perceber o uso público para fins turísticos e recreativos na APA 

Piquiri-Una, a partir do discurso dos atores sociais representantes do poder público no Conselho 

Gestor da APA Piquiri-Una (CGAPAPU). As respostas dos conselheiros demonstraram que tais 

práticas são pontuais. O recorte amostral foi de 40% (quarenta por cento) da população, ou seja, é 

possível que a partir da ampliação do quantitativo de entrevistados possibilitasse a visualização de 

outras intervenções de uso público para fins turísticos e recreativos na APA Piquiri-Una.  

Como contribuição da investigação pode-se afirmar que a mesma traz a possibilidade de 

fomentar novas discussões em âmbito do CGAPAPU no sentido de desenvolver o planejamento 
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estratégico para o uso público com fins turísticos e recreativos. Este mecanismo se configuraria como 

um elemento mitigador dos impactos negativos a partir de uma gestão descentralizada e participativa, 

como forma de colaborar para diminuir as dificuldades administrativas do conselho gestor. Para 

estudos futuros sugere-se investigações no sentido de mapear e estruturar as potencialidades da 

região.  
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RESUMO

O presente artigo adota como objetivo a 

análise organizacional da ONG Neurinho, 

atentando para o Mix de Marketing 

desenvolvido pela instituição buscando a 

elaboração de uma campanha promocional 

como proposta melhoria na aplicação do 

marketing. Assim, a pesquisa se justifica 

tanto no âmbito acadêmico, gerando 

conhecimento e refletindo sobre o Marketing 

e o papel das ONGs tão presentes e 

necessárias no Brasil, como também no 

âmbito social, tendo em vista a relevância 

social da Neurinho no amparo às famílias 

com crianças acometidas por patologias 

cerebrais. Desenvolver esta pesquisa foi de 

extrema importância no processo de 

relacionar a prática com teoria, permitindo a 

aplicação e melhor apreensão de conceitos 

vistos durante a disciplina de Marketing do 

curso de Multimídia, no IFRN - Campus 

Natal-Cidade Alta. Para tanto, este estudo 

fundamentou-se nas bases teóricas sobre 

Marketing e suas ramificações. A 

metodologia adotada baseia-se na pesquisa 

qualitativa do tipo exploratória e 

experimental, cujos instrumentos de coleta 

consistiram em entrevistas e documentos. 

Realizou-se uma análise interpretativa dos 

dados com base na matriz SWOT. Como 

resultados, percebeu-se que a “Promoção” 

carecia de investimento e notou-se a 

necessidade de elaboração de uma campanha 

promocional com vistas a sensibilizar maior 

número de indivíduos visando atrair para a 

Neurinho mais doadores e parceiros. Por fim, 

concluiu-se que a análise de marketing é 

essencial não só para as empresas como para 

as ONGs, na medida em que o planejamento 

das ações pode auxiliar na projeção da 

instituição perante o público.

PALAVRAS-CHAVE: Marketing. Marketing Social. ONG. Campanha promocional. 

ABSTRACT

This paper aims the organizational analysis 

of the NGO Neurinho, considering the 

Marketing Mix developed by the institution 

seeking the elaboration of a promotional 

campaign as a proposed improvement in the 

marketing application. This research is 

justified both in the academic field, 

generating knowledge and reflecting on 

Marketing and the role of NGOs as present 

and necessary in Brazil, as well as in the 

social sphere, in view of the relevance of 

Neurinho in the protection of families with 

children affected by cerebral pathologies. 

Developing this research was extremely 

important in the process of relating the 

practice to theory, allowing the application 

and better apprehension of concepts seen 

during the Marketing course of the 

Multimedia course at IFRN - Campus Natal-

Cidade Alta. Therefore, this study was based 

on the theoretical on Marketing and its 

ramifications. The methodology adopted is 

based on the exploratory and experimental 

qualitative research, whose collection 

instruments consisted of interviews and 

documents. An interpretative analysis of the 
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data was made on the basis of the SWOT 

matrix. As results, it was noticed that the 

"Promotion" lacked investment and the need 

to elaborate a promotional campaign with the 

aim of sensitizing more individuals to attract 

donors and partners to Neurinho. Finally, it 

was concluded that marketing analysis is 

essential not only for companies but for 

NGOs, since the planning of actions can help 

in the projection of the institution to the 

public.

KEYWORDS: Marketing. Social Marketing. NGO. Promotional campaign. 

1   INTRODUÇÃO 

As Organizações não Governamentais (ONGs) prestam um serviço de assistência à 

sociedade em áreas onde a atuação do Governo é deficitária visando suprir às necessidades 

dos cidadãos. Em sua maioria, as ONGs sobrevivem com poucos recursos e dependem de 

doações para realizar suas atividades, não priorizando o investimento em ações de marketing 

(BARROS, 2013). Assim, devido a finalidade filantrópica de tais instituições, os recursos 

financeiros se voltam majoritariamente para a causa defendida, acarretando na pouca 

visibilidade de suas ações em razão da falta de investimento na área comunicativa. Agindo 

dessa forma, essas organizações perdem a oportunidade de sensibilizar uma parcela maior da 

sociedade acerca das causas por elas defendidas, visto que o planejamento do marketing 

poderia engajar a população para angariar mais recursos.  

Nesse contexto se insere a associação natalense Neurinho, responsável por apoiar, há 14 

anos, crianças acometidas por patologias cerebrais e suas famílias. Para isso, a instituição 

mantém encontros periódicos, realizando palestras informativas acerca de temas como 

Hidrocefalia, Paralisia Cerebral, Mielomeningocele e cuidados infantis. Além disso, organiza 

eventos paras as famílias em datas comemorativas, contribuindo para o desenvolvimento e 

integração no âmbito social, como forma de melhorar a qualidade de vida das crianças.  

Ao reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pela instituição Neurinho, 

identificou-se a oportunidade de pesquisá-la na perspectiva conceitual e prática do Marketing 

a partir dos conhecimentos apreendidos no decorrer da disciplina de Marketing do curso 

integrado em Multimídia do IFRN - Campus Natal-Cidade Alta. Além da relevância 

acadêmica, essa pesquisa se justifica pelo seu valor social, tendo em vista o impacto das 

ONGs na sociedade, em especial, da Neurinho, reconhecida por amenizar as desigualdades 

enfrentadas pelo público atendido a partir do seu serviço de inclusão e acolhimento. 

1820



IV SECITEX/XIV CONGIC 

Dessa forma, esse trabalho adota como objetivo realizar a análise de marketing da 

ONG Neurinho para, a partir do panorama identificado, elaborar uma proposta de campanha 

promocional adequada à situação da organização em vistas a aperfeiçoar sua atuação. 

Para tanto, recorremos às bases teóricas sobre Marketing e suas ramificações, tais 

como Kotler & Armstrong (2015), Silva et al. (2006) e Lee & Kotler (2009), cujos conceitos 

fundamentam este trabalho.  

A pesquisa é de base qualitativa e tipo exploratória, cujo percurso metodológico foi 

dividido em três etapas, sendo elas: 1) a coleta de dados da instituição, por meio de entrevistas 

e banco de dados, 2) a análise de marketing a partir dos dados reunidos, visando identificar a 

missão, visão, valores, posicionamento de marca e fraquezas que deveriam ser combatidas a 

partir da campanha promocional e 3) o planejamento e elaboração da referida campanha. 

Como resultados, identificou-se que, mesmo com mais de uma década de atuação, a 

Neurinho ainda sofre para realizar ações de apoio devido à dificuldade para captação de 

recursos. Essa situação decorre da falta de um plano de marketing estruturado na conquista de 

parceiros e patrocinadores, atores esses que poderiam conferir maior estabilidade para a ONG, 

possibilitando melhor oferta do serviço de amparo para as famílias. Dessa forma, buscou-se 

desenvolver a Promoção da instituição, objetivando sensibilizar um maior número de pessoas 

acerca da do trabalho da ONG e, com isso, atrair crescente número de apoiadores para auxiliar 

na defesa da causa social das crianças com patologias cerebrais. 

2   REFERENCIAL TEÓRICO 

O número de estímulos publicitários na televisão, rádio e outdoors teve seu 

crescimento acentuado na contemporaneidade. O marketing se mostra, assim, um processo 

marcante no fazer cotidiano, de forma que implica uma relação de troca entre duas ou mais 

partes. Portanto, “o marketing é um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e 

organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio de criação e troca de valor com os 

outros” (KOTLER & ARMSTRONG, 2015, p. 4). Essa troca de valor pode ser percebida, por 

exemplo, ao se adquirir um produto da empresa “Coca-Cola”: não ocorre somente a permuta 

do dinheiro pelo refrigerante, mas obtém-se também, por parte do consumidor, a experiência 

de união e felicidade vinculada à marca. Dessa maneira, o marketing, como troca, se 

apresenta um forte laço responsável pela conexão estabelecida entre empresa e público. 

1821



IV SECITEX/XIV CONGIC 

A partir dessa perspectiva, as organizações com ou sem fins lucrativos precisam 

realizar uma constante análise de marketing, avaliando e aprimorando o posicionamento da 

organização frente a um mercado em rápida transformação. Como ferramenta nesse processo 

de análise utiliza-se a matriz SWOT (strengths, weakness, opportunities and threats) que 

sintetiza os fatores em observação, facilitando a compreensão das informações (SILVA et al., 

2006). Dessa forma, a matriz, composta por quatro quadrantes, sistematiza variáveis internas 

(forças e fraquezas) e variáveis externas (oportunidades e ameaças), de forma a traçar um 

diagnóstico da instituição com vistas à resolução de problemas. 

Após análise SWOT, faz-se necessário o planejamento de melhorias investindo no 

Mix de Marketing, ou seja, no conjunto de elementos que a empresa dispõe para alcançar seu 

público alvo. O composto ou Mix de Marketing constitui-se por 4 P’s, sendo eles: o 

“Produto”, o “Preço”, a “Praça” e a “Promoção” (KOTLER & ARMSTRONG, 2015). O 

Produto consiste nos serviços ou itens ofertados pela organização, sendo o Preço o dinheiro 

necessário para se adquirir o produto oferecido. Além disso, a Praça é composta pelos canais 

de contato do consumidor com o Produto e a Promoção refere-se às ações comunicativas que 

valorizam características do produto. 

Definido quais aspectos do Mix de Marketing requerem aperfeiçoamento, pode-se 

liderar a reelaboração do produto, o reajuste dos preços, a mudança do ponto de venda ou a 

implementação de novas estratégias promocionais voltadas para atender às necessidades do 

mercado. Contudo, todas as decisões devem ser tomadas atentando-se para a realidade 

organizacional, isto é, considerando a visão, missão, valores, posicionamento e o público alvo 

da instituição. 

Segundo Silva et al. (2006), a visão refere-se ao sonhado para a empresa. Assim, 

abarca o objetivo ideal sem necessariamente compor o reflexo da situação atual. Já a missão, 

se estabelece como a orientação do negócio, identificando de modo factível o propósito 

existencial da empresa no mercado. Os valores, definem-se pelos ideais norteadores da 

organização, ou seja, as características prezadas por ela, como satisfação, qualidade e 

comprometimento. Ainda de acordo com os autores (2006), outro aspecto organizacional 

importante é o posicionamento que pode ser entendido como o espaço ocupado pela 

organização na mente dos indivíduos, devendo essa imagem ser levada em consideração para 

futuras tomadas de decisão. Portanto, o entendimento sobre a visão, a missão, os valores e 

posicionamento sustenta o planejamento eficiente do Mix de Marketing na busca por 

conquistar o público alvo. 
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Sendo o objeto deste estudo a ONG Neurinho, uma organização sem fins lucrativos, 

faz-se importante discorrer sobre um tipo específico de Marketing, a saber: o Marketing 

Social. Em vista disso, o Marketing Social consiste no emprego dos fundamentos e técnicas 

descritos anteriormente destacando os aspectos comunicacionais para conferir valor social, em 

vistas a tocar o público e contribuir em benefício da sociedade (LEE & KOTLER, 2009, apud 

BARROS, 2013). Nesse sentido, como a instituição Neurinho desenvolve um serviço de 

assistência social e busca conquistar possíveis apoiadores para a execução de sua missão, o 

marketing social está interligado à responsabilidade social.  

A partir dessa lógica, campanhas promocionais podem divulgar e sensibilizar sobre 

causas, produtos ou serviços, mostrando-se grandes aliadas na busca por maior alcance do 

público de Organizações não Governamentais. Isso pois campanhas promocionais podem ser 

compreendidas como objetos promocionais difundidos em formatos distintos, como jingle e 

outdoor, porém interligados pelo mesmo conceito (PÚBLIO, 2008). Nesse caso, será 

apresentado e descrito o processo de produção da campanha promocional da Neurinho na 

seção dos resultados. 

3   METODOLOGIA 

A fim de compreender os aspectos organizacionais da ONG Neurinho, realizou-se 

uma pesquisa qualitativa do tipo exploratória e experimental, visto que se explorou a 

realidade organizacional por meio de entrevistas e documentos de fontes primárias para, a 

partir disso, elaborar uma campanha promocional condizente com o cenário encontrado. 

Dessa forma, o caminho metodológico desta pesquisa foi constituído por três etapas, sendo 

elas: (1) a coleta de dados, (2) a análise de marketing da instituição e (3) a elaboração da 

campanha promocional. 

A coleta de dados qualitativos foi instrumentalizada por meio de uma entrevista 

presencial, aplicada no dia 22 de maio de 2018, junto ao atual diretor financeiro da Neurinho, 

Edmilson Firmino da Silva. A entrevista com o representante da ONG teve como finalidade 

identificar a missão, visão, valores e coletar elementos necessários para elaboração da análise 

SWOT da instituição. A entrevista semiestruturada apresentava dez perguntas, das quais 

destacamos: Qual o propósito da Neurinho?; Quais as aspirações e metas da Neurinho para o 

futuro?; Quais os valores que a Neurinho prega?; Quem é o público da Neurinho?; O que a 

Neurinho faz de melhor?; O que pode melhorar na Neurinho? 
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Além das entrevistas, foram coletados registros escritos do banco de dados 

disponibilizado pelo projeto de extensão Criatif na Rua, executado no IFRN - Campus Natal-

Cidade Alta no ano de 2016, o qual foi responsável pela projetação da identidade visual da 

Neurinho. No período em questão, o Criatif registrou a percepção do público acerca da 

instituição utilizando-se de um universo de 19 pessoas, entre as quais crianças e seus 

responsáveis. Os dados coletados pelo Criatif na Rua forneceram o entendimento da relação 

do público atendido acerca da imagem da Neurinho, posto que esses dados carregam as 

percepções desses usuários no que se refere ao significado da ONG e aos valores atribuídos à 

instituição. Dessa forma, essas informações foram utilizadas para indicar o posicionamento 

ocupado pela marca Neurinho na mente do seu respectivo público alvo. 

Na segunda etapa, realizou-se uma análise interpretativa dos dados, focalizando o 

estudo do desenvolvimento do Mix de Marketing da ONG, identificando os 4 P’s da Neurinho 

para empreender a análise SWOT, de forma a constatar qual aspecto do composto de 

marketing necessitava ser aprimorada para que a marca ocupasse um posicionamento sólido 

não apenas para o público alvo, mas também para os possíveis parceiros e patrocinadores.  

O terceiro momento, por fim, fundamentado nos resultados da análise, consistiu na 

elaboração de uma campanha promocional para Neurinho a partir da definição do conceito, 

das mídias que seriam utilizadas e da formulação das peças promocionais. 

Para a definição do conceito norteador da campanha foi utilizada a técnica Costura, 

definida como ferramenta útil “nos contextos em que se faz necessário lidar com uma grande 

quantidade de informações advindas de pesquisa qualitativa” (MATOS, 2017, p. 2). Neste 

trabalho, a referida técnica foi aplicada a partir de palavras chaves advindas do material 

coletado e visou a composição de um conceito para expressar a identidade da campanha. 

Após a escolha do conceito, foram determinadas as mídias que seriam trabalhadas, de 

forma a se lidar com linguagens adequadas ao propósito comunicativo estipulado. Tomadas 

essas decisões projetuais, iniciou-se a composição do produto promocional, que 

posteriormente foi apreciado por comissão avaliadora composta por professores do IFRN - 

Natal-Cidade Alta. 

4   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da coleta de dados com o diretor financeiro, percebeu-se que o público alvo 

da ONG Neurinho são famílias onde se encontram crianças acometidas por patologias 

cerebrais. Tais famílias, geralmente, conhecem a ONG na ocasião em que recebem o 
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diagnóstico, um momento de fragilidade em que os pais podem apresentar dúvidas sobre a 

assistência necessária aos seus filhos.  

Nesse cenário, se constatou que a missão da Neurinho é o acolhimento dessas 

famílias, fornecendo assistência e informação aos pais para que possam ter segurança e 

proporcionar um desenvolvimento adequado aos seus filhos, integrando-os no âmbito social e 

garantindo que tenham acesso aos seus direitos básicos. Já a visão da Neurinho se mostrou no 

desejo de garantir que o maior número de pais e crianças possam contar com o apoio da ONG 

futuramente. Além disso, os valores prezados pela instituição foram o “respeito ao próximo”, 

“o direito à saúde”, “educação” e a “inclusão das crianças na sociedade”.  

A partir do estudo dos dados fornecidos pelo projeto Criatif na Rua, pôde-se perceber 

o posicionamento da marca Neurinho a partir do seu público alvo, que caracterizou a ONG

como uma organização que acolhe e proporciona suporte para o crescimento individual de 

seus membros. Essa percepção corrobora a mensagem transmitida pela própria identidade 

visual da Neurinho, na medida que o acolhimento e o incentivo são representados visualmente 

por meio das mãos e das asas no logotipo institucional (Figura 1). 

Figura 1 - Logotipo atual da Neurinho

Em seguida, com base nos dados coletados constatou-se na análise SWOT que a força 

da Neurinho está na união dos seus membros, pessoas essas que tratam com empatia os pais 

necessitados de apoio. Assim, a Neurinho presta-lhes a ajuda necessária através da sua rede de 

colaboradores, concedendo suporte para superar dificuldades enfrentadas pelas famílias. 

Também, por estar no mercado há 14 anos, a Neurinho se mostra uma ONG consolidada, 

noção essa reforçada por sua identidade visual original frente a organizações similares. 

Ademais, foram identificadas como forças os laços da ONG com organizações como o 

Instituto Santos Dumont (ISD), que visam o convite de palestrantes da área neurológica para 

participação em encontros da Organização não Governamental.  

As fraquezas da Neurinho se sustentam na ausência de uma sede, situação que 

dificulta a logística para o armazenamento e distribuição das doações recebidas, e na 

deficiência financeira, visto que não há doações fixas, questão que compromete a segurança 

do orçamento mensal. Porém, a fraqueza de maior impacto identificada está no brando 
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desenvolvimento do “P” de Promoção do Mix de Marketing, o que ocasiona um baixo alcance 

das ações de sensibilização da sociedade para a causa infantil em questão. Assim, a correção 

dessa deficiência na Promoção poderia atrair mais famílias necessitadas e parceiros para 

auxiliar no trabalho de apoio da ONG.   

  As oportunidades existentes são parcerias com clínicas de reabilitação às quais a 

Neurinho poderia oferecer a divulgação de suas marcas como colaboradores da causa social 

em troca de descontos nos serviços para os membros da ONG. Dessa forma, essas empresas 

poderiam agregar o valor da responsabilidade social, bem como beneficiar os participantes da 

Neurinho, cujo perfil condiz com os clientes atendidos por essas clínicas. Entretanto, vale 

ressaltar que essas oportunidades não estão sendo utilizadas atualmente pela ONG. 

Por fim, a principal ameaça que existe é a falta de sócios beneméritos, ou seja, 

contribuintes fixos em prol das ações da ONG. Essa ausência acaba por limitar as ações 

sociais da Neurinho. Na figura 2 é demonstrado um quadro resumo com os principais pontos 

da análise SWOT realizada. 

Figura 2 - Quadro resumo da análise SWOT 

Em relação ao Mix de Marketing da Neurinho, identificou-se que o “Produto”, nesse 

caso, é o serviço de apoio oferecido aos pais ou responsáveis de cada criança portadora de 

patologia cerebral. A “Praça” são os lugares onde costumam ocorrer os encontros entre os 

membros em Natal (tais como o Hospital Universitário Onofre Lopes, Cidade da Criança, 

entre outros), sendo o “Preço” gratuito por tal serviço. Porém, quando falamos do ponto de 

“Promoção”, uma das táticas que, timidamente, a ONG faz é promover a marca para obter 

recursos financeiros que serão revertidos para as ações internas. Nesse sentido, um exemplo 

de intervenção foi a cooperação junto à uma pizzaria da cidade na qual parte do lucro das 

vendas noturnas foi revertido para a ONG. Em troca desse retorno financeiro, a Neurinho 

ofereceu a divulgação da pizzaria em suas redes sociais a fim de trazer mais clientes ao local 

na data do ocorrido, além de associar a pizzaria ao um papel socialmente responsável. 
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Contudo, o “P” de Promoção ainda se mostra bastante inexpressivo e restrito a ações pontuais. 

Portanto, o fraco desenvolvimento dessa parte do Mix de Marketing da Neurinho não 

fortalece a consolidação de parcerias. Esse cenário poderia ser revertido ao se explorar de 

forma planeada as mídias sociais que a ONG dispõe, como o site oficial e a página no 

Facebook, para divulgar ações de sensibilização do público e atrair parceiros. 

A partir da análise de marketing se identificou que a principal ameaça da Neurinho era 

a instabilidade financeira causada pela incerteza de doações, insegurança ligada a uma das 

fraquezas que era a divulgação não tão incisiva das suas ações. Dessa forma, a fraqueza na 

“Promoção” limitava o alcance da ONG na conquista por apoiadores, provocando uma 

arrecadação de doações insuficiente e, consequentemente, restringindo a prestação do serviço 

de apoio às famílias. Esse cenário compromete a viabilidade de sua visão, que idealiza a 

garantia de apoio crescente à essa parcela necessitada. Diante disso, optou-se por trabalhar o 

“P” de Promoção da ONG por meio de uma campanha promocional, visando sensibilizar a 

sociedade sobre a causa, também atraindo novos doadores e atingindo potenciais parceiros, 

como clínicas pediátricas.  

Definido o aspecto do composto de Marketing que seria trabalhado, iniciou-se o 

processo de elaboração do conceito por meio da ferramenta Costura. Ela foi utilizada para 

construção da frase que serviria como essência norteadora da campanha publicitária e foi 

elaborada a partir das palavras chave mencionadas pelo público da ONG Neurinho acerca de 

seu posicionamento. Dessa forma, estruturou-se um quadro de palavras (Figura 3) das quais, 

selecionadas e agrupadas, geraram o conceito promocional “Asas para voar”. Esse conceito 

está de acordo com o posicionamento da marca, já identificado pelo público e expresso pela 

sua identidade visual. 

Figura 3 - Costura do conceito para campanha 

As mídias escolhidas para realizar a promoção foram o vídeo, o cartaz e o filtro para 

as redes sociais. O vídeo foi planejado para ser veiculado nas redes sociais da ONG, por isso 
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trata das suas ações de uma forma geral com o objetivo de sensibilizar as pessoas acerca da 

causa da Neurinho. Ao ser disponibilizado nas redes sociais, o produto audiovisual pode ser 

acessado por perfis variados de pessoas que podem entrar em contato com a ONG a partir dos 

contatos divulgados. O vídeo utilizou do recurso da associação de ideias, posto que conecta as 

ações desenvolvidas pela Neurinho ao cuidar das crianças, com o afeto dos pássaros ao cuidar 

dos seus filhotes no ninho até aprenderem a voar (Figura 4). Com essa associação buscou-se 

sensibilizar o telespectador para o trabalho da ONG a partir da relação criada entre as famílias 

e o cuidado pare ntal dos pássaros. 

Figura 4 - Imagens do vídeo promocional 

Foram produzidos dois cartazes em formato A3 com o objetivo de serem fixados em 

hospitais e direcionados aos pais que ainda não conhecem a associação, vista a probabilidade 

de acesso desse público aos locais citados. Por isso, foram veiculadas mensagens de 

esperança, mostrando o potencial das crianças e inserido o site da ONG para possibilitar o 

contato entre ela e as famílias, como pode ser identificado na figura 5. 

Figura 5 - Cartazes desenvolvidos para a campanha 

Por fim, o filtro para as redes sociais foi desenvolvido para incentivar as pessoas a 

vestirem, virtualmente, a camisa da Neurinho, vinculando sua imagem pessoal a uma causa de 

responsabilidade social, ao mesmo tempo que divulgam a marca da Neurinho para novos 

indivíduos (Figura 6). 
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Figura 6 - Aplicações dos filtros para redes sociais 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS

Vale ressaltar que existem várias ações no campo do marketing que podem ser 

tomadas para fortalecer uma instituição. Porém, sem uma análise da situação organizacional 

qualquer ação tomada se mostra um risco, pois não se identificam quais aspectos necessitam 

atenção e, consequentemente, não se pode ter consciência da melhor decisão projetual a ser 

tomada para a situação atual. 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi alcançado, na medida em que se realizou a 

análise do marketing da ONG, identificando as fraquezas presentes na área de “Promoção” e 

propondo um caminho para contornar a situação, no caso, a elaboração da campanha 

promocional com vistas a aumentar a visibilidade da Neurinho e sensibilizar uma maior 

parcela da sociedade. Esses resultados demonstram a importância do planejamento para o 

marketing das ONGs e podem ser generalizados às demais, visto que muitas se encontram em 

situação similar à Neurinho acerca dos baixos recursos disponíveis. Portanto, notado que 

possuem poucos meios para investir em suas ações comunicacionais, precisam agir 

estrategicamente para obter o melhor retorno de suas ações. 

Por fim, a pesquisa exploratória realizada concedeu mais do que dados a serem 

analisados. Ela estimulou a experimentação a partir da realização de uma campanha 

promocional que pôde contribuir para a divulgação e reconhecimento da importância da ONG 

Neurinho na sociedade. A campanha publicitária foi muito bem avaliada pela banca de 

profissionais da Comunicação e do Design, vencendo a II Mostra de Campanhas 

Promocionais na disciplina de Marketing. Portanto, é esperado que ela possa ser também 

apreciada pelo público, ficando como sugestão para futuros trabalhos com foco no estudo da 

recepção da campanha desenvolvida. 
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REFINANDO O OLHAR:  TÉCNICAS PARA AVALIAÇÃO DE 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

LEITE FILHO, Jose Roberto1; MATOS, Silvia2

1IFRN – Campus Natal– Cidade Alta; 2IFRN - Campus Natal- Central 

ÁREA TEMÁTICA:  Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

Este artigo descreve a adaptação das técnicas de 

avaliação utilizadas a partir de um método de 

criação de identidades visuais, para o contexto do 

registro fotográfico. O objetivo inicial das 

técnicas era o de identificar problemas em 

logotipos, levantando sugestões de melhorias. 

Neste estudo, elas foram adaptadas para seleção 

de registros fotográficos, verificando, também, a 

pertinência dos mesmos em relação ao conceito 

do projeto. Como metodologia, testamos as 

técnicas do Fuxico de Avaliação Profissional e 

Emocional na criação de registros fotográficos, 

realizadas pelo projeto de extensão 50mm, Edital 

de Extensão DG-CAL 01/2018. Em seguida 

reconstruímos a Avaliação Profissional e a 

Avaliação Emocional para funcionar no novo 

contexto. Neste trabalho, apresenta-se a 

sistematização das novas técnicas de avaliação 

no registro fotográfico, além da validação das 

mesmas na cobertura fotográfica do evento Code 

Girl5, realizado no Campus Natal-Central, no 

ano de 2017.  Como resultado, percebemos que 

as novas técnicas funcionaram para avaliar a 

qualidade das mesmas na cobertura do evento 

anterior, orientando as decisões projetuais para o 

evento em 2018.

ABSTRACT 

This paper describes the adaptation of the 

evaluation techniques from the visual identity 

creation method to the context of the 

photographic registry. The initial goal of the 

techniques was to identify problems in logos, and 

create suggestions for improvement. In this 

study, those techniques were adapted to select 

photographic records, and their relevance for the 

concept of the project was verified. As a 

methodology, we tested the Fuxico techniques of 

professional and emotional evaluation in the 

creation of photographic records, carried out by 

the 50mm extension project, Extension Notice 

DG-CAL 01/2018. After this process, we rebuilt 

the Professional Assessment and Emotional 

Assessment to work in the new context. In the 

present work, we present the systematization of 

the new evaluation techniques in the 

photographic record, as well as their validation in 

the photographic coverage of the Code Girl5 

event, held at the Natal-Central Campus in 2017. 

As a result, we found that the new techniques 

worked to evaluate the quality of the 

photographic record in the coverage of the 

previous event, guiding the design decisions for 

the event in 2018.

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação. Registro Fotográfico. Técnicas. Fotografia. 

KEYWORDS:   Evaluation. Photographic record. Techniques. Photography. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo mostra a adaptação de técnicas de avaliação de logotipos para o contexto do 

registro fotográfico.  

A partir do desenvolvimento do projeto de extensão 50 mm, coordenado pelo co-autor desde 

artigo, no ano 2017, Edital PROEX-IFRN 02/2017, percebemos a necessidade de avaliar fotografias 

digitais, após produção de registros fotográficos em eventos do IFRN.  

O projeto 50mm se propõe a amadurecer a compreensão do processo de registros fotográficos 

e audiovisuais profissionais dos estudantes do curso técnico integrado em Multimídia, desde o ano 

de 2017. O projeto consiste no desenvolvimento de um método para guiar as coberturas, aliado à 

orientação da prática profissional dos alunos. Em dois anos, o projeto já realizou 36 coberturas 

fotográficas e 17 vídeos institucionais. 

Em um dos projetos realizados em 2017, a cobertura do evento III Secitex, foi contabilizado 

o registro de 1529 fotografias. Diante da necessidade de escolha de 50 fotos por dia para publicação,

sentimos a real necessidade de criar critérios de seleção destes registros, baseados em princípios

técnicos, aliados ao conceito definido para o evento. Sem estes critérios, a escolha das melhores fotos

da III Secitex foi exclusivamente subjetiva, ou seja, atrelada aos repertórios dos sujeitos que

compõem a equipe de registro. Por outro lado, levantamos a hipótese de que selecionando as

fotografias a partir de princípios da composição visual tornaríamos a escolha mais técnica e ainda

teríamos a oportunidade refinar o olhar do fotógrafo-aluno, a partir de tais princípios.

À frente da necessidade de utilizar métodos avaliativos para escolha de fotografias, 

percebemos que as técnicas de avaliação de identidade visual do método Fuxico (Matos, 2017) 

poderiam ser adaptadas ao conceito de registros fotográficos. Isto porque consideramos a fotografia 

como parte do sistema de identidade visual de um projeto. Além disso, percebemos também uma 

proximidade entre as áreas, pois ambas trabalham com princípios de composição visual semelhantes. 

As duas técnicas para avaliação de logotipos (Avaliação Profissional e Avaliação Emocional) 

foram desenvolvidas pela co-autora deste artigo, resultado do projeto do IFRN Campus Natal-Cidade 

Alta intitulado Operação FUXICO: técnicas que operacionalizam o método de criação de SIV 

[logotipos e suas aplicações], Edital 06/2016. Elas, portanto, reúnem instrumentos que 

operacionalizam o método e possibilitam a identificação de problemas, o reconhecimento do grau de 

satisfação e rejeição, o acolhimento das sugestões de melhoria, além da escolha entre as alternativas 

de logotipo. Tais técnicas foram detalhadas no referencial teórico deste artigo. 

Entretanto, para serem utilizadas no contexto de imagem fotográfica, as técnicas precisaram 

ser adaptadas à nova linguagem, visto que a abordagem dos fundamentos do design gráfico aplicados 

a logotipos diferem entre si, pela própria natureza das imagens. De um lado vetoriais, no caso de 

identidades visuais e de outro, mapa de bits, para o caso de fotografias. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para este estudo, utilizamos os termos registro fotográfico e cobertura fotográfica como 

sinônimos. Ambos os termos neste trabalho significam o processo que resulta em um conjunto de 

fotografias registradas de um momento específico. 
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Como corpo teórico deste artigo, acolhemos a visão de Lima (1988) que percebe a fotografia 

como uma forma de expressão visual. Para a composição dos princípios de um adequado registro 

fotográfico, adotamos também as visões de Dondis (1997) e Bergstrom (2009). E para a inserção de 

avaliação técnica da fotografia, partimos da abordagem de Matos (2017), que sistematizou uma lista 

de orientações para guiar as avaliações no contexto de identidades visuais. Além disso, para proceder 

com a avaliação dos clientes em relação à pertinência do conceito e satisfação com o resultado do 

projeto do registro fotográfico, utilizamos também a visão de Matos (2017) que aborda a avaliação a 

partir da reação emotiva das pessoas. As técnicas para avaliação de Matos (2017) podem ser 

verificadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Resumo das técnicas de avaliação do Fuxico 

Fonte: Matos e Ferreira (2017) 

TÉCNICA AVALIAÇÃO PROFISSIONAL 

Descrição  Avaliação a partir de uma lista de atributos desejáveis em um logotipo 

A partir de  Orientações técnicas advindas de Peón (2009) e Wheller (2012) 

Objetivo Avaliar as alternativas de logotipo, a partir da lista sugerida na avaliação profissional 

Aplicação Deve ser realizada com os projetistas  

Apresentação 
1. O logotipo é fácil de ser aprendido e identificado 

2. Ele tem legibilidade e leiturabilidade 

3. Funciona para aplicações verticais e horizontais (2 versões) 

4. Funciona para policromia, monocromia positiva, negativa e tons de cinza

5. As ampliações e reduções são possíveis

6. Para o alfabeto, há composição com letreiramento 

7. Possui paleta de cor para o logotipo e aplicações

8. Foi equilibrado baseada em proporções matemáticas 

9. O signo pode ser usado separadamente do letreiramento 

10. É coerente com o conceito para o qual foi criado 

11. Ele oferece dicas para o que comunica

12. Tem alguma originalidade com relação ao mercado no qual se insere 

13. O logotipo possui impacto visual

14. Não se observa conotações negativas na gestalt gerada no logotipo 

15. O ícone (símbolo) mantém o impacto para o menor tamanho definido para o logotipo 

16. O logotipo funciona em diversas mídias

17. Pode ser aplicado em diversos tipos de material 

TÉCNICA AVALIAÇÃO EMOCIONAL 

Descrição  Avaliação a partir da reação das pessoas em relação às alternativas de logotipos 

A partir de  Técnica de Diferencial Semântico - Osgood, Suci, e Tannenbaum  (1957) 

Objetivo Avaliar as alternativas de logotipo a partir da reação advinda da experiência das pessoas 

Aplicação Deve ser aplicada com os clientes ou pessoas envolvidas com o projeto 

Apresentação 

• Apresentar a alternativa de logotipo e pedir ao avaliador que escolha um emoji que represente sua avaliação 

• Pedir-lhe que explique o porquê escolheu o determinado emoji e anotar.

• Atribuir a nota (2) para a opção “amei, é esse”, (1) para a opção gostei, mas sugiro alterações”, (0) para a opção 

“gostei, mas não é esse””, (-1) para a opção “não gostei” “e (-2) para a opção “essa não”

• Tabular as notas das alternativas, a partir da métrica anterior 

Entendemos identidade visual como uma expressão visual da própria identidade de um 

projeto. Assim, concordamos com Lima (1988) e expandimos o registro da fotografia como sendo 
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parte deste sistema de identidade visual.  Peón (2011) apud Matos e Ferreira (2017) reforçam este 

argumento quando afirmam que o sistema de identidade visual é como se apresenta objetivamente a 

identidade, “formando um conjunto que identifique e crie significados com as pessoas que interagem 

com a mesma.” 

Percebemos também o registro fotográfico vinculado necessariamente com o conceito do 

projeto e, portanto, sendo uma expressão visual da sua identidade. Dubois (2001) aponta a fotografia 

como uma afirmação e uma interpretação do real, assim adquirindo sentido (significado) para quem 

interage com o projeto. Dessa maneira, vinculamos novamente o registro fotográfico como parte do 

sistema de identidade visual em qualquer projeto e percebemos, dessa maneira, a composição visual 

como parte relevante para a escolha de registro fotográfico. 

Para Dondis (1997) a composição visual é o passo mais decisivo no alcance de resultados que 

irão determinar o objetivo e significado da expressão visual, quando recebida pelo espectador. Sendo 

nessa etapa o momento onde o comunicador, no nosso caso o fotógrafo, tem maior domínio sobre o 

trabalho e onde tem a maior chance de representar a mensagem por meio do registro fotográfico. O 

significado dessa mensagem, portanto, não depende apenas da reunião de elementos como cores, 

formas, texturas, tons e proporções relativas, mas sim, da interação harmônica entre esses elementos. 

O autor confirma essa abordagem com a fala: “O resultado é a composição, a intenção do artista, do 

fotógrafo ou do designer.” 

A partir da visão destes autores, percebeu-se a importância desses elementos na construção de 

um registro fotográfico e na seleção das fotografias resultantes deste processo. Bergström (2009) 

corrobora dizendo que “a composição deve ser compatível com o significado da imagem”.  

Em relação aos princípios de composição visual, Lima (1988) sugere alguns fundamentos para 

avaliação de fotografia, que relacionamos com outros princípios da comunicação visual, como: 

gestalt, simetria, escala, dimensão, perspectiva, ponto (ponto focal), contraste de cor e luz. Em 

seguida o autor lista outros elementos, que percebemos como signos para tratar o significado narrativo 

das imagens da fotografia, detalhados a seguir. 

Para Bergström (2009) a psicologia da Gestalt é uma inclinação ao sentido de ordem, 

buscando reunir sinais presentes no mundo que nos cerca e organizando-os em padrões e formas. As 

boas Gestalts são caracterizadas pelo contraste, simplicidade, regularidade e continuidade. O autor 

cita três leis que sinalizam como elementos fundamentais para uma boa composição visual: a 

proximidade, onde indica que elementos que se relacionam entre si devem ficar próximos; a 

semelhança, onde sinaliza que elementos similares apresentam uma relação de interação entre eles; e 

a intimidade, quando o cérebro conclui a imagem mesmo sem visualizar os elementos por completo. 

Essas leis são fundamentais e acabam se manifestando nos outros princípios. 

Bergström (2009) e Lima (1988) concordam que os fotógrafos geralmente procuram alinhar 

o objeto fotografado ao centro da fotografia, dividindo o espaço geometricamente em duas partes.

Para Bergström (2009) “o olho humano tem uma disposição pela simetria”, que proporciona uma

harmonia, pois parte do eixo central. Nessa centralização, o objeto fotografado também possui uma

carga de monotonia, que encontra sua oposição na assimetria. Quando o objeto fotografado é

enquadrado mais para esquerda ou direita do plano ele passa a formar uma composição assimétrica.

Para Dondis (1997) essa composição provoca mais surpresas, um “aguçamento” na percepção. Mas

cita que existe um terceiro estado de composição que ela chama de ambiguidade. Na composição

ambígua o “ponto”, na nossa interpretação o objeto fotografado, não deixa claro se está no centro ou

afastado do mesmo, confundindo aquele que observa a imagem. Essa falta de alinhamento vai de

encontro com a lei da Gestalt que trata da proximidade, por tanto, a composição ambígua deve ser

evitada. Lima (1988) aponta como saída o uso da proporção áurea, para dividir os espaços em

equilíbrio matemático. Solução que Bergström (2009) corrobora quando apresenta outro recurso, a
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regra dos terços, que divide o quadro em nove formas idênticas para que o fotógrafo alinhe o objeto 

às linhas ou aos pontos de intercessão. 

Sobre o princípio Escala, podemos inferir que é a capacidade de elementos visuais distintos 

se modificarem em tamanho, por escalonamento, e, assim, se definirem na relação que se estabelece 

entre eles. Segundo Dondis (1997), a relação de escala é fluida e não absoluta, pois é dependente de 

muitas variáveis. Os elementos de uma fotografia podem ser representados como grandes ou 

pequenos, dependendo do plano ou ângulo escolhido para fazer o registro. Bergström (2009) lembra 

que essas escolhas são feitas no momento que a foto é tirada, podendo fazer os planos em Close-up, 

se aproximando muito do objeto fotografado, Plano Médio, mostrando metade do objeto fotografado 

e parte do entorno, e Plano Geral, registrando o objeto por inteiro, dando mais espaço para o cenário. 

Os ângulos também podem ser classificados em Normal, na altura do objeto, Câmera Baixa, a câmera 

fica em um nível inferior ao objeto, ou Câmera Alta, quando a câmera é colocada acima do objeto.  

Sobre dimensão, interpretamos que os ângulos e planos também ajudam a criar a sensação de 

tridimensão, em formatos bidimensionais como a fotografia, deixando objetos próximos ou distantes, 

com a sensação de profundos ou achatados. A dimensão, segundo Dondis (1997), existe no mundo 

real e é percebida pelo tato e visão, mas as representações bidimensionais tratam-na de forma 

implícita, muitas vezes fazendo uso da perspectiva.  Essa perspectiva, segundo Bergström (2009), 

acontece nas áreas do espaço imagético, na medida que os objetos fotografados se sobrepõem na 

fotografia, que ele classifica como Primeiro Plano, os que estão mais próximos do quadro, Segundo 

Plano, os que aparecem mais distantes no quadro, e o Fundo, onde estão os objetos que ficam 

sobrepostos pelos outros planos. Logo, quando elementos em planos distintos desenvolvem uma 

relação que reforça a perspectiva e funciona como moldura, interpretamos isso como suporte visual. 

A percepção desses planos na fotografia pode se dar também pelo uso do foco, o ponto onde existe 

maior nitidez na imagem. Assim temos a relação com mais um princípio, o ponto focal.  

Segundo Lima (1988), o ponto na fotografia é o lugar por onde o olho inicia a leitura da 

imagem, o catalizador. Esse entendimento é confirmado por Dondis (1997), quando ao tratar de 

elementos básicos da comunicação visual ela sinaliza que o ponto é a unidade de comunicação visual 

mais simples e tem grande poder de atração visual.  Entendemos que ponto focal é o principal objeto 

fotografado e pode conter nitidez ou não, sendo o lugar por onde o olho humano inicia a leitura, em 

seguida partindo para o restante da imagem.  

Traçando uma relação entre os autores visitados, esse movimento do olho é referido por 

Dondis (1997) como a lei da semelhança na Gestalt. Assim também é assinalado por Lima (1988) 

quando fala da coexistência de dois pontos e linha ótica na fotografia. Ampliamos essa interpretação 

quando percebemos que no registro fotográfico podem existir elementos (pontos focais) que distraem 

a mensagem principal da fotografia e chamamos esses elementos de ruídos. 

Esse dinamismo que existe dentro da imagem também tem relação com o contraste. Bergstrom 

(2009) trata desse princípio como uma atração do olho humano para determinados elementos em sua 

relação com os outros, nós já abordamos disso parcialmente quando falamos de escala. Nesse ponto 

vamos concordar com o autor que mostra outros exemplos de uso do contraste, como a relação claro 

e escuro. Dondis (1997) se aprofunda no tema quando aborda o papel determinante no do bom uso 

do contraste para uma composição visual equilibrada. Ou seja, a relação de elementos (tons claros e 

escuros, cores quentes e frias ou objetos grandes e pequenos) pode acontecer de forma assimétrica, 

porém nunca ambígua. Dessa forma o contraste é determinante para chamar a atenção para o essencial 

na composição, assim aguçando o significado.     

Existem também outros elementos que somam a carga de significado do registro fotográfico. 

Lima(1988) trata do assunto como as como o grupo de códigos que contextualizam contextos 

históricos e estéticos, ou seja, narrativas que são decodificas pelo expectador. Bergstrom (2009) 
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afirma que as impressões visuais acontecem com auxilio da percepção, a Gestalt dos componentes da 

imagem, da experiência, a fotografia como uma janela para perceber outras realidades e 

circunstâncias, e da interpretação, que depende do repertório e imaginação do expectador.  

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste estudo foi a abordagem da pesquisa-ação, que partiu da 

aplicação de técnicas existentes e da adaptação das mesmas para a linguagem da fotografia, a partir 

de princípios de composição visual, vistos em literatura. A coleta dos dados foi realizada por 

observação participante e a análise foi qualitativa realizada por comparação de atributos, utilizando-

se a técnica de convergências e divergências, vistas em Santos et. al (2017). 

Para a realização da coleta e análise dos dados contamos com a participação dos estudantes 

bolsistas e voluntários do Projeto de Extensão 50mm: Flora Valverde Lima, Igor Fabrício Félix, 

Raiane Miranda da Silva, Davidson Rommel Nascimento, Carmem Cecília Felix e Ana Clara Ribeiro. 

Os alunos realizaram a coleta de 10 registros fotográficos de coberturas anteriores do Intercal, jogos 

esportivos do IFRN Campus Natal-Cidade Alta e CodeGirl 5, a 5ª edição do evento voltado para 

incentivar meninas da área de informática realizado no IFRN Campus Natal-Central.  

Como procedimentos metodológicos, primeiramente testamos as técnicas do Fuxico de 

Avaliação Profissional e Emocional (Matos, 2017) na avaliação de registros fotográficos no projeto 

do InterCAL, referente à edição do mesmo no ano de 2018.  

A partir da necessidade de adaptação dos itens a serem avaliados para o novo contexto de 

fotografia, em um segundo momento, reconstruímos a Avaliação Profissional. Para isso, 

relacionamos orientações vistas em Lima (1988), Dondis (1997) e Bergstrom (2009).  

Em uma terceira fase, adaptamos a avaliação emocional de Matos (2017) para ser aplicada 

para a cobertura fotográfica. Para esta adaptação, não precisamos modificar a forma de avaliação com 

emojis. Entretanto, revisamos os termos utilizados, novamente adaptando ao contexto da fotografia, 

além de mudar o objetivo da avaliação, passando a ser utilizada não só referente ao resultado final, 

mas também para a avaliação do conceito definido para a cobertura fotográfica. 

Na quarta e última fase, testamos as técnicas de avaliação no projeto de registro fotográfico 

do projeto CodeGirl 5, realizado no ano de 2017, com o objetivo de avaliar a qualidade das suas 

fotografias e planejar o projeto de registro para a edição do Code Girl 6, a ser realizado em outubro 

de 2018, pelo projeto 50mm. Os resultados da metodologia podem ser vistos na próxima sessão. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para o teste das técnicas de avaliação profissional (Matos, 2017) da cobertura anterior do 

Intercal, tivemos como resultado a adaptação da avaliação profissional em 13 questões aplicadas nas 

10 fotografias. Na avaliação, 5 questões obtiveram um percentual negativo, ou seja, menos de 6 fotos 

correspondiam aos quesitos e 8 questões foram avaliadas como positivas, isto é, mais de 6 atendiam 

aos requisitos, como pode ser visto nas Figuras 1 e 2.  
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Figura 1 – Fotografias coletadas de edições anteriores do Intercal 

Figura 2 – Avaliação profissional das fotografias do Intercal 

Para o teste da técnica de avaliação emocional (Matos, 2017), na aprovação do conceito do 

registro fotográfico e resultado da cobertura do Intercal 2018, tivemos como resultado a aplicação 

do método com sucesso, como pode ser visto na Figura 3. 

Figura 3 – Avaliação emocional do conceito e cobertura criado para a cobertura fotográfica do Intercal 
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A criação de uma lista para avaliação e seleção de registros fotográficos parte da avaliação 

profissional de logotipos vista em Matos (2017). Usando a mesma estrutura de lista de verificações, 

adaptamos os itens de avaliação de fotografia, relacionando com princípios vistos em Lima (1988), 

Dondis (1997) e Bergstrom (2009), como pode ser visto nos quadros 2 e 3. 

PRINCÍPIOS VISTOS EM LIMA (1988), DONDIS (1997) E 

BERGSTROM (2009) 

QUESTÕES PARA AVALIAÇÃO PROFISSIONAL DE 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Gestalt e Simetria 01. A foto está simétrica ou assimétrica adequada? 07

Gestalt, Escala, Dimensão e Perspectiva 02. Os planos estão de acordo com o objetivo? 07

Gestalt, Escala, Dimensão e Perspectiva 03. Os ângulos estão de acordo com o objetivo? 10

Gestalt, ponto (ponto focal) e significado narrativo 04. A foto possui composição que elimina elementos que causam 
distração? 10 

Gestalt e contraste de cor e luz 05. A foto possui contraste de tom e cor? 05

Gestalt ponto (ponto focal) e significado narrativo 06. A foto possui foco de acordo com o objetivo? 10

Ponto (ponto focal) 07. A foto não está granulada (pixelizada)? 09

Gestalt, Dimensão, Perspectiva e Ponto focal 08. A foto possui um suporte visual? 03

As três leis da Gestalt 09. A foto tem Gestalt? 04

Gestalt e significado narrativo 10. A foto possui uma narrativa? 07

Gestalt e significado narrativo 11. A foto carrega um signo? 07

Gestalt e significado narrativo 12. A foto trabalha com emoções? 

Gestalt e significado narrativo 13. A foto surpreende os sentidos?

Quadro 2 – Resumo das técnicas de avaliação para um registro fotográfico 

Para adaptação da avaliações de Matos (2017), modificamos os termos utilizados, adequando-

os ao novo contexto, e a finalidade que agora passa a ser em relação ao conceito e resultado do 

registro, como pode ser visto no Quadro 3. 

TÉCNICA AVALIAÇÃO PROFISSIONAL 

Descrição  Avaliação a partir de uma lista de atributos desejáveis em um registro fotográfico 

A partir de  Orientações técnicas advindas de Lima (1988), Dondis (1997) e Bergstrom (2009) 

Objetivo Avaliar a pertinência da fotografia com o conceito do projeto.

Aplicação Deve ser realizada com os projetistas  
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Apresentação 
1. A foto está simétrica ou assimétrica adequada? 

2. Os planos estão de acordo com o objetivo?

3. Os ângulos estão de acordo com o objetivo?

4. A foto possui composição que elimina elementos que causam distração?

5. A foto possui contraste de tom e cor? 

6. A foto possui foco de acordo com o objetivo?

7. A foto não está granulada (pixelizada)?

8. A foto possui um suporte visual?

9. A foto tem Gestalt? 

10. A foto possui uma narrativa? 

11. A foto carrega um signo? 

12. A foto trabalha com emoções? 

13. A foto surpreende os sentidos? 

TÉCNICA AVALIAÇÃO EMOCIONAL 

Descrição  Avaliação a partir da reação do cliente em relação ao conceito e resultado da cobertura fotográfica 

A partir de  Técnica de Diferencial Semântico - Osgood, Suci, e Tannenbaum  (1957) 

Objetivo Avaliar o conceito e resultado da cobertura fotográfica a partir da reação advinda do cliente. 

Aplicação Deve ser aplicada com os clientes ou pessoas envolvidas com o projeto 

Apresentação 

• Apresentar o conceito da cobertura fotográfica e pedir ao avaliador que escolha um emoji que represente sua
avaliação 

• Pedir-lhe que explique o porquê escolheu o determinado emoji e anotar.

• Atribuir a nota (2) para a opção “amei, é esse”, (1) para a opção gostei, mas sugiro alterações”, (0) para a opção 

“gostei, mas não é esse””, (-1) para a opção “não gostei” “e (-2) para a opção “essa não”

• Tabular as notas das alternativas, a partir da métrica anterior 

Quadro 3 – Resumo das técnicas de avaliação para um registro fotográfico 

Para validação das novas técnicas, realizamos a avaliação no projeto de registro fotográfico 

do projeto CodeGirl 5, como pode ser visto na Figura 3 e 4. Na avaliação profissional o resultado da 

adaptação da avaliação profissional apontou que 5 questões obtiveram resultado negativo, ou seja, 

menos de 6 fotos correspondiam critérios e 8 questões foram avaliadas como positivas, isto é, mais 

de 6 atendiam aos requisitos, como pode ser visto nas Figuras 4 e 5.
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Figura 4 – Fotografias coletadas de edições anteriores do CodeGirl 

Figura 5 – Análise profissional das Fotografias coletadas de edições anteriores do CodeGirl 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para este estudo, o objetivo de criar e validar novas técnicas de avaliação de registros 

fotográficos foi atingido. A partir das novas técnicas, poderemos avaliar fotografias registradas de 

forma profissional, a partir de princípios técnicos. 

Consideramos que as técnicas desenvolvidas serão oportunas para a formação de estudantes 

de fotografia, tanto pelo aspecto da alfabetização visual, quanto no tocante ao refinamento do olhar 

do fotógrafo. 

Entretanto, apesar dos avanços percebidos nesta pesquisa, notamos que as técnicas aqui 

sistematizadas deverão ser testadas continuamente, tanto pelos profissionais do projeto de extensão 

50mm, como por outros estudiosos que necessitam avaliar o resultado de suas produções fotográficas. 

Observamos também que alguns itens de composição visual como, contraste de formas, outras 

leis da Gestalt, direção, orientação, tipos de luz e composições cromáticas ainda podem ser abordadas 

em um aprimoramento dessa avaliação. Como também a aplicação da técnica para a avaliação final 

da cobertura. 

REFERÊNCIAS 

BERGSTRÖM, Bo. Fundamentos da Comunicação Visual. São Paulo: Edições Rosari, 2009. 

DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 

CONCEIÇÃO, P.; PETTER, C.; SAMPAIO, C. Prediction of water-based paint properties based 

on their mineral fillers: simplex-plsr coupling application. Revista Holos – IFRN, v. 2 (2018), p. 

2-15.

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas, SP: Papirus, 2001 

GAIO, R.; CAMARGO, C. Docência universitária e o fenômeno movimentos gímnicos: histórias 

de vida a indicar caminhos. In: NÓBREGA, T.; MOREIRA, W. (orgs.). Ser professor universitário: 

o sensível, o inteligível e a motricidade. Natal: Editora IFRN, 2017, p. 280-285.

LIMA, Ivan. A fotografia é a sua linguagem. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1988. 

MATOS, Silvia. Operação Fuxico – técnicas para avaliação. In: ARTIC3. Anais do Congresso 

ARTIC3. Natal: 2017. 

MATOS, Silvia; FERREIRA, Igor. Fuxicando no IGO: testando o protótipo do método de criação 

de identidades visuais – Fuxico. In: CIDI. Anais do Congresso internacional de design de 

informação. Natal: 2017. 

PEÓN, Maria Luisa. Sistemas de Identidade Visual. Rio de Janeiro: 2AB, 2009. 

SANTOS JLG, ERDMANN AL, MEIRELLES BHS, LANZONI GMML, CUNHA VP, ROSS R.  

Integração entre dados quantitativos e qualitativos em uma pesquisa de métodos mistos. In: 

Texto Contexto Enferm, 2017; 26(3):e1590016. Disponível em  http://dx.doi.org/10.1590/0104-

07072017001590016. Acesso em 23 Out. 2018. 

1841

http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/6968
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/6968
http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072017001590016
http://dx.doi.org/10.1590/0104-07072017001590016


IV SECITEX/XIV CONGIC 

PATRIMÔNIO GEOLÓGICO E GEOTURISMO: UM OLHAR SOBRE O 

GEOSSÍTIO MINA BREJUÍ 

MEDEIROS NETA, T. N. de1; OLIVEIRA, N. S. M. de2 
1,2 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas – Turismo. 

RESUMO 

A Mina Brejuí possui grande potencial 

geoturístico, além de ter sido importante para o 

desenvolvimento de Currais Novos e constituir 

um significativo patrimônio geológico-

mineralógico. Com base nessa perspectiva, este 

trabalho objetiva caracterizar o Geossítio Mina 

Brejuí e, metodologicamente, fez-se uso de 

pesquisa bibliográfica a fim de realizar uma 

análise qualitativa. Em termos conclusivos, 

destaca-se a necessidade da ampliação das ações 

geoturísticas na mina, a busca por uma maior 

propagação do patrimônio geológico e a 

integração com a comunidade. 

ABSTRACT 

The Brejuí Mine has great geotourism potential, 

as it is important for the development of Currais 

Novos and constitutes a significant geological-

mineralogical heritage. This work aims to 

characterize the Mina Brejuí Geosite and, 

methodologically, bibliographical research was 

used in order to carry out a qualitative descriptive 

analysis. This highlights the need to expand 

geotourism actions in the mine, propagation of 

geological heritage and integration with the 

community. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, o tungstênio é considerado um elemento químico que possui uma enorme 

importância referente à economia. O alto preço que esta substância apresentou durante a 

Segunda Guerra e a Guerra da Coréia fez com que passasse a ser controlada pelos países 

dominantes, tornando, assim, viável sua produção em larga escala (SANTOS & DANTAS, 

2013). Nesi (2001) justifica essa ampla procura pelo tungstênio devido as suas propriedades, 

PALAVRAS-CHAVE: Mina Brejuí. Patrimônio geológico. Geoturismo. 

KEYWORDS:  Mine Brejuí. Geological Heritage. Geotourism. 
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consideradas bastante úteis, como elevada dureza, menor coeficiente de expansão e mais alto 

ponto de fusão entre todos os metais, excelentes propriedades mecânicas a alta temperatura, 

alta densidade e boa condutividade elétrica. O tungstênio não ocorre em estado livre na 

natureza, desse modo, os minerais que apresentam maior teor desse elemento são a scheelita e 

a wolframita. 

Andrade (1987) expressa que a procura pela scheelita foi bastante intensa durante a 

Segunda Guerra Mundial, momento em que os norte-americanos estavam privados de entrarem 

em contato com os fornecedores desse minério. Ao entrar nesse conflito mundial, os Estados 

Unidos enviaram ao Brasil uma comissão de compra de scheelita, o que estimulou a pesquisa 

para encontrar locais estratégicos para exploração mineral. Nesse viés, está inserido o Rio 

Grande do Norte, pois estudos realizados apontaram que o estado detém grandes reservas desse 

mineral. Assim, a comissão ficou sediada em Natal, comprando o produto bruto a preços 

bastante elevados. 

Neste contexto, a região que teve mais destaque na exploração da scheelita foi a do 

Seridó, especificamente o município de Currais Novos, o qual, após inúmeros investimentos, 

teve seu eixo econômico agropecuário alterado, voltando-se para a mineração (SANTOS & 

DANTAS, 2013). De acordo com Andrade (1987), com o término da Segunda Guerra Mundial, 

os norte-americanos voltaram a se abastecer nos países fornecedores de scheelita, o que 

provocou a diminuição considerável da compra desse minério oriundo da Mina Brejuí, em 

Currais Novos. Assim, a produção scheelitífera seridoense voltou-se ao abastecimento da 

Europa, continente que estava em reconstrução após os impactos sofridos durante a guerra. Na 

década de 1950, houve uma nova demanda dos Estados Unidos, pois o país estava envolvido 

na guerra da Coréia. 

A Mina Brejuí começou a funcionar em 1943 sob a forma de garimpo. Inicialmente, sua 

produção foi totalmente exportada, mas, em 1986, o mercado interno já absorvia 70% de sua 

produção (NESI, 2001). Do surgimento da Brejuí até o final da década de 1950, o Seridó 

apresentou um grande salto de crescimento econômico, tendo em vista que a atividade 

mineradora proporcionou a abertura de estradas, instalação dos primeiros hotéis de maior porte, 

construção de cinema, instalação de bancos e campo de pouso para pequenos aviões 

(CAVALCANTI & DANTAS, 2011). 

Ao perceber a grande demanda do mercado internacional, o dono da Mina Brejuí, 

Tomaz Salustino, notou que seria mais rentável oferecer ao mercado a scheelita beneficiada (ao 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1843



invés do minério bruto). Devido a isso, decidiu regularizar mina e fazer o beneficiamento do 

minério de scheelita, tornando a Mina Brejuí, de acordo com A. M. Bezerra (2014), a primeira 

mina da região a se industrializar. A autora acrescenta, também, que  a exploração passou a 

contar com máquinas e explosivos (dinamite) de forma mais intensa, o que foi crucial para o 

aprofundamento da exploração. 

Durante cinco décadas, a mineração scheelitífera foi uma importante atividade 

econômica, sendo a região do Seridó responsável por grande parte da produção brasileira de 

minério de tungstênio (NESI, 2001). A partir de 1981, após o auge da mineração da scheelita 

no Brasil, iniciou-se um processo de intenso declínio do preço dos produtos de tungstênio, pois 

a China passou a atuar no mercado da scheelita, oferecendo o produto a baixos preços, o que 

levou a desestruturação do mercado. Somente em 2001, com uma elevação na demanda por 

tungstênio, houve uma retomada na produção na Brejuí, mas de forma incipiente (ANDRADE, 

2017). 

Em síntese, percebe-se que o impulso provocado pela atividade da mineração da 

scheelita com a venda do tungstênio possibilitou, em Currais Novos, um desenvolvimento 

econômico, o qual, mesmo após a diminuição das atividades da mina, é sustentado até hoje por 

meio de uma alternativa turística (SANTOS & DANTAS, 2013). Na contemporaneidade, 

conforme Medeiros (2003), a mina mantém sua produção em volta de pequenos garimpos, além 

de promover práticas voltadas ao Geoturismo. 

Nessa perspectiva, é fundamental ressaltar que, além de ter desempenhado uma grande 

importância para o desenvolvimento histórico-econômico de Currais Novos, a Mina Brejuí 

constitui um importantíssimo patrimônio geológico-mineralógico. Devido a isso, a Brejuí está 

inserida como geossítio na proposta do Geoparque Seridó, presente no livro Geoparques do 

Brasil1. Os geossítios, para Nascimento et al. (2008a), apresentam um singular patrimônio 

geológico que necessita de mecanismos que permitam a seleção dos locais relevantes para fins 

turísticos, científicos e educacionais. Com base nessa conjuntura, este artigo, oriundo do recorte 

de um trabalho de conclusão do curso técnico integrado em Geologia do IFRN – Campus Natal 

Central, tem como objetivo geral realizar a caracterização do Geossítio Mina Brejuí, buscando 

identificar as suas práticas de Geoturismo. 

1 Publicado em 2012, o livro (organizado por Schobbenhaus & Silva) apresenta propostas de 

geoparques no território brasileiro. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Patrimônio geológico: geodiversidade, geoconservação e geoturismo 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 24, afirma que é 

responsabilidade da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar, entre outros pontos, sobre 

a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. É importante 

salientar ainda que, conforme o artigo 216 deste documento, são considerados patrimônio 

cultural brasileiro os bens materiais e/ou imateriais representantes da identidade, ação e 

memória dos grupos que participaram do processo de formação e desenvolvimento da 

sociedade brasileira (BRASIL, 1988). Dentro dessa gama de possibilidades, encontra-se o 

patrimônio geológico, definido como conjunto de locais e objetos ligados à geologia que, pela 

sua favorável exposição e conteúdo, constitui documentos que elucidam a história da Terra, ou 

seja, a sua Geodiversidade (FERREIRA et al., 2003). 

Constitucionalmente, no Brasil, tem-se assegurado que o poder público, conjuntamente 

com a comunidade, deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro – que inclui o 

patrimônio geológico –, por diversos meios, a fim de manter sua conservação (BRASIL, 1988). 

É importante salientar que deve-se ter cuidado com a ideia de preservação dentro de um 

contexto do patrimônio geológico, tendo em vista que esse tipo de patrimônio está sujeito à 

dinâmica natural que leva à sua constante modificação, seja através de agentes exógenos ou 

endógenos. Com isso, a preservação deve estar voltada para a proteção contra pichações das 

rochas, destruição de fósseis, estruturas geológicas inseridas nelas, etc. 

Diante desse quadro, torna-se fundamental discutir a respeito dos conceitos de 

Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo, tendo em vista que estes exercem grande 

importância para a educação, conservação e divulgação do patrimônio geológico nas escalas 

local, estadual e nacional. De acordo com Stanley (2000 apud SILVA, 2015), entende-se como 

Geodiversidade a pluralidade de ambientes, fenômenos e processos ativos que resultam em 

paisagens, rochas, minerais, fósseis, cadeias de montanhas e outros depósitos superficiais que 

estabelecem uma relação com a sociedade. Kozlowski (2004 apud PEREIRA, 2010, p. 15), 

com uma visão mais abrangente, aborda a Geodiversidade como “variedade natural da 

superfície terrestre, envolvendo os seus aspectos geológicos e geomorfológicos, solos, águas 

superficiais, bem como todos os demais sistemas resultantes de processos naturais (endógenos 

e exógenos) ou antrópicos”. 
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Para Gray (2004), a Geodiversidade se encontra ameaçada devido à influência de vários 

fatores, como a exploração de recursos geológicos e o desmatamento. Mesmo apresentando 

diversos aspectos que prejudicam profundamente a Geodiversidade, sua conservação, 

denominada por Geoconservação, não expressa grande destaque dentro das discussões da 

conservação da natureza e da sustentabilidade. Ela compreende uma prática cujo objetivo é a 

utilização e a gestão sustentável de forma a assegurar a Geodiversidade local (BRILHA, 2005). 

No que se refere aos valores turísticos, é importante mencionar o conceito de 

Geoturismo que, segundo Barreto (2007), pode ser entendido como segmento do turismo 

desenvolvido através do meio abiótico, o qual é utilizado como ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento de práticas conservacionistas e sustentáveis. Nascimento et al. (2008a) 

consideram o Geoturismo como o turismo ecológico com informações e atrativos geológicos, 

incorporando a descrição de monumentos naturais, parques geológicos, afloramentos de rocha, 

cavernas, sítios fossilíferos, fontes termais, minas desativadas, etc. Apesar de englobar diversos 

aspectos, conceitua-se Geoturismo a atividade ligada à Geodiversidade e à Geoconservação, 

tendo em vista que um ponto geoturístico deve dispor de estratégias ligadas à conservação, 

assegurando, assim, sustentabilidade dos geossítios (BRILHA, 2005). 

A partir desses conceitos, torna-se evidente a importância da análise do patrimônio 

geológico e da apresentação das informações de forma que os turistas consigam absorver seu 

conteúdo, compreendendo, inclusive, o seu papel dentro das práticas conservacionistas e 

sustentáveis. Ademais, são fundamentais a adequação e o envolvimento dos turistas dentro do 

desenvolvimento das explicações feitas durante as visitas, abordando a história geológica do 

geossítio e a importância desta no contexto local. Em termos conclusivos, ressalta-se a 

necessidade da criação de Geoparques, tendo em vista que, além de gerarem maior integração 

entre a sociedade e o patrimônio geológico, proporcionam a conservação deste patrimônio. 

2.2 Geoparque: conceito e papel da UNESCO 

A criação dos geoparques representou um passo importante na busca pelo 

desenvolvimento sustentável. O conceito de geoparque, na concepção da UNESCO (2010), 

traz, na sua essência, a união entre a conservação dos elementos do meio físico e o 

desenvolvimento sustentável, com enfoque no Geoturismo. Consoante Barreto (2007), os 

geoparques, além de promoverem o desenvolvimento socioeconômico sustentável, preservam 

o patrimônio geológico e possibilitam o relacionamento da sociedade com os ambientes

geológicos, paleontológicos e geomorfológicos. 
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De acordo com Bacci et al. (2009), um geoparque deve criar programas de 

desenvolvimento sustentável e projetos educacionais, pois, para a criação de um geoparque, é 

necessário que a área selecionada possua aspectos geológicos e/ou paleontológicos, 

desenvolvendo o Geoturismo e a atividade local. No entanto, é importante mencionar que um 

geoparque não constitui uma unidade de conservação, porém possibilita a associação entre a 

proteção da paisagem e dos monumentos naturais com o turismo e o desenvolvimento regional 

(SCHOBBENHAUS & SILVA, 2012). 

Com base nesses conceitos, a UNESCO lançou, em abril de 2010, um guia com 

orientações e critérios para aqueles que desejam participar da Rede Global de Geoparques 

(GGN). As orientações oferecidas pela GGN podem ser consideradas uma forma de integração 

e cooperação entre os geoparques espalhados pelo mundo. Em um geoparque, deve haver uma 

preocupação constante com práticas conservacionistas, desenvolvimento do Geoturismo, 

educação e desenvolvimento local. Hoje, a rede já conta com 127 geoparques distribuídos em 

35 países, sendo que a maioria está concentrada no continente europeu e na China, servindo 

para a difusão de práticas sustentáveis.  

2.3 Proposta do Geoparque Seridó 

O Brasil, consoante Shobbenhaus & Silva (2012), apresenta uma grande geodiversidade, 

compreendendo testemunhos de boa parte de todas as eras geológicas, o que, associado à sua 

vasta extensão territorial, possibilita grande potencial para a criação de geoparques. No entanto, 

somente a existência do patrimônio geológico não é uma condição essencial para a criação do 

geoparque, tendo em vista que, além disso, é fundamental haver uma iniciativa inovadora 

voltada à proteção e gestão do patrimônio geológico de forma sustentável, de modo a maximizar 

as práticas geoturísticas. 

Nessa perspectiva, foi criado, em 2006, o Projeto Geoparques do Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM), representando um papel indutor na criação de geoparques no território 

brasileiro, visto que “esse projeto tem como premissa básica a identificação, levantamento, 

descrição, diagnóstico e ampla divulgação de áreas com potencial para futuros geoparques no 

território nacional, bem como o inventário e quantificação de geossítios” (SHOBBENHAUS & 

SILVA, 2012, p. 17). A partir desse projeto, a CPRM publicou, em 2012, o livro intitulado 

Geoparques do Brasil. Nele, são discutidas algumas das propostas de geoparques no território 

brasileiro.  

Dentre as propostas existentes, encontra-se a do Geoparque Seridó. Englobando uma 
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área de 5.900 km2, o Geoparque Seridó abrange 14 municípios (Bodó, Cerro Corá, Lagoa Nova, 

Currais Novos, São Vicente, Tenente Laurentino Cruz, Florânia, Caicó, São José do Seridó, 

Cruzeta, Acari, Carnaúba dos Dantas, Jardim do Seridó e Parelhas), mas 3 municípios (Tenente 

Laurentino Cruz, São José do Seridó e Bodó) não apresentam geossítios cadastrados, porém 

são territórios localizados entre as cidades que têm geossítios (NASCIMENTO & FERREIRA, 

2012).  

3 METODOLOGIA 

O procedimento metodológico utilizado neste trabalho partiu de técnicas de pesquisa 

voltadas ao levantamento bibliográfico de referenciais científicos a fim de oferecer ao objeto 

de estudo uma análise qualitativa. Assim, esta pesquisa foi desenvolvida a partir de 3 etapas 

principais. A primeira delas se desenvolveu com base em um levantamento bibliográfico sobre 

o Patrimônio Geológico, buscando distinguir os conceitos de Geodiversidade, Geoturismo e

Geoconservação. Através dessa distinção, na segunda etapa, analisou-se o conceito de 

Geoparque, dando ênfase à ação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura (UNESCO). Por fim, na terceira etapa, houve uma descrição da proposta do 

Geoparque Seridó, dando ênfase ao Geossítio Mina Brejuí. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Mina Brejuí compreende um exemplo de sucesso referente à adaptação de uma mina 

para o desenvolvimento da atividade geoturística. Constituinte da proposta do Geoparque 

Seridó, esse atrativo faz parte do Roteiro de Turismo Mineral no Nordeste, elaborado por 

Liccardo & Nascimento (2008). Esse roteiro, conforme Nascimento et al. (2013), tem a função 

de divulgar o conhecimento geocientífico, de modo a proporcionar a valorização do patrimônio 

geológico-mineiro, além de possibilitar a sua acessibilidade às comunidades locais e aos 

visitantes.  

Na Mina Brejuí, local onde circulavam mineradores e vagões, houve um processo de 

adequação para a visitação. Através disso, conforme Nascimento et al. (2008a), os turistas 

passaram a ter conhecimento acerca de como as riquezas minerais foram extraídas e 

beneficiadas. É importante ressaltar que diversas cidades brasileiras foram construídas ao redor 

de minas, sendo a cultura mineira enraizada nos valores culturais, sociais e econômicos desses 

municípios.  
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De acordo com Nascimento & Ferreira (2012), nesse geossítio estão localizados 

diversos atrativos turísticos que constituem o Parque Temático Mina Brejuí, que foi criado em 

2000 e, até 2009, já tinha recebido mais de 26 mil visitantes. No local, segundo os autores 

mencionados, há o destaque para: túneis, galerias, chaminés e colunas de sustentação da mina; 

Memorial Tomaz Salustino; Museu Mineral Mário Porto; Mirante das Dunas; Igreja de Santa 

Tereza; Gruta de Santa Bárbara. 

No Memorial Tomaz Salustino, é retratada a história do Desembargador Tomaz 

Salustino e de sua família. Nesse local, segundo Bezerra et al. (2014), está distribuído um 

acervo de objetos, artefatos e fotos, contribuindo para reforçar os acontecimentos importantes 

e a influência da mineração para a economia da cidade de Currais Novos durante a II Guerra 

Mundial. Além do memorial, a autora destaca outro ponto que pode ser visitado, o Museu 

Mineral Mario Moacyr Porto, onde existe considerável variedade de minerais e rochas, com 

destaque para a scheelita, minério extraído da mina. 

O Parque Temático, conforme mencionado, compreende também a visitação às pilhas 

de rejeito da mina Brejuí. É importante ressaltar que a má utilização desses locais consiste em 

um grande problema, tendo em vista que eles se encontram dispostos a céu aberto e podem 

contribuir para uma contaminação dos recursos hídricos, a partir de processos de drenagem 

ácida. No entanto, as pilhas maiores, por apresentarem grande quantidade de Cálcio, reduzem, 

de forma natural, o processo dito anteriormente (MEDEIROS, 2003).  

Para Nascimento et al. (2008b), os turistas e estudantes, ao visitar o Parque Temático, 

têm acesso às riquezas históricas e culturais da mina, através da visitação aos túneis, dunas 

de rejeito, museu mineral e outras atrações. De maneira geral, no Parque Temático Mina 

Brejuí há o predomínio do turismo pedagógico, uma vez que grande parte dos visitantes 

engloba estudantes. Para Ansarah (2005, p. 293), o turismo pedagógico: 

Envolve atividades voltadas à educação, ao aprendizado, ao conhecimento de 

a “algo” que possa acrescentar ao turista, isto é que possibilite a ele ter uma 

visão da realidade [...] o importante é despertar o interesse do aluno para o 

novo conhecimento, pelo local, pelos usos e costumes da população. 

Nascimento et al. (2008a) expressam que um dos aspectos mais interessante da visita 

ao parque temático consiste em conhecer os túneis, pois a mina Brejuí tem cerca de 60 km de 

túneis subterrâneos, sendo que, destes, 300 m foram adaptados à visitação. Conforme esses 
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autores, a visitação aos túneis compreende 3 etapas principais. Na primeira delas, o visitante 

tem acesso a uma chaminé por onde o minério escoava de um nível para o outro através do 

auxílio de uma bica que servia para o avanço na produção. Em seguida, o visitante é deslocado 

a um salão, onde havia a retirada da scheelita. Nesse local, através do auxílio do mineralight, é 

possível visualizar a presença de scheelita na rocha. Por fim, a visita é encerrada em outro salão, 

com colunas para sustentação do teto e chaminés para ventilação, após 20 a 30 minutos de 

caminhada.  

É importante salientar que, há algum tempo, existe uma discussão acerca da reativação 

da mina Brejuí. Na visão de Nesi (2001), a mina tem como fatores favoráveis a disponibilidade 

de minério primário e de rejeitos e a possibilidade de aproveitamento conjunto da scheelita e 

de grandes quantidades de calcário existente na mina, além da possível integração com outras 

minas da região. No entanto, o autor ressalta que a desestruturação da mina é um fator que 

dificulta a eventual retomada dos trabalhos, tendo em vista que seriam necessários altos 

investimentos, o que não tornaria o empreendimento rentável por não ter um retorno 

significativo. Para Medeiros (2003), essa suposta reativação colocaria em risco diversos 

afloramentos importantes, ou seja, colocaria em risco o patrimônio geológico existente no local, 

o qual é utilizado através das práticas geoturísticas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil apresenta uma grande variedade no que se refere à existência de diversos 

patrimônios, como natural, arquitetônico e histórico, por exemplo. Entre esses, está inserido, 

também, o patrimônio geológico, o qual necessita ser conservado. Em meio a essas práticas 

geoconservacionistas, encontra-se o Geoturismo, segmento que proporciona aos visitantes a 

possibilidade de terem acesso ao conhecimento relacionado à história presente em meio à 

natureza. Portanto, o Geoturismo utiliza as formações rochosas como produtos voltados ao 

Turismo, de forma a atrelar a Geodiversidade à História e a Cultura, constituindo um fator 

crucial para o desenvolvimento socioeconômico, cultural e científico, o que leva a proporcionar 

benefícios à comunidade local. 

Ademais, é imprescindível ressaltar a relação estabelecida entre território e Geoturismo, 

tendo em vista que o território não existe de maneira isolada, uma vez que é constituído por 

meio das interações sociais e econômicas que nele se desenvolveram ao longo do processo 

histórico. Assim, os geoparques compreendem mecanismos de promoção do Geoturismo. Nessa 

lógica, encontra-se a proposta do Geoparque Seridó, na qual está inserida o Geossítio Mina 
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Brejuí, objeto de estudo desse trabalho. Conforme visto, além de constituir um patrimônio 

geológico-mineralógico, a Mina Brejuí expressa a história de Currais Novos, desempenhando 

um importante mecanismo de desenvolvimento econômico e social para o município. 

A região do Seridó potiguar detém um patrimônio geológico de grande beleza, o qual 

surgiu a partir de diversos processos naturais que ocorreram ao longo do tempo geológico, fato 

que pode ser comprovado diante das diversas formas de relevo, por exemplo. A mineração é 

uma atividade econômica fundamental para essa região, havendo o destaque para a Mina Brejuí. 

Diante dessa perspectiva, conhecer a Brejuí é fundamental para construir a memória seridoense, 

especialmente do município de Currais Novos, como também compreender os aspectos 

relacionados à Geologia e à Mineração, abordando a Geodiversidade presente através das 

rochas e dos minerais. A partir desse intenso processo de construção do conhecimento, garante-

se a consolidação da identidade do povo de Currais Novos, o qual tem, em suas raízes, heranças 

da cultura mineira.  

Em termos conclusivos, ressalta-se a necessidade de preservação dos recursos naturais 

presentes no Geossítio Mina Brejuí, pois, devido à atividade mineradora mesmo em forma 

incipiente, a Geodiversidade se encontra ameaçada devido à falta de um controle ambiental. 

Além disso, outro risco ao patrimônio geológico é a falta de conhecimento da comunidade local, 

o que pode levar à degradação do ambiente. Portanto, a participação da população local nas

práticas geoturísticas é imprescindível, tendo em vista que provoca a diminuição de danos e 

uma maior integração entre o geossítio e a sociedade. 
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mar. 2017. 
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ANÁLISE DA EFETIVIDADE DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

CONTRA OS CRIMES DE POLUIÇÃO HÍDRICA NO RIO PITIMBU 

MENEZES, A. S.1; SILVA, L. C. G.2; FREITAS, L. G.3 e PEGADO, E. A. C. 4 
1,2,3,4 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

RESUMO 

O presente trabalho possibilitou a investigação 

da poluição hídrica no Rio Pitimbu e o 

vislumbre de um panorama sobre o impacto da 

negligência na aplicação de medidas jurídicas a 

serem tomadas para amenizar e prevenir novas 

ações poluidoras. Na etapa inicial do estudo, foi 

realizada revisão bibliográfica, na qual buscou-

se documentos para alicerçar a abordagem do 

assunto tratado. As fontes consultadas foram, 

sobretudo, dissertações, teses, artigos e a 

legislação brasileira, destacando-se o art. 225 da 

Constituição Federal, a Lei de Crimes 

Ambientais e as Políticas Nacional e Estadual 

dos Recursos Hídricos. A segunda etapa 

pretende associar à revisão bibliográfica uma 

pesquisa de percepção ambiental, a ser feita 

mediante aplicação de questionários aos 

moradores do bairro Pitimbu, em Natal/RN. 

Concluída a primeira etapa da pesquisa, 

observou-se sua fundamental importância para a 

construção de nosso conhecimento científico, 

pois gerou informações que ressaltam a 

relevância do Rio Pitimbu tanto no âmbito 

ecológico quanto social, especialmente acerca 

da sobrevivência da população que vive às suas 

margens.

ABSTRACT 

The present study became possible the 

investigation about the water pollution in the 

Pitimbu River and a glimpse of an outlook 

concerning the impact of neglect on the 

enforcement of legal measures to be taken in 

order to assuage and avoid new polluting 

actions. In the initial stage of the survey a 

bibliographic review was fulfilled, in which 

documents were sought to base the approach to 

the subject studied. The sources consulted were, 

mainly, dissertations, theses, articles and 

Brazilian legislation, highlighting the art. 225 of 

the Federal Constitution, the Law of 

Environmental Crimes and the National and 

State Policies of Water Resources. The second 

stage intends to connect to the bibliographic 

review a research of environmental perception, 

to be made through the application of 

questionnaires to the dwellers of the Pitimbu 

neighborhood, in Natal/RN. After completing 

the first stage of the research, it was observed its 

fundamental importance for the construction of 

our scientific knowledge, since it generated 

information that emphasizes the significance of 

the Pitimbu River both in the ecological and 

social spheres, especially regarding the survival 

of the population living at its banks. 

PALAVRAS-CHAVE: Poluição hídrica. Legislação. Rio Pitimbu. População 

KEYWORDS:   Water pollution. Legislation. Pitimbu River. Population. 
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1 INTRODUÇÃO 

  O Rio Pitimbu atende cerca de 30% das necessidades hídricas da capital potiguar, logo, é 

considerado um recurso de extrema importância para a população. Porém, apesar do acautelamento 

da região onde o curso hídrico está inserido ser previsto por lei, nos últimos anos esse bem natural 

tem sofrido vários tipos de infrações, como a poluição de suas águas e, posteriormente, um grave 

caso de assoreamento em decorrência da disposição de dejetos resultantes das obras nas BRs 101 e 

304.  

O dado estudo tem como objetivo geral avaliar a eficácia da legislação ambiental vigente 

contra os crimes de poluição hídrica no Rio Pitimbu. Para materializá-lo, elencou-se as seguintes 

metas: identificar, no curso hídrico descrito, possíveis infrações à legislação ambiental; investigar a 

relevância do rio para os atores sociais envolvidos e ratificar a importância dos órgãos públicos, em 

conjunto com o papel do cidadão, na defesa do meio ambiente. 

 Pretende-se, pois, a partir de revisão bibliográfica e análise de conteúdo, apontar as 

principais causas da poluição no rio Pitimbu, suas consequências e sanções penais adequadas para 

tal, de modo a obter justificativas que expliquem o porquê de a legislação encontrar-se de 

determinada forma em relação a esse tipo de poluição. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Em 1972, a Conferência de Estocolmo traçou contornos mais sólidos para a legislação 

brasileira sobre as questões ambientais. Hoje, o meio ambiente apresenta uma importante discussão 

sobre a efetividade de sua proteção jurídica, seja ela civil, administrativa ou penal (CALHAU, 

2009, p. 1). O art. 225 da Constituição Federal Brasileira define-o como sendo um “...bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).

A disponibilidade de água apresenta-se como um fator indispensável à sobrevivência 

humana. Mas, são visíveis as consequências do crescimento socioeconômico aos recursos naturais, 

pois o desenvolvimento dos centros urbanos ocorreu sem ênfase às questões ambientais. Assim, 
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bacias hidrográficas em regiões metropolitanas têm sofrido os impactos causados pelo uso e 

ocupação não planejada e insustentável desses recursos (KOBAYASHI, 2009, p. 14). 

De acordo com Egito et al (2007, p. 438), a água do rio Pitimbu possui compostos tóxicos e 

genotóxicos que podem afetar o ecossistema aquático. Essas substâncias possuem caráter nocivo, 

pois trazem grandes riscos à saúde através da transmissão de patologias. A Agenda 21 brasileira 

versou sobre tais consequências, aduzindo que “80 por cento de todas as moléstias e mais de um 

terço dos óbitos dos países em desenvolvimento sejam causados pelo consumo de água 

contaminada e, em média, até um décimo do tempo produtivo de cada pessoa se perde devido a 

doenças relacionadas com a água” (BRASIL, 1995, p. 284). 

Nesse sentido, a vulnerabilidade dos recursos hídricos à ação antrópica motivou a criação da 

Lei n° 9.433/97, a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Esse dispositivo complementa a Carta 

Magna em relação às noções de tutela ao meio ambiente, enfatizando que “a água é um bem de 

domínio público” e prevê uma descentralização na gestão dos recursos hídricos, a qual deve ser 

compreendida pelo Poder Público, usuários e comunidades (BRASIL, 1997). 

No art. 54 da Lei de Crimes Ambientais (n° 9605/98), parágrafo 2º, III e V, é visto que se 

alguém “causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento de água de 

uma comunidade” e se aquela “ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou 

detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou 

regulamentos” será atribuída pena, em forma de reclusão, no tempo de 1 a 5 anos (BRASIL, 1998).  

Logo, os estados devem planejar suas diretrizes e princípios de forma a se auxiliarem, 

prezando pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nessa perspectiva, o Rio Grande do 

Norte, através da Lei n° 6.908/96, que trata da Política Estadual de Recursos Hídricos, estabeleceu, 

por meio desse documento, alguns de seus objetivos quais sejam, “planejar, desenvolver e 

gerenciar, na forma integrada, descentralizada e participativa, o uso múltiplo, controle, conservação, 

proteção e preservação dos recursos hídricos” e “assegurar que a água possa ser controlada e 

utilizada em padrões de quantidade e qualidade satisfatórios por seus usuários atuais e pelas futuras 

gerações” (NATAL, 1996).  

3 METODOLOGIA 
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Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa, cuja divisão é 

feita em duas etapas, ambas fundamentadas na investigação do(s) motivo(s) causador(es) da 

poluição hídrica no Rio Pitimbu. Na primeira etapa da pesquisa, fez-se revisão bibliográfica através 

da análise de dissertações, teses, artigos e documentos legislativos para obter os resultados 

preliminares do estudo; e, na segunda, pretende-se realizar uma pesquisa de percepção ambiental 

com os moradores do bairro Pitimbu, em Natal/RN, a fim de ponderar o conhecimento da 

população acerca da existência e aplicação dos dispositivos legislativos nos crimes de poluição 

hídrica no rio. Para tanto, serão utilizados questionários que possibilitem a livre expressão dos 

entrevistados, com o intento de obter elementos que respondam à problemática do estudo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A poluição hídrica no Rio Pitimbu, mediante omissões sociais e administrativas, resulta na 

significativa queda na qualidade de suas águas, oriunda da disposição incorreta de esgoto e lixo 

domésticos produzidos pela população, tornando-a mais vulnerável à transmissão de patologias. 

Outro problema, também decorrente da poluição, é o quadro de assoreamento enfrentado pelo curso 

hídrico, processo acelerado pelas obras do DNIT e do DER nas BRs 101 e parte da 304, onde todo 

material decorrente das construções vem sendo carreado pelo leito do rio. 

 A Lei dos Crimes Ambientais (n° 9605/98) penaliza a ação de “Construir, reformar, 

ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, 

obras ou serviços potencialmente poluidores”, pois depreende-se que essas atividades 

comprometem tanto o meio ambiente quanto a população, principalmente aquela que depende da 

existência de um curso hídrico, ainda que poluído, para a sua sobrevivência. 

  Percebe-se que há, no cenário analisado, uma ineficácia na aplicação das normas jurídicas 

para penalizar crimes ambientais, o que, aliada a carência de fiscalização e a falta de educação 

ambiental dos atores sociais envolvidos são os principais fatores que culminam para a permanência 

da poluição hídrica no rio. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A impunidade tange diversas áreas, incluindo uma das mais essenciais à vida: a ambiental. 

A presença de documentos legislativos sobre o tratamento de crimes ambientais, em nível nacional 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

1858



e estadual, não impede a sua continuidade, pois, a depender do Poder Judiciário, a interpretação 

pode ser variada. Logo, para a efetiva tutela do Rio Pitimbu, é necessário reconhecer o papel das 

medidas extrajurídicas nesse meio, como a introdução de novos métodos de gestão e manejo dos 

recursos naturais. Para isso, é cabível o compromisso ininterrupto entre governo e as comunidades, 

que devem participar ativamente nos processos de decisão e planejamento da questão. E, assim, 

tornar possível a consecução de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos, bem 

como garanti-lo para às presentes e futuras gerações, conforme previsto em nossa Carta Magna. 
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A INSEGURANÇA JURÍDICA NO CONTEXTO DAS SÚMULAS 

VINCULANTES E OS RISCOS À DEMOCRACIA BRASILEIRA 

MARIZ, F. M.1; SILVA, L. M. A.2; GALVÃO, M. C.3; SILVA, J. P.4 e LIMA JR, O. P. de.5 

1,2,3,4 e 5 UFRN – CERES/Campus Caicó. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas. 

RESUMO 

O presente trabalho aborda um grave problema 

enfrentado no Brasil hodiernamente, a 

insegurança jurídica. O foco principal é no 

instituto das Súmulas Vinculantes, e as 

consequências que elas causaram ao 

ordenamento pátrio. A relevância deste estudo 

parte do pressuposto de que, embora tenham sido 

criadas com o nítido e correto viés de servir como 

instrumento de desobstrução dos trabalhos do 

Poder Judiciário, a verdade é que acabaram por 

criar um abalo no sistema legal, ao ponto de uma 

súmula poder ter mais importância do que uma 

lei. Esse esboço propõe uma reflexão acerca da 

temática. Embora as súmulas, na maioria dos 

casos se mostrem eficientes, não é possível 

prever até quando essa coesão com o 

ordenamento vai durar. Além do mais, é preciso 

perquirir acerca da legitimidade constitucional 

do Judiciário em legislar, tal como ocorre, ou 

vêm ocorrendo, nas súmulas vinculantes. 

Objetiva-se, assim, estudar os efeitos das 

súmulas no ordenamento jurídico e fundamentar 

crítica embasada nos argumentos de inúmeros 

juristas. A metodologia utilizada é a pesquisa 

aplicada, com abordagem hipotético-dedutiva e 

qualitativa, com objetivo descritivo e propósito 

de pesquisa diagnóstico. Conclui-se que o 

ordenamento jurídico brasileiro ainda busca uma 

tradição para consolidar-se nos casos concretos, 

e foi trazer essa perspectiva nas súmulas 

vinculantes, uma ambiguidade que pode levar à 

falência das instituições democráticas.

ABSTRACT 

The present work addresses a serious problem 

faced in Brazil today, legal uncertainty. The 

focus is on the Institute of Binding Summaries, 

and the consequences they have caused to the 

patronage. The relevance of this study is based 

on the assumption that, although they were 

created with the clear and correct bias to serve as 

an instrument for clearing the work of the 

Judiciary, the truth is that they eventually created 

a shock in the legal system, to the point of a 

summary more important than a law. This draft 

proposes a reflection on the theme. Although the 

overlaps in most cases prove to be efficient, it is 

not possible to predict how long that cohesion 

with the order will last. Moreover, it is necessary 

to inquire about the constitutional legitimacy of 

the Judiciary in legislating, as occurs, or has been 

occurring, in the binding precedents. The 

objective is, therefore, to study the effects of 

precedents in the juridical order and to base the 

criticism based on the arguments of numerous 

jurists. The methodology used is applied 

research, with hypothetical-deductive and 

qualitative approach, with descriptive purpose 

and purpose of diagnostic research. Is concluded 

it that the Brazilian legal system still seeks a 

tradition to consolidate itself in concrete cases, 

and was to bring this perspective in the binding 

precedents, an ambiguity that can lead to the 

bankruptcy of democratic institutions.

PALAVRAS-CHAVE: Súmulas Vinculantes; Precedentes Judiciais; Democracia. 

KEYWORDS:  Binding Summaries; Judicial precedents; Democracy. 
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1 INTRODUÇÃO 

A súmula vinculante tem previsão no art. 103-A1 da Constituição Federal de 1988, tendo 

em vista que se obriga o que está no enunciado para ser disciplinado. Por ter caráter vinculativo, 

visa a estabilidade jurisprudencial, podendo ser editada pelo Supremo Tribunal Federal.  Assim 

sendo, a súmula vinculante é de respeito obrigatório. 

Nas palavras de Ruan Pereira dos Santos, acerca da súmula vinculante, indica que 

Pode-se entendê-la como a jurisprudência que, quando votada pelo 

Supremo Tribunal Federal, se torna um entendimento obrigatório ao 

qual todos os outros tribunais e juízes, bem como a Administração 

Pública, Direta e Indireta, terão que seguir. Na prática, adquire força 

de lei, criando um vínculo jurídico e possuindo efeito erga omnes.2 

O que parecia ser um avanço promissor, ou, em palavras da Presidente do STF, Ministra 

Ellen Gracie, à época: “[a súmula vinculante] terá reflexos de profunda repercussão no modo 

como a sociedade, os poderes de Estado e o próprio judiciário se relacionam com o ordenamento 

jurídico em sua interpretação última”3, se tornou um pesadelo para o Estado Democrático de 

Direito (EDD). 

Desde o surgimento até a presente data somam-se 56 SV’s , donde uma delas foi suspensa 

pelo plenário do Supremo, que buscaram diminuir os processos nas instâncias inferiores mas 

que acabam, muitas das vezes desrespeitando até leis previamente aprovadas, fazendo com que 

a instabilidade jurídica surja. 

1Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços 

dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 

publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 

administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão 

ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil promulgada em 5 de outubro de 1988. 

2SANTOS, Ruan Pereira dos. Um olhar crítico sobre o instituto da Súmula Vinculante. Disponível em: 

<http://web.unijorge.edu.br/sites/searajuridica/pdf/anteriores/2011/1/searajuridica_2011_1_pag72.pdf>. Acesso 

em: 14 set. 2018. 

3MIGALHAS. Presidente do STF ressalta importância da súmula vinculante para o Judiciário. Migalhas, 

São Paulo, 5 fev. 2007. Disponível: <https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI35187,71043-

Presidente+do+STF+ressalta+importancia+da+sumula+vinculante+para+o> Acesso em: 14 set. 2018. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Dentre diversas fontes, foram buscadas referências bibliográficas de diversos autores e 

juristas, dentre os mais relevantes para o presente trabalho estão: o professor Lênio Luiz Streck 

e o jurista inglês René David. Em outras palavras, a súmula vinculante não equivale ao 

precedente judicial da Common Law, estando mais próxima até de um texto no estilo de norma 

legislativa. 

Ademais, ainda se aborda as análises valorosas de outros autores, menos conhecidos, mas 

igualmente importantes, tais como: Ruan Pereira dos Santos, Aurélio Wander Bastos, Carlos 

Angélico Lima, Daniel Almeida Rocha e Dijonilson Paulo Amaral Veríssimo. Esses autores 

foram fundamentais para a boa compreensão dos conceitos-base dessa pesquisa e são o norte 

que encaminharam o estudo para o campo mais pragmático e crítico. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada é a pesquisa aplicada, com abordagem hipotético-dedutiva e 

qualitativa, com objetivo descritivo e propósito de pesquisa diagnóstico. Foram feitos 

levantamentos bibliográficos acerca da temática entre as datas de 13 e 14 de setembro de 2018, 

tais se deram por livros físicos e artigos científicos publicados em diversas plataformas de 

pesquisa na internet. Após, a análise de tais levantamentos se deu de forma qualitativa. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

“A segurança jurídica é no mínimo a previsibilidade necessária que o Estado de Direito 

deve oferecer ao cidadão, a respeito de quais são as normas de convivência que ele deve 

observar e com base nas quais pode travar relações jurídicas válidas e eficazes”4. As primorosas 

palavras do Des. Luiz Gonzaga B. de Carvalho nos dão a ideia da importância da segurança 

jurídica para o EDD. 

A súmula vinculante traz riscos para a democracia brasileira? É possível afirmar que as 

SV’s podem gerar um abalo à democracia brasileira, sendo uma afronta ao EDD. Ora, os 

legisladores eleitos necessitam de um rito extremamente difícil para emendar a Constituição 

(CF), mas o dispositivo do Art. 103-A permite que o STF altere materialmente a Lei Maior com 

4DE CAVARLHO, Luiz Gonzaga Brandão. A Segurança Jurídica no Estado Democrático de Direito. 

TJPI, Teresina, 21 abr. 2013. Disponível em: 

<http://www.tjpi.jus.br/site/modules/noticias/Noticia.mtw?id=2806> Acesso em: 14 set. 2018. 
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apenas oito votos em um turno no plenário.5 Isso faz com que o STF tenha poder de emitir uma 

legislação que é ainda mais valiosa que as próprias leis. 

Ocorre no Brasil um fenômeno que pode ser apelidado de “esquizofrenia jurídica”, isto 

é, uma condição no qual o jurisdicionado e o profissional do direito ficam sem saber qual fonte 

do Direito devem seguir. Isso porque aprende-se nas cátedras que a CF é a fonte maior do nosso 

ordenamento baseado no Civil Law, e que essa fonte maior plasma seu conteúdo de eficácia em 

âmbito infraconstitucional nas Leis, mas, ao se deparar com a práxis atual, é comum encontrar 

situações nas quais se desrespeita a lei em detrimento à uma SV. O Direito fragiliza-se. 

A quem se recorre quando se achar injusta uma SV? A resposta é simples: ao mesmo 

órgão que a editou, o Supremo, que não irá desconstituí-la por motivos óbvios. Há quem diga 

que tal instituto se assemelha com os precedentes jurídicos do Common Law inglês. Mais um 

absurdo jurídico, pois os antecedentes foram formados caso-a-caso, aqui estamos falando de 

um direito que remonta uma tradição histórica mais antiga que o  Brasil, de enorme respeito 

pelas decisões, como René David destaca fundamental para esse tipo de instituto (precedentes)6. 

O Direito Inglês, fundado nos precedentes judiciais, não pode ser confundido com uma 

invenção brasileira que dá superpoderes ao STF sob o pretexto de acudir um Judiciário 

sobrecarregado e moroso em seus processos. Busca-se resolver um problema criando outro 

ainda maior, de modo a ameaçar frontalmente a segurança jurídica de nosso país, tão importante 

para a consolidação da nossa tão jovem Democracia. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do que foi formulado é possível dizer acertadamente que a Democracia encontra 

sob forte ameaça na presença das SV, capazes de subverter o EDD e corrompê-lo ao ponto de, 

em pouco tempo, podendo não mais existir segurança jurídica para as instituições democráticas. 

Isso porque, embora impregnadas de boas intenções, são instrumentos ilegítimos para com a 

nossa tradição jurídica e representam modo indireto de legislar, fato que enfraquece o Poder 

Legislativo e, sobremaneira, coloca em risco a harmonia entre os Poderes e ignora o voto 

popular que legitima os congressistas à elaborarem leis. 

5STRECK, Lênio Luiz. É paradoxal uma súmula vinculante dizer que uma lei é inconstitucional. São Paulo: 

Consultor Jurídico, 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-mai-17/senso-incomum-

paradoxal-sv-dizer-lei-inconstitucional> Acesso em: 14 set. 2018. 
6DAVID, René. O Direito Inglês. Tradução de Eduardo Brandão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, 

p. 13.
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Não é possível precisar se realmente houve diminuição no número de processos, seja no 

STF ou nos tribunais inferiores, objetivo maior das SV’s, desqualificando o argumento que as 

defende. Por demais, não se pode valer de argumento consequencialista, medido pela utilidade, 

para solapar o direito do cidadão de votar nos seus representantes legisladores, fato que, como 

se disse, ao menos indiretamente. 
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PROPOSTA ARQUITETÔNICA DE UM CAPSi PARA SÃO GONÇALO DO 

AMARANTE/RN 

OLIVEIRA, R. F. F. S.1; SILVA, L. F. F. V.2 e ASEVEDO, L. F.3

1,2,3 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

Esse artigo apresenta um projeto arquitetônico de 

um Centro Assistencial Psicossocial infanto-

juvenil (CAPSi) para São Gonçalo do 

Amarante/RN. O trabalho foi desenvolvido em 

três etapas: revisão bibliográfica, estudos de 

casos, e desenvolvimento do projeto 

arquitetônico. O resultado se traduz em um 

projeto arquitetônico de CAPSi que, por ser 

voltado para um público infanto-juvenil, 

apresenta várias atividades e que foca em um 

tema acolhedor, assim, não possuindo um 

aspecto de clínica.

ABSTRACT 

This article presents an architectural design of a 

Child and Adolescent Psychosocial Care Center 

(CAPSi) for São Gonçalo do Amarante/RN. The 

work was developed in three stages: 

bibliographic review, case studies, and 

development of the architectural design. The 

result is translated into an architectural design of 

CAPSi which, because it is aimed at a children's 

and youth public, presents several activities and 

that focuses on a welcoming theme, thus, not 

having a clinical aspect. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo trata da elaboração de um projeto arquitetônico para uma unidade Centro de 

Atenção Psicossocial especificamente para o público infanto-juvenil (CAPSi) para o município de 

São Gonçalo do Amarante/RN, mais precisamente no Bairro Santo Antônio do Potengi.   

A necessidade de elaboração deste projeto foi observada a partir de conversa informal com 

uma assistente social na unidade básica de saúde, no bairro Amarante. Foi a partir dessa constatação 

que se surgiu a ideia de se propor a construção de uma unidade do centro de atendimento psicossocial 

CAPSi, que são unidades de referências no tratamento de transtornos mentais infanto-juvenil, para o 

bairro de Santo Antônio na cidade de São Gonçalo do Amarante. 

Neste contexto, este artigo vem apresentar os produtos desenvolvidos no trabalho de 

conclusão do curso técnico em Edificações, no IFRN – campus São Gonçalo do Amarante, cujo 

PALAVRAS-CHAVE:  CAPSi. Projeto Arquitetônico. São Gonçalo do Amarante/RN. 

KEYWORDS:  CAPSi. Architectural Design. São Gonçalo do Amarante/RN. 
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objetivo era desenvolver um projeto arquitetônico CAPSi em São Gonçalo do Amarante, 

demostrando a importância social de uma unidade de saúde CAPSi para a população local.  

Busca-se, com isso, atender aos parâmetros mínimos para um bom acolhimento e tratamento 

aos pacientes que buscarem o serviço, bem como criar um ambiente favorável para que as equipes 

multidisciplinares possam interagir e desenvolver suas atividades com o máximo de proveito, o que 

atualmente não é muito fácil  de conseguir, visto que as edificações na sua maioria são adaptadas, 

com isso, não contam com toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades 

necessárias para obtenção de bons resultados. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os CAPS oferecem serviços de saúde mental a pessoas com transtornos mentais, psicoses e 

neuroses graves. Os centros de atenção psicossocial podem ser classificados, segundo o Ministério 

da Saúde em: tipo I, destinado para os municípios entre 20.000 habitantes; tipo II, para cidades de 

70.00 e 200.000 habitantes; e o tipo III, destinado à localidade com 20.000 a 100,000 habitantes. 

Além destas tipologias, existem àqueles destinados a usos específicos, é o caso dos CAPSAD, que 

tratam pacientes por uso de álcool e drogas, e o CAPSi que é voltado para o público infanto-juvenil. 

Nas unidades CAPS são oferecidos atendimentos de uma equipe multidisciplinar, com destaque para 

médicos, psicólogos e assistentes sociais, que busca integrar os usuários em um ambiente social e 

cultural ajudando na vida cotidiana e familiar, oferecendo diferentes tipos de atividades (BRASIL. 

Saúde Mental do SUS, 2004). 

Góes (2006), questiona a ausência de referências bibliográficas acerca de projeto de 

arquitetura para essas unidades de saúde e, por essa falta, o autor propõe um funcionograma e pré-

dimensionamento para funcionamento desses centros. Góes (2006) também ressalta que, na maioria 

dos casos, estes centros são instalados em edificações já existentes que não foram construídas para 

este uso específico, o que justifica a falta de referências projetuais específicas desta tipologia. 

3 METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido passando pelas etapas ilustradas pela Figura 1 a seguir. 

Figura 1 – Esquema da metodologia de elaboração da proposta do CAPSi 

Na revisão bibliográfica sobre as unidades CAPS, foram consultados o site do Ministério da 

Saúde e os documentos técnicos que definem os parâmetros para a construção dos CAPS, em que tem 

destaque o Regulamento Técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de 

projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde (RDC nº.50), e o Sistema de Apoio à 

Elaboração de Projetos de Investimentos em Saúde (SomaSUS). Também foi consultada a obra de 

Góes (2006) que consistem no Manual prático de arquitetura para clínicas e laboratórios. 

Na pesquisa aplicada, foram realizados estudos de casos a partir de visitas técnicas a três 

unidades CAPS: uma delas no município de Natal/RN, e duas no município de São Gonçalo do 
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Amarante, buscando entender o seu funcionamento, observando os profissionais que estão envolvidos 

no processo de atendimento e qual ao público alvo de cada um desse. Foram levantados o programa 

arquitetônico das unidades visitadas, analisadas as relações entre os ambientes, feitas medições dos 

espaços físicos e identificados o mobiliário necessário para cada cômodo. Também foram efetuados 

entrevista com familiares de pacientes, buscando entender o que levou a procura por esse tipo de 

serviço. Entrevistou-se também o quadro de funcionários para saber o grau de satisfação com o 

ambiente de trabalho, realizaram-se pesquisas quantitativas referentes aos números de atendimentos 

realizados, e por último foram feitos registros fotográficos do local e das patologias existentes em 

cada edificação.  

Na sequência, foram realizados primeiramente os estudos preliminares através das seguintes 

etapas: a) escolha do terreno, considerando a infraestrutura local e abrangência de atendimentos; b) 

análise de condicionantes físicos e ambientais, através de visita in loco com levantamento 

topográfico, identificação das condições de insolação e ventilação no terreno e averiguação da 

infraestrutura local e caracterização do entorno; c) levantamento dos condicionantes legais através da 

leitura e interpretação do Plano Diretor e Código de Obras do município de São Gonçalo do 

Amarante, e ainda da NBR 9050:15 que trata do tema Acessibilidade; e d) análise dos condicionantes 

funcionais, em que se estabelece o programa de necessidades arquitetônico, o pré-dimensionamento 

da edificação, e estuda-se as relações entre os ambientes. 

Após a análise de condicionantes, tem-se início aos estudos de aspectos funcionais e formais 

do projeto à medida que é evoluída a proposta arquitetônica. Estes estudos são estabelecidos a partir 

da elaboração de croquis, desenhos técnicos manuais e em ambiente CAD, e estudos volumétricos 

com uso do software gráfico SketchUp. 

Por fim, com a definição do partido arquitetônico a ser adotado, o projeto foi estabelecido e 

apresentado em formado pranchas técnicas, Memorial Descritivo e representações em perspectiva da 

volumetria da edificação. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As unidades analisadas como estudo de caso foram: 1) o CAPS AD Norte, situado no bairro 

Potengi, Zona Norte de Natal/RN; o CAPS de Santo Antônio do Potengi, bairro de São Gonçalo do 

Amarante/RN; e o projeto e obra em andamento do CAPS AD de Santo Antônio do Potengi, Parque 

Amarante, em São Gonçalo do Amarante/RN. Os resultados dos estudos de referências projetuais 

apontaram que, para os dois primeiros casos, os CAPS funcionam atualmente em residências 

unifamiliar adaptadas para realizar os atendimentos, não possuem instalações adequadas, e não são 

dotadas de acessibilidade dificultando o acesso para os usuários. No terceiro caso, que ainda se 

encontra em obras, teve-se acesso ao projeto e verificou-se que a edificação será construída 

exclusivamente para este fim. Para tanto, este estudo configurou-se como principal referência 

arquitetônica. 

O programa de necessidades definido para este projeto, considerando os estudos bibliográficos 

e as de referências de casos e considerando o limite de 80m² de área construída estabelecido como 

habilitação para o técnico em Edificações, é composto por:  

✓ Setor Social: recepção, consultórios, WC adaptados, ambiente de atividades, e farmácia;

✓ Setor de Serviço: cozinha, depósito de material de limpeza (DML) e WC de funcionários, e

estacionamento;

✓ Setor administrativo: administração, arquivo e almoxarifado.

A disposição final da planta baixa pode ser observada pela Figura 2.
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Figura 2 – Planta Baixa do CAPSi 

O terreno tem área total de 2.504,85 m², para tanto, foi possível aproveitar toda sua área 

comtemplando os seguintes espaços: Anfiteatro, Quadra Poliesportiva, Playground, Hortas, e Bosque 

com bastante área verde para gerar um contato maior com a natureza e garantir um clima agradável. 

Na figura 4 é possível observar todos os espaços para realização de atividades sugeridos. 

Figura 3 – Implantação do CAPSi 
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O projeto foi proposto para o bairro de Santo Antônio do Potengi, esquinas entre a Av. 

Engenheiro Roberto Freire RN-160 e a Rua Antônio Oscar P. de Brito. Apesar do bairro já apresentar 

outros CAPS, não existe uma unidade específica para atendimento do público infanto-juvenil. A 

edificação foi implantada com a maior extensão no sentido Norte-Sul, e as menores fachadas para o 

sentido Leste-Oeste, diminuindo, assim, a incidência solar direta nos ambientes. Como a parte Sul da 

edificação é a que recebe melhores condições de insolação e ventilação naturais, nela foram dispostos 

os ambientes de administração, recepção e consultórios. O projeto possui elementos de proteção solar 

denominados brises soleil, garantindo um sombreamento e evitando a insolação direta. 

A estética da edificação foi projetada de forma acolhedora. Usou-se telhas colonial aparentes 

que remetem à arquitetura residencial, desmistificando o aspecto de clínica, o que é recomendado 

pela filosofia atual adotada pelo Ministério da Saúde. O uso dos brises de madeira foi pensado para 

reduzir a isolação e deixar o ambiente com mais ventilação natural. No entorno da edificação tem-se 

caramanchões de madeiras para as áreas de vivencias com mesas e cadeiras. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a pesquisa foi-se observado que os CAPS já existem há mais 30 anos, no entanto, o 

que se percebe é que esse programa caminha a passo lentos, mesmo possuindo legislações que tratam 

exclusivamente da sua estruturação, funcionamento e quadro de pessoal (RDC nº 50, SomaSUS e 

portaria 336). O que se tem são CAPS funcionando em residências adaptadas, em locais distantes dos 

centros das cidades, sem acessibilidade e ainda com deficiência no quadro de pessoal. O objetivo 

desse trabalho foi propor uma edificação para o CAPSi em São Gonçalo do Amarante. O projeto 

proposto, apesar de restrito devido à pequena metragem (79 m² de área construída), traz todo um 

conjunto de compartimentos, equipamentos e localização projetados e pensado  para  atender as 

demandas do CAPSi, sendo possível  desenvolver várias atividades sociais, esportivas e culturais.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

Este artigo trata da proposta arquitetônica de 

capela para a Comunidade Católica Shalom, em 

São Gonçalo do Amarante/RN. É embasado nos 

estudos dos estilos e tipologias das igrejas, e nas 

referências de projetos arquitetônicos similares. 

O processo projetual abrange desde estudos dos 

condicionantes até o projeto legal, materializado 

nas pranchas técnicas, memorial descritivo, e 

especificações e detalhamentos construtivos da 

capela. O resultado é um projeto arrojado e 

encorpado de simbolismo. 

ABSTRACT 

This article deals with the architectural proposal 

of a chapel for the Catholic Community 

Shalom, in São Gonçalo do Amarante/RN. It is 

based on the studies of the styles and typologies 

of the churches, and on the references of similar 

architectural design. The design process ranges 

from studies of the conditions to the legal 

project, materialized in the technical blueprints, 

descriptive memorial, and specifications and 

constructive details of the chapel. The result is a 

bold design full of symbolism. 

1 INTRODUÇÃO 

O tema arquitetura religiosa abrange o conhecimento das tipologias de igrejas, os estilos 

arquitetônicos usuais, os espaços que compõem cada tipo de igreja, o simbolismo expresso na 

arquitetura, as prescrições arquitetônicas para as construções deste tema projetual, entre outros. Para 

que se possa desenvolver uma proposta arquitetônica de uma edificação no tema religioso, é preciso 

compreender estes aspectos específicos da arquitetura religiosa em termos conceituais, teóricos, 

históricos, e até mesmo simbólicos, acerca da vertente que se pretende trabalhar, além de praticar 

métodos e técnicas de projeto que envolvem os estudos de condicionantes projetuais, a evolução do 

partido arquitetônico e o desenvolvimento do projeto em formato de desenhos técnicos e memorial. 

Neste trabalho, especificamente, são detalhados aspectos relativos à arquitetura de igrejas 

católicas, tendo foco nos preceitos difundidos pela Comunidade Católica Shalom. Averiguando a 

necessidade da Comunidade Católica Shalom, especialmente a missão de Natal-RN, em ter uma 

sede própria e uma capela ou igreja para a realização de suas celebrações, destinada apenas para tal 

objetivo,justifica-se a elaboração deste trabalho que consiste num estudo teórico sobre a arquitetura 

religiosa, especificamente as igrejas católicas, e na proposta projetual de uma capela no município 

de São Gonçalo do Amarante. 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de Arquitetura. Capela. Comunidade Católica Shalom. 

KEYWORDS:  Architectural design. Chapel. Shalom Catholic Community. 
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Este artigo tem como intuito apresentar a proposta arquitetônica de uma capela para 

comunidade Shalom em São Gonçalo do Amarante/RN, que foi o produto resultante de um trabalho 

final do curso técnico em Edificações do IFRN – campus São Gonçalo do Amarante. 

O trabalho consiste em abordar o tema da arquitetura religiosa, no âmbito teórico bem como 

na prática através da elaboração do projeto de uma capela, desde a definição do partido 

arquitetônico, até as suas especificações construtivas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A elaboração desse trabalho cujo tema é arquitetura religiosa engloba o conhecimento das 

tipologias e estilos usuais de Igrejas expressos na arquitetura. Na revisão bibliográfica acerca de 

arquitetura religiosa, destacaram-se as igrejas católicas e foram averiguados seus estilos e suas 

tipologias arquitetônicas. Identificou-se como estilos arquitetônicos das igrejas católicas: a) 

Românico; b) Gótico; c) Renascentista; d) Barroco; e) Neoclássico; f) Revivalismo; e g) 

Modernismo. E também foram averiguadas as seguintes tipologias de igrejas: a) Basílica; b) 

Catedral; c) Santuário; d) Igreja Paroquial; e e) Capela. 

Tudo o que a comunidade Shalom procura fazer, primeiro busca saber a vontade de Deus, 

que inspira e conduz em suas ações, e não iria ser diferente com suas construções. Janice Dantas 

arquiteta responsável pelo projeto da Igreja do Ressuscitado que passou pela cruz, em entrevista 

para o site “Comshalom.org” esclarece um pouco sobre a caracterização nesta construção:  

Toda construção, na verdade, denota uma intenção e denota, sobretudo, uma fé. Por 

exemplo, quando uma família constrói uma casa, é porque ela acredita na família. Se uma pessoa 

constrói uma escola, é porque acredita na educação; se constrói um teatro, é porque acredita na 

arte, na cultura. Então, se se constrói uma igreja é porque se tem fé! Esta igreja representa a fé de 

cada pessoa da Comunidade Shalom e de cada um que está conosco. É um testemunho deste 

tempo e uma herança que vamos deixar para a posteridade, uma herança dessa fé que temos hoje, 

que é concreta e que movimenta tantas coisas. A igreja é um símbolo de todo o movimento que a 

Comunidade faz na sociedade e faz no coração do homem. 

Cláudio Pastro permeia os fundamentos do espaço celebrativo, na unidade do acontecimento 

pascal (Nova Aliança, Morte e Ressurreição) realizados a séculos iniciados pelo próprio Jesus:  

 “O espaço sagrado é recuperado para Deus e para o homem tratando-se, no mundo, 

de um espaço físico, Paraíso aberto, a Jerusalém Nova, onde a Igreja, comunidade convocada O 

celebra “Neste lugar”, o da comunidade cristã, o Espírito age e concelebra com seus convidados 

no hoje que não conhece ocaso – é um Memorial” (Guia do Espaço Sagrado, 2007,p 36) 

3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada perpassou pelas seguintes etapas: 1) Revisão bibliográfica sobre 

Arquitetura Religiosa; 2) Estudos de referências projetuais; 3) Análise de condicionantes projetuais; 

4) Desenvolvimento da proposta arquitetônica; 5) Apresentação do projeto arquitetônico; 6)

Detalhamento e especificações construtivas do projeto, conforme se apresenta na Figura 1.

Figura 1 – Esquema da metodologia adotada 
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Na revisão bibliográfica acerca de arquitetura religiosa, destacaram-se as igrejas católicas e 

foram averiguados seus estilos e suas tipologias arquitetônicas. 

Na etapa de estudos de referências, foram analisadas obras e projetos de capelas e igrejas 

que possuíssem similaridades ao projeto desenvolvido. Foram escolhidas como objetos de estudos 

diretos a sede da Diaconia Shalom em Natal/RN, e a Igreja do Ressuscitado que Passou pela Cruz, 

em Aquiraz/CE. E como estudos indiretos, consultou-se a obra nacional conhecida como Igrejinha 

de Niemeyer, situada em Brasília, e o projeto internacional da Igreja da Transfiguração, na Nigéria. 

Iniciando já as etapas do processo projetual, à princípio foi escolhido um terreno com base 

em aspectos como: visibilidade, abrangência, segurança, e proximidade com outras unidades da 

comunidade Shalom. O local escolhido situa-se no município de São Gonçalo do Amarante, numa 

via limítrofe à loteamentos próximos ao Aeroporto Internacional Governador Aluízio Alves. Com 

escolha do terreno, deu-se início à etapa de análise dos condicionantes projetuais de ordem: a) 

físico-ambiental, sendo analisadas as dimensões, formato, topografia, cobertura vegetal, condições 

de ventilação e insolação; b) funcionais, sendo definido o programa de necessidades, a relação entre 

os elementos do programa e o pré-dimesionamento; e c) legais, sendo verificadas as restrições e 

limites legais definidos pelo Plano Diretor e Código de Obras do município de São Gonçalo do 

Amarante.  

Após se chegar à definição do partido arquitetônico, foi trabalhada a apresentação do projeto 

a partir das pranchas técnicas, das representações da volumetria, e do Memorial Descritivo. E, por 

fim, foram esmiuçados os aspectos construtivos do projeto, sendo escolhido o sistema construtivo 

adotado, especificado os materiais acabamento para parede piso e teto, e ainda detalhadas as 

esquadrias, a paginação de piso e o mobiliário. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O primeiro caso foi analisado para se compreender o funcionamento da sede da comunidade 

Shalom e identificar o possível programa de necessidades do projeto da capela. O segundo, 

traduziu-se no principal estudo de referência, uma vez que possui apelo simbólico presente tanto na 

concepção funcional quanto formal do complexo religioso, apesar de apresentar um 

dimensionamento superior ao de uma capela. O terceiro estudo apresentou-se como uma obra de 

dimensionamento similar ao que seria proposto, para tanto, contribuiu no aspecto funcional. Já o 

último estudo, foi escolhido como uma referência internacional e foi utilizado em função dos 

aspectos formais e simbólicos adotados. A análise dos condicionantes projetuais considerou a 

localização e caracterização do entorno do terreno, a infraestrutura, a topografia, o formato do 

terreno e sua cobertura vegetal, ventilação predominante e incidência solar. Quanto aos aspectos 

legais, considerou-se os índices e prescrições urbanísticas estabelecidos pelo Plano Diretor e 

Código de Obras de São Gonçalo do Amarante. Também foram adotados os parâmetros relativos à 

acessibilidade de edifícios e espaços urbanos, conforme regulamentado pela NBR 9050:15. 

Funcionalmente o programa de necessidades da capela seria composto por: a) Nave – Como 

um auditório, onde o povo se reúne para viver as celebrações litúrgicas; b) Presbitério - presença do 

altar, ambão e outros paramentos; deve ser amplo para movimentação no decorrer das celebrações 

que serão presididas; c) Sacristia – Dependência onde são guardados os paramentos; d) Capela do 

Santíssimo – local destinado para o tabernáculo ou sacrário, com tudo o espaço deve ser preparado 

para receber a oração individual ou comunitária, deve ficar visível aos fiéis reservado da nave; e e) 

Lavabo – Para uso exclusivo do celebrante, para troca do vestuário. E a partir das análises dos 

condicionantes surgiu a propostas através de estudos funcionais e formais: implantação no terreno e 

dos ambientes, condições de ventilação e insolação, visibilidade e dando ênfase ao caráter 

simbólico. 
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A forma do escudo, bem como o programa arquitetônico da capela pode ser verificada em 

sua planta baixa (Figura 2) remetendo ao homem guerreiro que luta por sua vida, por sua família, 

trabalho e pela busca de seus ideais; um homem que luta para viver a santidade, e tendo São José 

como exemplo deste homem, a capela foi nomeada de Capela de São José Valente.  

Figura 2 – Planta Baixa da Capela 

Ainda quanto à concepção da capela, a simbologia cristã foi expressada pela arquitetura 

adotada da seguinte forma: a) Os pórticos côncavos da fachada frontal dão visibilidade a porta, 7 

estruturas de alvenaria e metal, estão em ascensão, verticalização de subida, a inclinação dos pilares 

retos simboliza a misericórdia de Deus em perdoar e amar o homem, pintados cada um com um 

dom de vermelho mais escuro ocasiona um efeito degrade, fazendo monção ao sangue da cruz. As 

bases dos pórticos estão submersos no espelho d’água remetendo ao sangue e água que jorrou do 

lado aberto de Jesus Cristo na cruz; b) As torres, como na Diaconia Shalom, há presença da árvore 

da vida que brota da terra e vai em direção a cruz. Nas três torres simbolizando a trindade, perfeição 

e comunicação ligam o homem, a esperança, a vegetação que simboliza o paraíso; c) A cruz: surge 

do encontro de 2 circunferências, a união de 2 opostos um novo centro. d) O paisagismo da calçada 

é a junção de 3 círculos, o Deus que é um e ao mesmo tempo é 3: Pai, Filho e Espírito Santo; e) 

Torre do sino, ligação entre o céu e a terra, seu som corresponde à harmonia, o sinal sagrado, o 

próprio São José. 

A união desses elementos forma um presépio, as 3 torres os três reis magos, a torre do sino 

São José, a porta da capela o Menino Jesus, a inclinação mais alta dos pórticos Santa Maria e a Cruz 

a própria estrela guia. Os elementos descritos podem ser identificados na implantação da capela no 

terreno (   ) e nas perspectivas da volumetria (   ) a seguir:  

Figura 3 – Implantação da capela Figura 4 – Perspectivas externas da capela e interna 
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Quanto à iconografia, como a capela é visivelmente comunicadora da misericórdia, o ícone 

proposto para o centro do presbitério é o Jesus misericordioso, acompanhado nas paredes laterais 

com os ícones Maria Porta do Céu e o ícone bizantino de São José o qual é o padroeiro da capela. 

Por fim, foram definidas as questões construtivas do projeto, sendo trabalhados: o sistema 

construtivo; a cobertura; os acabamentos de paredes, piso e teto; as esquadrias; a caixa d’água; as 

bancadas e as peças sanitárias. E foram ainda realizados os desenhos de detalhamento da paginação 

de piso, esquadrias e mobiliário. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se pode observar nas concepções teóricas e técnicas adquiridas, ressaltando a 

importância de se compreender os condicionantes projetuais, especialmente a legislação que rege as 

construções de município em estudo, e saber projetar para a localidade considerando suas 

especificidades, que fundamentam este trabalho, nesta intervenção arquitetônica. Fizeram-se 

necessário compreender a história da arquitetura desde os primórdios da religião católica, que 

muitas vezes foi mediadora dos estilos e evolução da arquitetura, interagindo na construção do 

conhecimento não só profissional, mas também espiritual. Diante disso, evidencia o papel do qual 

deve oportunizar e vivenciar uma diversidade de experiências que promova para construir 

conhecimentos cada vez mais ricos de história, cultura e religião, contribuindo para a evolução do 

meio e qualificação profissional. 

Conclui-se que há necessidade de se ter um profissional como o de arquitetura para viabilizar 

a distribuição do espaço sagrado. Muito encanta a interação entre os locais e construções que podem 

sim ser vivos e expressar sentimentos aos que lá habitam, a exemplo dos monumentos e santuários. 

É importante destacar que, além das riquezas da simbologia, o ato de projetar envolve o pensamento 

humano, e estes se fundem nestas construções ao ponto de expressar o que o projetista sente, 

interpreta e vive. Estes fatores foram encontrados nos casos estudados e na elaboração da proposta 

desta capela para a Comunidade Católica Shalom, no município de São Gonçalo do Amarante. 
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FEMINICÍDIO NA REGIÃO DO SERIDÓ (2007- 2017) 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O presente trabalho trata do tema feminicídio no 

Brasil, sobretudo no que se refere à região do 

Seridó do Rio Grande do Norte. O estudo 

escolhido é importante por se tratar de uma 

transgressão recorrente na sociedade brasileira, 

de maneira que se busca contribuir para uma 

reconstrução do pensamento social e jurídico 

sobre esse crime. A problemática da matéria 

decorre da desigualdade entre os gêneros, que 

ainda serve como elemento de opressão e, 

consequentemente, contribui para aumento do 

número de vítimas assassinadas. Assim, tem-se 

o objetivo de estudar como o feminicídio se

configura no país e, através dos índices

fornecidos, constatar características em comum 

entre as vítimas, além de compreender a 

relevância da Lei nº 13.104, de 09 de março de 

2015. A metodologia consiste em uma pesquisa 

aplicada, com abordagem qualitativa e dedutiva, 

objetivo explicativo, propósito diagnóstico e 

procedimento técnico de pesquisa bibliográfica. 

Conclui-se que a discussão acerca do 

feminicídio necessita ser amplamente 

incentivada, para que se fortaleça o instrumento 

de combate à violência contra a mulher, 

principalmente na região do Seridó potiguar, na 

qual a frequência de tal crime contribui para a 

sua naturalização perante a sociedade.   

ABSTRACT 

The present work deals with the feminicide 

theme in Brazil, especially regarding the Seridó 

region of Rio Grande do Norte. The chosen 

study is important because it is a recurrent 

transgression in Brazilian society, in a way that 

seeks to contribute to a reconstruction of social 

and legal thinking about this crime. The issue in 

this area stems from gender inequality, which 

still serves as an element of oppression and, 

consequently, contributes to an increase in the 

number of victims killed. Thus, the objective is 

to study how feminicide is configured in the 

country and, through the indices provided, to 

establish common characteristics among the 

victims, in addition to understanding the 

relevance of Law 13.104, dated March 9, 2015. 

The methodology consists of an applied 

research, with qualitative and deductive 

approach, explanatory objective, diagnostic 

purpose and technical procedure of 

bibliographical research. It is concluded that the 

discussion about feminicide needs to be widely 

encouraged in order to strengthen the instrument 

to combat violence against women, especially in 

the Seridó potiguar region, where the frequency 

of such crime contributes to their naturalization 

in society. 

PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio. Seridó Potiguar. Cultura patriarcal. 
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1  INTRODUÇÃO 

A pesquisa tem como foco o feminicídio, ou seja, o homicídio de mulheres, geralmente 

realizados por homens, pelo simples fato de estar na situação de mulher. De acordo com 

CERQUEIRA (2017), em 2015, 4.621 mulheres foram assassinadas, o que contabiliza 4,5 mortes 

para cada 100 mil mulheres. 

O trabalho é relevante, pois busca dar maior visibilidade ao crime do feminicídio, com 

intuito de reconhecê-lo como um processo contínuo, com uso extremo de agressividade e que se 

baseia, durante décadas, na discriminação, desigualdade e violência sistemática contra as mulheres. 

Logo, a problemática se deve à disseminação de uma cultura patriarcal e machista, há 

muito tempo enraizada no contexto local, que põe a mulher em posição submissa e inferior ao 

homem. Além da existência de um descaso quanto a violência doméstica, sexual, psicológica, que 

estão diretamente relacionadas aos casos de feminicídio.  Ademais, a punição ainda ineficaz aos 

réus contribui para a banalização da vida da mulher, colocando-a em situação de vulnerabilidade. 

A pesquisa apresenta objetivo geral de compreender como esse crime está presente no 

Brasil, com uma maior atenção a região do Seridó. Para tanto, tem por objetivos específicos: fazer 

uma analise dos dados sobre o feminicídio, bem como constatar características em comum entre as 

vítimas (cor de pele, condições socioeconômicas, etc.), além de enfatizar a importância da Lei nº 

13.104, de 09 de março de 2015, a qual alterou o art.121 do Decreto Lei nº 2.848/40. 

A maior dificuldade mediante a realização da pesquisa se deve à presença de casos que não 

são registrados como feminicídios, o que pode mascarar os dados obtidos. Assim, a opressão sobre 

a figura feminina representa um dos maiores problemas para a conquista da igualdade entre os 

gêneros, e um dos grandes desafios para um estado democrático, de forma que a valorização da 

mulher e a implementação de politicas públicas eficientes devem ser incentivadas.  

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao longo de quatro décadas o conceito de feminicídio foi ganhando força entre ativistas, 

pesquisadoras e organismos internacionais. Mas só recentemente o feminicídio passou a ser 

incorporado às legislações de diversos países da América Latina – inclusive do Brasil, com a sanção 

da Lei nº 13.104/2015, que visa tirar essas raízes discriminatórias da invisibilidade e coibir a 

impunidade. A lei também se propõe a ressaltar a responsabilidade do Estado que, por ação ou 

omissão, é conivente com a persistência da violência contra as mulheres.  

KEYWORDS:  Feminicide. Seridó Potiguar.  Patriarchal culture. 
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Romero (2014) assegura que o feminicídio é todo e qualquer ato de agressão derivado da 

dominação de gênero, cometido contra indivíduo do sexo feminino, ocasionando sua morte. Nessa 

perspectiva, o assassinato de mulheres pode ser realizado por pessoas próximas das vítimas, como 

namorados, maridos e/ou companheiros, outros membros da família ou por desconhecidos.  

Nessa perspectiva, Machado (2015) e Gomes (2015) compreendem a violência doméstica e 

conjugal como elemento caracterizador do feminicídio. No cenário apresentado, o ambiente 

doméstico desponta como o segundo lugar (27,1%) onde mais ocorrem mortes femininas 

(WAISELFISZ, 2015), consolidando-se como o meio legitimador das relações de poder entre os 

gêneros e da prática de violência contra as mulheres. 

Um dos problemas mais relevantes quando se trata de violência contra a mulher e, neste 

bojo, os feminicídios, são as subnotificações que, segundo Mello (2015), dificultam o acesso e a 

compreensão das estatísticas oficiais, em virtude das disparidades apresentadas entre os dados 

postos pelos serviços de segurança e justiça e aqueles dos serviços de saúde, decorrentes das 

diferenças entre as unidades de registro oficial, caso, por exemplo, das delegacias e hospitais. 

Confirmando essas informações, Viana et al. (2015) atestam que, no Brasil, os dados 

concernentes à violência contra as mulheres não são precisos, tendo em vista que a articulação entre 

o setor de segurança pública e os serviços de saúde para assistência às mulheres em situação de

violência são desenvolvidos, quando muito, de forma precária e conflituosa. Os autores ainda 

estimam que os registros das delegacias correspondam acerca de 10 a 20% dos casos que realmente 

são notificados, e isto ocorre em virtude de fatores como o medo, a falta de credibilidade no sistema 

legal e o silêncio que envolve as vítimas, dificultando a veracidade da notificação dos casos. 

O feminicídio se caracteriza como violência de gênero: Segundo Butler (2008), o gênero é 

o resultado absorvido pelo corpo sexuado dos significados culturais a partir da perspectiva binária,

na qual se reflete a relação entre o sexo e o conjunto de suas representações sociais, objetivando a 

adequação do sexo biológico a determinado papel social.  

Bento (2006) afirma que logo na infância, o gênero começa a ser interiorizado com 

imposições dos conjuntos gestuais e papéis sociais, como o falar, andar, comer, vestir, e, as 

brincadeiras proibidas ou permitidas às meninas e aos meninos. Toda essa divisão de gênero dá 

alicerce para o patriarcado. Saffioti (2004, 2009) argumenta que o patriarcado é o mais antigo 

sistema de dominação-exploração social.  

“O patriarcado é a dominação masculina que pode se exteriorizar ostensivamente, 

através da violência física ou sexual, mas também através da violência simbólica: 

Também sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e 

vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante 
daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, invisível 
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a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente 
simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do 

desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento” 

(BOURDIEU, 2010, p. 7-8). 

3  METODOLOGIA 

A metodologia utilizada no estudo consiste em uma pesquisa aplicada, com abordagem 

qualitativa e dedutiva, objetivo explicativo, propósito diagnóstico e procedimento técnico de 

pesquisa bibliográfica. 

Inclui-se a observação sistemática sobre a temática do feminicídio no Brasil e como tal 

crime está presente na região do Seridó, mediante informações de artigos e pesquisas, 

principalmente do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). O processo se pautou na 

discriminação das características dos crimes realizados, tal como motivações apresentadas pelo réu, 

particularidades das vítimas e infratores e penalidades aplicadas para que assim possa-se fazer um 

apanhado de informações que contribuam para politicas publicas a favor da vida da mulher e 

castigos mais eficientes para o combate de tal crime. Todas as fontes dialogam, portanto, sob uma 

perspectiva de observação temporal e criminal a fim de que mais se debata a cerca da eficácia da 

justiça no combate ao feminicídio no país. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Observa-se a ampla necessidade de discussão sobre o feminicídio e a abrangência de temas 

que o mesmo envolve, pois, como visto, não se trata de um fato isolado, mas uma consequência de 

um longo período histórico de patriarcado. Investigou-se também como as Leis do Feminicídio e da 

Maria da Penha combatem a violência de gênero e se este  está sendo realmente eficaz. 

A pesquisa é intensificada em casos do Seridó potiguar, fazendo uma análise sócio cultural 

da motivação, que infelizmente, essa região traz arraigada a cultura machista e consequentemente 

os casos de violência contra a mulher e de feminicídio. 

Buscou-se, também ver, juridicamente, quais os próximos passos do combate a essa 

violência, e principalmente, para a prevenção da mesma em nossa sociedade. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência imposta as mulheres é histórica e sua origem remonta ao sistema de 

dominação-subordinação que determina os papeis de cada sexo na nossa sociedade. Esses papeis de 
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gênero deixam bem claro que a mulher cabe apenas a obediência e inferioridade aos homens, o que 

desembarca em amplos atos de violência, o que inclui o feminicídio. 

Em toda a história, mas principalmente a partir da modernidade, as mulheres passam a 

lutar em amplos campos pelos seus direitos, inclusive na esfera jurídica. Há doze anos tivemos a 

aprovação da Lei Maria da Penha e, em 2015, a Lei do Feminicídio, que especifica esta forma de 

crime e atribui penas mais rígidas ao assassinato de mulheres.  

Muito ainda tem de ser discutido sobre a temática, e muito mais tem de ser feito para 

diminuir o abismo entre a teoria e a pratica e para ver como essa violência deve ser prevenida e 

combatida, colocando o foco principalmente na região do Seridó potiguar, onde esses crimes são 

bastante frequentes e até mesmo naturalizados. 
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EVENTOS CRIATIVOS ASSOCIADOS AO TURISMO DE BASE ÉTNICA 
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1,2,3 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas 

RESUMO 

Este estudo, ainda em desenvolvimento, busca 

analisar o potencial de promoção de eventos 

relacionados a concepção do turismo criativo 

de base étnica como estratégia para o 

desenvolvimento local nas comunidades 

indígenas e quilombolas da Microrregião do 

Litoral Sul do RN. Para tanto, a investigação 

está sendo desenvolvida de forma exploratória 

e descritiva, com abordagem analítica 

qualitativa. Os dados preliminares foram 

coletados por meio de entrevistas, com roteiro 

semiestruturado e observação participante. O 

estudo vem sendo desenvolvido sob a ótica do 

conceito do Turismo Criativo e da vivência de 

algumas atividades existentes na população-

alvo – comunidades indígenas e quilombolas. 

Nesta perspectiva, foram realizadas visitas in 

loco para experienciar atividades criativas e 

autênticas do turismo em uma  comunidade 

indígena da população-alvo, que indicaram a 

relação destas atividades com as quatro bases 

da experiência turística criativa. 

ABSTRACT 

This work, still in development, searches to 

analyze the potential of events promotion 

related to the conception of ethnic base 

creative tourism as strategy for the local 

development in the indigenous and 

quilombolas communities of the RN’s 

Microrregião do Litoral Sul. For in such way, 

the research is being exploratory and 

descriptive, with qualitative analytical 

boarding. The preliminary data were collected 

by means of interviews, with semi 

structuralized script and participant view.  The 

work it comes being developed under the view 

of the concept of the Creative Tourism and the 

live experiences of some existing activities in 

the target population - indigenous and 

quilombolas communities.  In this perspective, 

were realized in loco visits to experience the 

creative and genuine activities of the tourism 

in an indigenous community of the target 

population, that show the relationship of these 

activities with the four bases of the creative 

tourism experience. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo. Criatividade. Eventos. Cultura. Etnia.  

KEYWORDS: Tourism. Creativity. Events. Culture. Ethnicity. 
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1 INTRODUÇÃO 

O turismo e os eventos culturais surgem como um fator de incremento e diversificação da 

oferta e demanda já existente, assim como oportunidade de ocupação para aqueles que ainda não se 

encontram envolvidos em atividade econômicas, como o próprio turismo. A inserção das 

comunidades autóctones no turismo, além de contribuir para o incremento da renda dos grupos 

envolvidos, também poderá influenciar de maneira positiva a percepção dos residentes quanto aos 

impactos do setor, estimular o sentimento de apego aos destinos e apoio ao turismo (FELIX; 

CHAGAS; MARQUES JÚNIOR; SILVA, 2017). Além disso, promove e divulga a cultura local de 

diversas comunidades, como as indígenas e quilombolas. 

Nesse contexto, surge a reflexão sobre a possibilidade de desenvolvimento de eventos 

culturais das comunidades indígenas e quilombolas da Microrregião do Litoral Sul, relacionados a 

concepção de turismo criativo.  Essa concepção poderia ser associada a realização de eventos que 

pudessem promover a mesma experiência para os turistas, tomando como referência os próprios 

eventos símbolos da cultura de cada comunidade,  tendo em vista que o turismo criativo apela para 

que o próprio turista faça parte da experiência (CRÊSPO, 2014). Nesse sentido, é possível associar 

eventos culturais, turismo criativo e de base étnica. 

Sob esta perspectiva, este estudo objetiva analisar o potencial de promoção de eventos 

relacionados a concepção de turismo criativo de base étnica como estratégia para o desenvolvimento 

local nas comunidades indígenas e quilombolas da Microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do 

Norte (RN). Além disso, buscará diagnosticar os eventos passíveis de serem desenvolvidos enquanto 

produtos turísticos criativos, como também estruturar possibilidades de roteiros e experiências do 

turismo criativo associados aos eventos tradicionais das comunidades. 

Logo, esta pesquisa justifica-se pela necessidade de estudos referentes ao tema nas regiões 

estudadas (até então escassos), assim como para informar a importância do maior incentivo à 

participação e envolvimento dos autóctones envolvidos na tomada de decisão sobre ações referentes 

ao desenvolvimento da atividade turística e dos eventos, corroborando para construção do 

conhecimento científico relacionado à temática. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Turismo Criativo: conceitos e características 

Para Hümell (2016), a experiência singular do turismo criativo surge a partir da valorização 

do nativo, da comunidade local, e suas práticas culturais, assim como seus talentos, ao considerar a 

construção relacional entre estes e o turista.  

Nesse sentido, o turismo criativo pode ser definido, para Richards e Raymond (2000, p.18), 

como o “Turismo que oferece aos visitantes a oportunidade de desenvolver o seu potencial criativo, 

através da participação ativa em cursos e experiências de aprendizagem que são características do 

destino de férias onde eles são realizados”. Logo, este utiliza do que o destino dispõe, proporcionando 

uma experiência de cocriação, ou seja, a participação ativa no desenvolvimento das atividades 

características da comunidade, como forma de expansão da compreensão sobre a diversidade cultural 

local (HÜMMEL, 2016).  

Nesta perspectiva, considera-se que o turismo criativo possibilita ao turista que ele torne-se 

parte da experiência, deixando de lado o papel de expectador e tornando-se um dos cocriadores do 

destino turístico visitado, desenvolvendo determinada experiência como um nativo do lugar, como se 

estivesse sob a pele do lugar, do nativo, de sua cultura e de seu cotidiano (CRÊSPO, 2014). Assim, 

possibilita uma interação positiva e contribui com desenvolvimento da comunidade local receptora 

(HÜMMEL, 2016).  

3 METODOLOGIA 

O estudo desenvolvido é do tipo exploratório-descritivo, com abordagem analítica 

qualitativa. A população-alvo deste estudo são as comunidades indígenas e quilombolas da 

Microrregião do Litoral Sul do RN, especificamente as do Sagi, do Catú e de Sibaúma.  

Buscar-se-á especialmente analisar os eventos que são característicos da cultura destas 

comunidades e como estes poderiam trazer essa abordagem do turismo criativo para o seu 

desenvolvimento. A amostragem é não probabilística, por conveniência. Os dados foram e continuam 

sendo obtidos mediante a utilização de um roteiro de entrevista semiestruturado, como também 

através de observação participante da organização dos eventos. Já a análise dos dados é realizada a 

partir do método da análise de conteúdo. A pesquisa está sendo desenvolvida em três etapas, onde a 
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primeira já foi concluída e as demais estão em andamento com parte dos dados coletados e 

sistematizados, estas: 

• Etapa I: seleção do material para leitura e fichamento; realização de fichamentos e

resumos do material selecionado; e desenvolvimento do relatório parcial com

referencial teórico esboçado.

• Etapa II: desenvolvimento do instrumento de coleta de dados e capacitação dos

pesquisadores para a coleta; e levantamento de dados sobre os eventos e atributos da

comunidade passíveis de desenvolvimento de produtos criativos.

• Etapa III: consolidação e sistematização dos dados coletados; e desenvolvimento do

relatório parcial.

4 RESULTADOS PARCIAIS E DISCUSSÕES 

O estudo vem sendo desenvolvido, neste primeiro momento, sob a perspectiva de 

compreensão do conceito do Turismo Criativo e da vivência de algumas atividades existentes na 

população-alvo – comunidades indígenas e quilombolas. Para tanto, foram produções a embasar o 

referencial teórico da pesquisa, o que possibilitou a compreensão deste segmento do turismo, frente 

a diversos olhares literários, que foi o foco deste estudo durante o primeiro trimestre. 

Além destas atividades, realizou-se também visitas in loco na Comunidade Indígena do Catu 

para experienciar/participar de algumas atividades desenvolvidas no ambiente. As visitas 

possibilitaram a observação de aspectos relevantes das atividades, em concordância com a proposta 

de turismo criativo, possibilitando uma relação com o desenvolvimento de eventos criativos, as quais 

Cayeman (2014) afirma que podem ser encontrados em diversas experiências criativas e autênticas 

da comunidade, e define-os em quatro bases, estas, ao associar à prática criativa do turismo na 

Comunidade Indígena do Catu, tem-se: 

• Aprender – como em atividades como oficinas de pintura corporal potiguara e tiro com

arco;

• Provar – a degustação de alimentos produzidos pela comunidade e a experiência de

participar de atividades/rituais típicos desta, como o Toré;

• Observar – através da rota da agricultura familiar e a trilha da água fria;
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• Comprar – por meio da venda do artesanato local.

A partir destas visitas e da participação em atividades desenvolvidas nas comunidades, torna-

se notório que a experiência criativa no destino visitado configura-se como qualitativa, possibilitando 

experiências autênticas, “que sejam impossíveis de repetir em qualquer outra parte do mundo” 

(CAYEMAN, 2014, p. 15), visto que, cada comunidade possui a sua singularidade, sua cultura, 

manifestações artísticas, o seu povo, o que torna a experiência criativa única, não sendo possível 

reproduzi-la da mesma forma em outros espaços de comunidades diferentes (CRÊSPO, 2014). Além 

do mais, as visitas oportunizaram registros fotográficos e audiovisuais destas atividades. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados parciais apresentados, é possível perceber, a princípio, a relação das 

atividades autênticas desenvolvidas na Comunidade Indígena do Catu com os conceitos base do 

Turismo Criativo, que prezam pela experiência de cocriação, onde o turista/visitante da comunidade 

se relaciona com esta, em um intercâmbio mútuo, vivenciando-a de forma singular.  

Para tanto, nas etapas seguintes, em desenvolvimento, está sendo realizado o levantamento de 

eventos culturais mais representativos destas comunidades, assim como o do potencial para o 

desenvolvimento destes eventos, relacionados ao turismo criativo. Posteriormente, espera-se que 

sejam diagnosticados eventos passíveis de desenvolvimento enquanto produtos turísticos e, a partir 

deste diagnósticos, a estruturação de propostas de roteiros e experiências do turismo criativo.  
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bAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA MELHORIA DA QUALIDADE 

DE VIDA DAS PESSOAS IDOSAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM DE 

PIRANHAS (RN) 

ARAÚJO, A. V. M.1; COSTA, M. T. R. F.2; MACEDO, G. F.3; PINTO, M. T.4; SILVA, B. A.5 
1,2,3,4,5 UFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

O trabalho de que se trata disserta sobre as ações 

de assistência social na melhoria da qualidade de 

vida dos idosos, trazidos como referência 

projetos sociais da cidade de Jardim de Piranhas 

(RN). A pertinência do assunto abordado se dá 

porque faz parte da realidade social, política e 

jurídica da pessoa idosa, pela qual se torna 

possível projetar como a parcela ativa da 

sociedade irá viver em sua posteridade. Todavia, 

as dificuldades acerca da temática vislumbram-

se no modo de tratamento que a população idosa 

é submetida, sendo esta, muitas vezes, 

descuidadas e desprotegidas pelo seu país, estado 

ou município. Sendo objetivo do estudo em pauta 

a ponderação de atividades que visam o bem-

estar físico e social da população idosa no 

município de Jardim de Piranhas e que podem ser 

aplicáveis a outros municípios. A metodologia 

usada equivale à pesquisa aplicada, com método 

de abordagem dedutivo; problema exposto de 

forma qualitativa; objetivo definido em análise 

explicativa; procedimentos técnicos vinculados à 

pesquisa participante. Então, determina-se que o 

idoso, sendo ele humano digno e interativo da 

comunidade, deve ser defendido para que seu 

tratamento íntegro seja assegurado como o 

previsto na Constituição Federal e em lei pelo 

Estatuto do Idoso. 

ABSTRACT 

The work in question discusses the social 

assistance actions to improve the quality of life 

of the elderly, brought as reference social 

projects of the city of Jardim de Piranhas (RN). 

The pertinence of the subject is given because it 

is part of the social, political and legal reality of 

the elderly person, through which it becomes 

possible to project how the active part of society 

will live in its posterity. However, the difficulties 

regarding the subject are seen in the treatment of 

the elderly population, which is often neglected 

and unprotected by their country, state or 

municipality. The objective of the study in 

question is the weighting of activities aimed at 

the physical and social well-being of the elderly 

population in the municipality of Jardim de 

Piranhas and which may be applicable to other 

municipalities. The methodology used is 

equivalent to applied research, with method of 

deductive approach; problem in a qualitative 

way; objective defined in explanatory analysis; 

technical procedures related to the participant 

research. Therefore, it is determined that the 

elderly, being human dignified and interactive 

community, should be defended so that their 

integrity treatment is ensured as provided in the 

Federal Constitution and law by the Statute of the 

Elderly. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida. Idosos. Direitos. Assistência social. 
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b

1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento é um acontecimento inevitável na vida do ser humano e, como a população 

idosa vem aumentando cada vez mais, faz-se necessária uma maior amplitude no que se diz respeito 

às políticas voltadas para assistência desse segmento do corpo social brasileiro, visto que, na realidade 

hodierna, o suporte destinado a eles não evolui em velocidade condizente ao número de idosos. 

Diante disso, impreterível é uma qualidade de vida condigna e um envelhecimento saudável, 

posto que é um processo natural do homem e uma característica que tende a crescer cada vez mais no 

Brasil.  

O resumo expandido exposto visa, pois, discutir sobre a atual conjuntura da população idosa 

e os projetos sociais voltados para esse público no país, tendo enfoque no município de Jardim de 

Piranhas, pertencente ao estado do Rio Grande do Norte. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A população idosa compõe grande parte da população nacional, e são um total de 29,6 milhões 

de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Assim, devido 

ao crescimento em largas proporções, no ano de 2003 foi criada a Lei 10.741, que dispõe sobre o 

Estatuto do Idoso e assegura os direitos da pessoa idosa. Neste momento, concerne citar o art. 203 da 

Constituição Federal, segundo o qual: 

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição 

à previdência social, e tem por objetivos:  

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência 

e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la 

provida por sua família, conforme dispuser a lei. 

Significando transcrever, também, o art. 10 da lei citada primariamente, pelo qual: “É 

obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, 

como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na 

Constituição e nas leis”. Portanto, entre todos os direitos assegurados à pessoa idosa, foram 

ressaltados esses com o intuito de destacar que os idosos devem ser tratados com elevada importância, 

visto que são pessoas dignas e necessitadas de dedicação inestimável. 

Bem como, o art. 20, da mesma lei, que discorre quão: “O idoso tem direito à educação, 

cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar 

condição de idade”. Alcança-se, aqui, o ponto culminante da pesquisa, no qual é acentuado o interesse 

de uma boa qualidade de vida da população de terceira idade. Cabendo apontar como referencial a 

Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) junto ao Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) de Jardim de Piranhas (RN), que por meio de projetos têm 

atendido, além de crianças, jovens e adultos, aos idosos atenciosamente. 

KEYWORDS: Quality of life. Seniors. Rights. Social assistance. 
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bEm se tratando do primeiro, tal órgão de gestão executiva é responsável por assistir 

socialmente os habitantes do município, bem como proporcionar o bem-estar e a melhoria das 

condições de vida da sociedade. O segundo fornece uma política voltada ao atendimento das 

necessidades básicas dos mais carentes, prevenindo-os de serem afetados por situações de risco por 

serem socialmente vulneráveis. É oportuno enfatizar, todavia, que a SEMTHAS não é efetivada única 

e exclusivamente no município de Jardim de Piranhas, como exemplo é o caso de Lajes (RN). 

Além de que, na cidade, os idosos são acompanhados pelo programa Estratégia Saúde da 

Família (ESF), o qual insere variadas particularidades médicas a partir de nutricionistas, psicólogos, 

médicos, enfermeiros, agentes de saúde, aliás, a hidroterapia realizada uma vez por semana como 

atividade separada. Tal parâmetro é estabelecido novamente no Estatuto do Idoso, em seu art. 15, 

dispondo que: 

É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde 

(SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a 

atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. 

Para Roberto Mendes de Freitas Junior, a seguridade ao envelhecimento passa a ser um direito 

indispensável, sendo de responsabilidade do Estado efetivá-lo por meio de políticas públicas que 

assegurem a integridade da saúde e da própria vida do idoso, garantindo acesso ao lazer, prática de 

esportes, participação na comunidade, liberdade de expressão e crença, dentre outros direitos 

assegurados. Além disso, Freitas Jr. ainda afirma “Sem vida não há dignidade, liberdade, cidadania 

ou qualquer outro valor humano” (FREITAS JUNIOR, 2015, p.47). Ademais, é dever do Estado 

zelar pelo respeito aos direitos e garantias dos idosos.  

É relevante, ainda, mencionar que os municípios têm, de acordo com o art. 30 da Constituição 

Federal, competência para:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 

públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;  

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população. 

Achando-se importante para a comunidade idosa os incisos mencionados anteriormente no tocante à 

manutenção e o desenvolvimento de projetos que a envolva. 

3 METODOLOGIA 

Pesquisa de natureza aplicada realizada no município de Jardim de Piranhas, Rio Grande do 

Norte. Compondo-se de delineamentos que integram o contingente de idosos nas atividades da cidade, 

proporcionando, assim, o exercício da cidadania por eles. O município conta com a Secretaria 

Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) em companhia do Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) para identificar as ações de integração social voltadas para 

o atendimento da pessoa idosa. Além disso, foi utilizado o Google na busca de notícias sobre essas

ações. Sendo colhido relato da secretária Cristieli Costa de Queiroz Santos na data de 27 de abril, ano

de 2018. Como também, tida como fonte, a jornalista Gláucia Lima que tratou da importância da

saúde na terceira idade, onde embora sendo matéria de 2013, seu conteúdo hodiernamente possui
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befeitos. Ainda, foi citada a doutrina como forma de ratificar a seguridade no tocante ao 

envelhecimento. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Entre suas realizações, sublinha-se a integração com outros grupos, sendo esta uma forma dos 

idosos saírem da rotina. Tomando como exemplo, os jovens idosos, como assim são chamados, 

durante a Festa de Sant’Ana (Padroeira da cidade vizinha, Caicó) fazem procissão em suas ruas, como 

também, em período de Festa de Nossa Senhora dos Aflitos (Padroeira de Jardim de Piranhas), agora 

como anfitriões, eles recebem os grupos de outros municípios. Além disso, são promovidos também 

o carnaval dos idosos, forrós, eventos de fim de ano, dia da beleza com os idosos, entre outros eventos.

Com vista no âmbito da saúde, foram fomentadas diversas especificidades médicas para com 

os idosos, as quais mediante o cuidado na alimentação por nutricionistas, da seguridade mental por 

psicólogos, acompanhamento por médicos, enfermeiros, agentes de saúde, entre outros. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os mecanismos sociais mencionados anteriormente, Secretaria Municipal do Trabalho, 

Habitação e Assistência Social (SEMTHAS),  Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e 

Estratégia Saúde da Família (ESF), são dispositivos congruentes no desenvolvimento de 

potencialidades do público idoso, por meio de sua boa disposição, satisfação, entusiasmo com a 

vivência, prosperidade, relações mais fortalecidas mediante a convivência como a base do ser social, 

vitalidade e energia através da solicitude com a saúde, entre outros benefícios às pessoas idosas. 
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Uma análise das condições de acessibilidade na Rua Cel. Freire, situada na 

cidade de São Paulo do Potengi/RN 

ARAÚJO, B. M. L.1; MACEDO, E. J. M.2; SILVA, E. J. C.³; MEDEIROS, L. K. B.𝟒; e DANTAS, P.M.𝟓 ; 

1,2,3 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO

O presente trabalho consiste em uma análise das 

condições de acessibilidade na rua Cel. Freire, 

localizada na cidade de São Paulo do Potengi no 

Rio Grande do Norte, e se faz pertinente para a 

sensibilização da comunidade exposta ao objeto 

de estudo, buscando compreender os atuais 

problemas presentes no local tendo como guia 

as normas brasileiras vigentes de acessibilidade. 

Esse trabalho objetiva a compreensão das 

condições de acessibilidade nas calçadas através 

da realização de um estudo de caso, e 

consequentemente, através da exposição de 

soluções para amenizar os obstáculos estudados. 

Dentre as ferramentas utilizadas para a 

realização da análise, estão medições, registros 

fotográficos, levantamentos, dos quais 

possibilitam a obtenção de dados e a exposição 

dos mesmos. Por meio desse estudo, é evidente 

a falta de planejamento na infraestrutura do 

local, bem como de sensibilização e 

mobilização da população acerca dessas 

condições. A partir desses resultados, conclui-se 

que é interessante para a sociedade local estar 

ciente das condições de acessibilidade, e através 

das propostas expostas nesse trabalho haver 

uma melhor elaboração do espaço urbano em 

futuras cidades ou até mesmo a rearranjo de 

alguns aspectos apontados nesse estudo.  

ABSTRACT 

The present work consists of an analysis of the 

accessibility conditions in the Cel. Freire Street, 

located in the city of São Paulo do Potengi in 

Rio Grande do Norte, and it is pertinent for the 

sensitization of the community exposed to the 

study object, seeking to understand the current 

problems present in the place, having as a guide 

the prevailing Brazilian norms of accessibility. 

This work aims to understand the accessibility 

conditions in the sidewalks through the 

accomplishment of a case study, and 

consequently, through the exposure of solutions 

to soften the studied obstacles. Among the tools 

used to perform the analysis are measurements, 

photographic records, and surveys, from which 

data can be obtained and exposed. By means of 

this study, it is evident the lack of study and 

planning in the infrastructure of the place, as 

well as lack of sensitization and mobilization of 

the population about these conditions. Based on 

these results, it is concluded that it is interesting 

for the local society to be aware of the 

accessibility conditions, and through the 

proposals presented in this paper to have a 

better elaboration of the urban space in future 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. Calçada. Norma. Rua. 
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cities or even the rearrangement of some aspects 

pointed out in this study. 

1 INTRODUÇÃO 

Todos os cidadãos têm direito a autonomia e a segurança para utilizar os espaços 

públicos ou privados de uso coletivo. Atualmente, a Norma Brasileira NBR 9050 (ABNT, 

2015) estabelece parâmetros de acessibilidade para que edifícios e espaços internos e externos 

possam ser utilizados por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O 

planejamento arquitetônico e urbano que considera o desenho universal e parâmetros de 

acessibilidade pode conceber novos espaços acessíveis, ou avaliar e reabilitar espaços já 

existentes que apresentam barreiras arquitetônicas e urbanísticas. 

Com o objetivo de trazer uma amostra das condições de acessibilidade no espaço 

público da cidade de São Paulo do Potengi/ RN, este trabalho apresenta uma avaliação das 

calçadas da Rua Coronel Freire. Esta é uma das principais vias da cidade de São Paulo do 

Potengi/RN. Nela se encontram diversos serviços, como supermercado, posto de gasolina e 

lojas. 

As calçadas desta rua foram avaliadas a fim de se identificar as principais barreiras 

urbanísticas existentes na área, realizando uma correspondência com os parâmetros da NBR 

9050 (ABNT, 2015). Em seguida, foram realizadas proposições de intervenção para remoção 

de cada barreira identificada.  

Este trabalho apresenta sua relevância na compreensão e aplicação de aspectos 

voltados à acessibilidade urbana e, por outro lado, é uma forma de sensibilização para 

necessidade de intervenções urbanas em São Paulo do Potengi, visando a circulação segura e 

autônoma de todas as pessoas pelo espaço público. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O presente trabalho teve como embasamento técnico as normas que tangem o universo 

da acessibilidade e as legislações vigentes. Para compreensão das etapas necessárias para sua 

realização, foi realizada uma revisão de trabalhos com objetos de estudo semelhantes.  

As normas utilizadas foram a NBR 9050 (ABNT, 2015), que trata da acessibilidade 

nas edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos; e a NBR 16537 (ABNT, 2016) 

que discorre sobre a sinalização tátil no piso. Já a legislação explorada foi a Lei da Pessoa 

com Deficiência (Lei N° 13.146/2015). 

Na revisão de trabalhos semelhantes, estudou-se a monografia “Análise das Condições 

de Mobilidade para Pedestres com Mobilidade Reduzida em Trecho da Avenida Engenheiro 

Roberto Freire” de Carlos Filho (2017), pois aborda os mesmos conceitos que norteiam esta 

pesquisa.  

KEYWORDS:  Accessibility. Sidewalks. Standard. Street. 
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3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa desenvolveu-se tendo por universo de estudo a cidade de São Paulo do 

Potengi, especificamente a Rua Cel. Freire, localizada no centro da cidade. Os resultados 

obtidos são de natureza qualitativa e sua realização consistiu em quatro etapas. 

A primeira se deu mediante o aprofundamento do estudo das normas de acessibilidade 

NBR 9050 (ABNT, 2015) e NBR 16537 (ABNT, 2016) iniciado na disciplina de Desenho 

Arquitetônico do curso Técnico em Edificações do IFRN São Paulo do Potengi.  

A segunda etapa baseou-se na revisão trabalhos de pesquisas semelhantes para 

compreensão dos procedimentos metodológicos necessários. 

Para a terceira etapa, realizou-se visita ao local de estudo, coleta de medidas e 

registros fotográficos, com auxílio de trena e câmera fotográfica de smartphone. A coleta foi 

realizada pelos autores deste trabalho no mês de agosto de 2018. 

Na etapa final, buscou-se a identificação de inconformidades, onde foram feitas 

correspondências entre os elementos encontrados no local em estudo com as normas técnicas 

apropriadas. Assim, os resultados dessas comparações diagnosticaram a presença de 

desconformidades, que segundo a definição dada pela Lei da Pessoa com Deficiência (Lei N° 

13.146/2015), são classificadas como barreiras. O resultado desta etapa é mostrado em um 

quadro de resumos na seção resultados e discussões, onde são feitas sugestões para possíveis 

soluções obedecendo a NBR 9050 (ABNT, 2015) e NBR 16537 (ABNT, 2016). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a avaliação das calçadas da rua Cel. Freire, localizada em São Paulo do Potengi-

RN (figura 1), confirmou-se que apesar de ser uma área central da cidade, ainda não apresenta 

boas condições para circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

Figura 1 – Rua Cel. Freire, São Paulo do Potengi/RN. 

Fonte: Google Maps (aceso em setembro, 2018). 
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  Ao se analisar as calçadas com base na NBR 9050 (ABNT, 2015), percebe-se a 

existência de barreiras urbanísticas de diversas naturezas. Por exemplo, existem trechos com 

padronagem irregular dos pisos, contendo, alguns, acabamento liso; grande parte das calçadas 

não possui a faixa de serviço e sua faixa livre está estreita ou obstruída; existem faixas para 

travessias de pedestres sem rebaixamentos nas calçadas; rebaixamentos invadindo a rua, ou 

com inclinações superiores ao estabelecido pela norma, bem como desníveis acentuados e uso 

inadequado de sinalizações táteis-visuais. 

Algumas dessas irregularidades citadas são mostradas a seguir na figura 2. 

(A) (B)    (C) 

Figura 2 – (A) Piso com padronagem confusa; (B) Travessia de pedestres obstruída com barraca e 

ausência de rebaixamento na calçada; (C) Rampa trapezoidal com desenho em desconformidade à 

NBR 9050 (ABNT, 2015). Fonte: autoria própria (2018). 

A síntese das barreiras identificadas, sua correspondência a itens das duas normas 

brasileiras que trazem elementos de acessibilidade aplicáveis ao espaço públicos e sugestões 

de intervenções é apresentada no quadro abaixo. 

Quadro 1 - Resumo da situação atual de acessibilidade para pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida na Rua Cel. Freire, São Paulo do Potengi. 

Item Barreira Especificação Referência 

normativa 

Sugestão de 

intervenção 

1 Barraca em frente 

à faixa de 

pedestres  

Travessia de pedestre 

inacessível 

NBR 9050:2015 – 

item 4.3.3  

Relocação de 

mobiliário urbano 

2 Obstrução da faixa 

livre da calçada 

por escada de 

alvenaria 

Mobiliário na rota 

acessível 

NBR 9050:2015 – 

item 4.3.3 

Remoção de escada e 

execução dentro da 

propriedade a que dá 

acesso 

3 Ausência de 

rebaixamento de 

calçada na faixa de 

pedestres 

Travessia de pedestres 

não acessível 

NBR 16537:2016 – 

item 6.6 

NBR 9050:2015 – 

item 6.12.7.3 

Execução de 

rebaixamento de 

calçada 

4 Pisos com 

diferentes texturas 

Revestimento da 

calçada com piso 

NBR 9050:2015 – 

item 6.3.2 

Padronização de 

calçadas com piso 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalizado o estudo das condições de acessibilidade da Rua Cel. Freire percebe-se a 

necessidade de maior empenho da população, de poder públicos e profissionais da construção 

civil em relação ao tema acessibilidade. Mesmo sendo uma das vias do centro de São Paulo 

do Potengi, local de melhor infraestrutura urbana, ainda existem muitas barreiras urbanísticas. 

Verificou-se, também, que existem tentativas de tornar o local mais acessível, com a 

construção de rebaixamentos de calçada, todavia eles não estão de acordo com a 

fundamentação técnica brasileira. 

Deste modo, este trabalho anseia despertar reflexões, não só na esfera acadêmica, mas 

também nos gestores e na sociedade, para que assim possa haver alguma mudança de 

perspectiva nas futuras intervenções não só na Rua Cel. Freire, mas em todas as vias do 

município de São Paulo do Potengi.   
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e acabamento liso 

superfície regular, 
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trepidante 

5 Rebaixamento de 

calçada com 

inclinação elevada 

Inclinação longitudinal 

da superfície elevada 

NBR 9050:2015 – 

item 6.3.3  

Reduzir a inclinação 

do rebaixamento 

existente para ≤ 

8,33% 

Fonte: autoria própria (2018) 
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRÁTICA PROFISSIONAL NO 

CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DO IFRN-CAMPUS NOVA CRUZ 

FREITAS NETO, R. M.1 e SILVA, V. M. A.2 

1,2 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O presente projeto de pesquisa objetiva uma 

reflexão sobre a produção de relatórios de prática 

profissional do IFRN-Campus Nova Cruz, 

considerando o atingimento dos objetivos 

institucionais de formar profissionais e de 

desenvolver a comunidade potiguar. Para isso, 

são coletados os trabalhos desenvolvidos e 

analisados por meio de estatísticas descritivas, 

sendo esta uma pesquisa de caráter bibliográfico-

documental, descritiva e quantitativa. Os 

resultados parciais, para o período 2014-2017, 

indicam que os relatos de estágio e atividades 

profissionais desenvolvidas pelos discentes ainda 

não são a principal fonte de material para o 

desenvolvimento dos RPP. Além disso, verifica-

se que as temáticas mais frequentes para 

trabalhos de pesquisa são: Gestão de Pessoas, 

Marketing e Estratégia Empresarial; ressaltando-

se a considerável oscilação diacrônica presente, 

aparentemente coerente com a rotatividade de 

docentes, causada pela política de 

remanejamento do IFRN. Pretende-se expandir 

os resultados por meio: 1) da análise qualitativa 

das contribuições que as práticas profissionais 

têm proporcionado para a região do agreste 

potiguar; 2) de uma sumarização mais detalhadas 

das pesquisas desenvolvidas, de forma a traçar 

um panorama dos assuntos já tratados.

ABSTRACT 

This research project aims to analyze the 

professional practice reports produced in IFRN-

Campus Nova Cruz, considering the 

achievement of its institutional objectives of 

training professionals and developing the Rio 

Grande do Norte state. For this, the reports were 

analyzed through descriptive statistics, which 

characterizes this as a bibliographical and 

documental research, with descriptive and 

quantitative aspects. The partial results, for the 

period 2014-2017, indicate that the reports of the 

stage and professional activities developed by the 

students are not yet the main source of material 

for the development of RPP. In addition, it is 

verified that the most frequent themes for 

research are: Human Resources Management, 

Marketing and Business Strategy. We highlight 

the considerable diachronic oscillation, 

apparently coherent with teacher turnover, 

caused by the IFRN relocation policy. We intend 

PALAVRAS-CHAVE: Relatório de Prática Profissional. Trabalho de Conclusão de Curso. 

IFRN. Sociedade. Desenvolvimento. 
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to expand the results through: 1) qualitative 

analysis of the contributions that professional 

practices have provided to the region where the 

school is located; and 2) a more detailed 

summarization of the researches developed, in 

order to give an overview of the subjects already 

treated.

1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

enquanto entidade pública de ensino, pesquisa e extensão, possui o dever de produzir conhecimento 

relevante e compromisso com o desenvolvimento da sociedade que o cerca. O presente estudo trata-

se de uma reflexão acerca do cumprimento dessa missão institucional, na medida em que investiga e 

analisa criticamente a produção desenvolvida desde o início do curso. Especificamente, tem o 

objetivo de analisar a produção técnica e científica desenvolvida pelos discentes do curso técnico em 

Administração do IFRN Campus Nova Cruz no âmbito dos relatórios de prática profissional. 

O curso técnico em Administração do Campus Nova Cruz foi criado em 2012, nas 

modalidades Integrado e Subsequente e vem, desde então, participando da formação de profissionais, 

com ênfase no desenvolvimento das organizações do Agreste Potiguar. No processo educacional, é 

demandada dos discentes a produção de um trabalho de conclusão de curso, tipicamente um relato de 

experiência profissional, compreendendo desde os programas de estágio e aprendizagem até vínculos 

empregatícios formais, ou práticas desenvolvidas na tríade ensino-pesquisa-extensão, como relatórios 

das atividades realizadas em projetos do Instituto ou o desenvolvimento de uma pesquisa de caráter 

científico. 

Além disso, espera-se que o estudo possa prover insights para futuras pesquisas. O 

conhecimento sistemático acerca do que já foi produzido pode evitar a repetição desnecessária de 

temas que já foram debatidos e facilitar a percepção de que algumas outras temáticas ainda carecem 

de discussão. Esse ponto é especialmente relevante ao se considerar que é típico para o Instituto os 

processos de remanejamento docente, que reduzem a permanência dos orientadores em seus campi, 

reduzindo a memória institucional e demandando, em contrapartida, um aprimoramento de políticas 

de gestão do conhecimento, que podem recorrer a estudos como o ora apresentado. 

KEYWORDS: Professional Practice Report. Final Project. IFRN. Society. Development. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Em seus documentos institucionais, o IFRN reconhece que o foco dos esforços de pesquisa e 

inovação são o atendimento de problemas locais ou o desenvolvimento de propostas que atendam ao 

interesse da criação de um ambiente sustentável na região (IFRN, 2009; 2014). Nesse sentido, espera-

se que a produção do conhecimento formulado nos trabalhos de conclusão de curso esteja direcionada 

a aplicações que possam intervir positivamente na sociedade.  

Expectativa semelhante existe no âmbito da interação com a sociedade por meio de estágios 

e ações de extensão, quando essa atuação não apenas deve colaborar com o desenvolvimento social 

e com a resolução de problemas apresentados pela sociedade, como auxilia o próprio Instituto na 

avaliação da efetividade de seus currículos e políticas internas (IFRN, 2009; 2014).  

3 METODOLOGIA 

Essa pesquisa tem caráter documental, sendo consultados os trabalhos de conclusão de cursos 

desenvolvidos no curso técnico em Administração, nas modalidades Integrado e Subsequente, do 

IFRN-Campus Nova Cruz no intervalo compreendido entre a abertura do curso e o término do 

semestre letivo 2017.2; além disso, caracteriza-se em um escopo quantitativo e descritivo, posto que 

dedica-se a apresentar análises estatísticas simples acerca do problema ora debatido.  

Pretende-se dividir a análise em duas partes. A primeira está associada diretamente ao 

desenvolvimento social da região, em geral com algum tipo de interação ou intervenção. Nesse 

sentido, busca-se identificar como as práticas desenvolvidas e reportadas pelos discentes têm 

impactado a sociedade, o que inclui, exemplificativamente, melhorias nas organizações em que 

atuaram ou diagnósticos administrativos realizados.  

A segunda, está ligada a produção de conhecimento, sendo identificadas as linhas de pesquisa, 

os objetivos, os métodos, os resultados dos estudos desenvolvidos. Pretende-se, ainda, analisar 

criticamente a aplicabilidade das pesquisas ao desenvolvimento regional e nacional, relacionando-as 

aos pressupostos do Projeto Político Pedagógico do curso (IFRN, 2011a; 2011b) e às políticas 

institucionais do Instituto (IFRN, 2009; 2014). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nessa seção são apresentados os resultados parciais, compreendendo a amostra 2014-2017. 

Ressalte-se que a primeira turma do curso integrado foi iniciada no semestre letivo 2012.1 e dada a 

duração de 8 semestres letivos para esse curso, sua conclusão era estimada para 2015.2, de forma que 

antes desse ponto praticamente não há registro de apresentação de trabalhos, naturalmente. Os 

quantitativos preliminares, envolvendo os 202 trabalhos analisados, são apresentados na Tabela 1. 

Ressalta-se que a oscilação na quantidade de trabalhos deve-se especialmente a dois fatores: 

em alguns anos, ciclicamente, existe uma maior oferta de vagas para o curso integrado, gerando, 

naturalmente, uma maior quantidade de trabalhos; e o curso subsequente possui entrada semestral, o 

que faz com que suas apresentações aconteçam duas vezes ao ano, ao contrário da modalidade 

integrado. 

Tabela 1. Estatísticas semestrais dos relatórios de prática profissional 

Geral Integrado Subsequente 

Categoria Período # % # % # % 

Empreendedorismo 2017.2 12 28,57% 12 31,58% 0 0,00% 

Finanças 2017.2 2 4,76% 2 5,26% 0 0,00% 

Estágio 2017.2 8 19,05% 6 15,79% 2 50,00% 

Marketing 2017.2 6 14,29% 6 15,79% 0 0,00% 

Gestão de Pessoas 2017.2 6 14,29% 6 15,79% 0 0,00% 

Sociologia do Trabalho 2017.2 1 2,38% 1 2,63% 0 0,00% 

Estratégia 2017.2 1 2,38% 1 2,63% 0 0,00% 

Produção 2017.2 2 4,76% 1 2,63% 1 25,00% 

Direito 2017.2 1 2,38% 1 2,63% 0 0,00% 

Mercado de Trabalho 2017.2 1 2,38% 1 2,63% 0 0,00% 

História 2017.2 1 2,38% 1 2,63% 0 0,00% 

Filosofia 2017.2 1 2,38% 0 0,00% 1 25,00% 

Empreendedorismo 2017.1 1 4,00% 1 25,00% 0 0,00% 

Estágio 2017.1 9 36,00% 1 25,00% 8 38,10% 

Marketing 2017.1 4 16,00% 0 0,00% 4 19,05% 

Gestão de Pessoas 2017.1 6 24,00% 1 25,00% 5 23,81% 

Estratégia 2017.1 3 12,00% 0 0,00% 3 14,29% 

Mercado de Trabalho 2017.1 1 4,00% 0 0,00% 1 4,76% 

Terceiro Setor 2017.1 1 4,00% 1 25,00% 0 0,00% 

Empreendedorismo 2016.2 2 5,88% 2 6,45% 0 0,00% 

Finanças 2016.2 3 8,82% 3 9,68% 0 0,00% 

Estágio 2016.2 7 20,59% 6 19,35% 1 33,33% 

Marketing 2016.2 4 11,76% 4 12,90% 0 0,00% 

Gestão de Pessoas 2016.2 9 26,47% 8 25,81% 1 33,33% 

Estratégia 2016.2 1 2,94% 1 3,23% 0 0,00% 
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Produção 2016.2 2 5,88% 2 6,45% 0 0,00% 

Sustentabilidade 2016.2 1 2,94% 1 3,23% 0 0,00% 

Gestão Pública 2016.2 3 8,82% 2 6,45% 1 33,33% 

Sociologia 2016.2 1 2,94% 1 3,23% 0 0,00% 

Educação 2016.2 1 2,94% 1 3,23% 0 0,00% 

Empreendedorismo 2016.1 2 15,38% 0 0,00% 2 18,18% 

Finanças 2016.1 1 7,69% 0 0,00% 1 9,09% 

Estágio 2016.1 1 7,69% 0 0,00% 1 9,09% 

Marketing 2016.1 1 7,69% 0 0,00% 1 9,09% 

Gestão de Pessoas 2016.1 2 15,38% 0 0,00% 2 18,18% 

Estratégia 2016.1 1 7,69% 1 50,00% 0 0,00% 

Mercado de Trabalho 2016.1 1 7,69% 1 50,00% 0 0,00% 

Gestão Pública 2016.1 4 30,77% 0 0,00% 4 36,36% 

Empreendedorismo 2015.2 1 3,13% 1 4,17% 0 0,00% 

Finanças 2015.2 4 12,50% 3 12,50% 1 12,50% 

Estágio 2015.2 3 9,38% 3 12,50% 0 0,00% 

Marketing 2015.2 6 18,75% 5 20,83% 1 12,50% 

Gestão de Pessoas 2015.2 7 21,88% 5 20,83% 2 25,00% 

Estratégia 2015.2 6 18,75% 3 12,50% 3 37,50% 

Produção 2015.2 2 6,25% 2 8,33% 0 0,00% 

Direito 2015.2 1 3,13% 1 4,17% 0 0,00% 

Gestão Pública 2015.2 2 6,25% 1 4,17% 1 12,50% 

Finanças 2015.1 1 3,57% 1 5,88% 0 0,00% 

Estágio 2015.1 5 17,86% 4 23,53% 1 9,09% 

Marketing 2015.1 6 21,43% 3 17,65% 3 27,27% 

Gestão de Pessoas 2015.1 8 28,57% 3 17,65% 5 45,45% 

Estratégia 2015.1 3 10,71% 2 11,76% 1 9,09% 

Produção 2015.1 2 7,14% 2 11,76% 0 0,00% 

Gestão Pública 2015.1 2 7,14% 1 5,88% 1 9,09% 

Educação 2015.1 1 3,57% 1 5,88% 0 0,00% 

Empreendedorismo 2014.2 2 16,67% 0 0,00% 2 16,67% 

Marketing 2014.2 1 8,33% 0 0,00% 1 8,33% 

Gestão de Pessoas 2014.2 1 8,33% 0 0,00% 1 8,33% 

Estratégia 2014.2 3 25,00% 0 0,00% 3 25,00% 

Mercado de Trabalho 2014.2 1 8,33% 0 0,00% 1 8,33% 

Gestão Pública 2014.2 4 33,33% 0 0,00% 4 33,33% 

Finanças 2014.1 1 6,25% 0 0,00% 1 6,25% 

Marketing 2014.1 5 31,25% 0 0,00% 5 31,25% 

Gestão de Pessoas 2014.1 3 18,75% 0 0,00% 3 18,75% 

Estratégia 2014.1 3 18,75% 0 0,00% 3 18,75% 

Direito 2014.1 1 6,25% 0 0,00% 1 6,25% 

Mercado de Trabalho 2014.1 2 12,50% 0 0,00% 2 12,50% 

Sustentabilidade 2014.1 1 6,25% 0 0,00% 1 6,25% 

Fonte: Elaboração própria. 
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A princípio, nota-se que o foco dos relatórios de prática profissional tem se alterado ao longo 

do semestre, o que de certa forma reflete a rotatividade de professores entre os campi. Embora tenha 

havido um pico de atividades em empreendedorismo (2017.2), essa temática possui relevância apenas 

moderada no quadro geral. Com efeito, os temas de maior interesse para os alunos têm sido: Gestão 

de Pessoas (42 trabalhos); Marketing (33); Relatórios de Estágio (33); e Estratégia (21). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo, ainda em andamento, tem o objetivo de analisar os relatórios de prática 

profissional do campus Nova Cruz e refletir sobre a atuação do IFRN na região em que está inserido. 

Preliminarmente, verifica-se que os relatos de estágio correspondem a menos de 20% dos trabalhos 

da amostra, o que parece, a princípio, pouco aderente com a proposta de um curso técnico e pode 

merecer investigação adicional, principalmente ao se considerar que admitem também os relatos de 

atividades profissionais na figura de empresário e de empregado/estatutário.  

Algumas hipóteses sobre esse ponto podem ser levantadas, como ponto de partida para estudos 

futuros: não há vagas suficientes no mercado local para técnicos em administração; e os discentes 

têm apresentado considerável interesse em desenvolver atividades de pesquisa. Ressalte-se que ainda 

é necessária uma triangulação desse resultado com a quantidade de estágios/bolsas desempenhados 

pelos discentes, dada a possibilidade de eles executarem em determinado período um estágio e, ao 

final do curso, desenvolverem uma atividade de pesquisa em uma área completamente distinta. 

REFERÊNCIAS 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE – IFRN. Plano de Desenvolvimento Institucional (2014-2018). 2014. 

______. Plano de Desenvolvimento Institucional (2009-2014). 2009. 

______. Projeto Pedagógico do curso técnico em Administração na forma Integrada, 

presencial. 2011a. 

______. Projeto Pedagógico do curso técnico em Administração na forma Subsequente, 

presencial. 2011b. 

1900



IV SECITEX /XIV CONGIC 

MABIL- Aplicativo de Mobilidade urbana 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O projeto do software Mabil surgiu para 
acompanhar as inclinações em aplicativos de 
mobilidade, tendo como foco a região do Seridó 
e as dificuldades das pequenas cidades, podendo 
futuramente expandir-se pelo estado ou país. O 
usuário poderá solicitar o serviço de mototaxi  
através de um software simples e moderno que 
utiliza a localização atual ou salva locais comuns 
ao usuário para buscar as empresas, já 
cadastradas, mais próximas. O grande diferencial 
esperado com o desenvolvimento da aplicação 
Mabil é a regulamentação dos prestadores do 
serviço (taxistas e mototaxistas), podendo 
utilizar o aplicativo apenas com o curso 
especializado para Mototaxista e a aprovação do 

DETRAN (Departamento Estadual de Trânsito), 
com o intuito de acabar com a visão 
marginalizada do serviço e garantir a segurança 
dos usuários. Tendo em mente que o sistema 
existe para os usuários que prestam o serviço e 
para os que contratam visamos tornar a interação 
mais rápida e atrativa. Com isso, o trabalho do 
mototaxista se tornará mais eficiente e o 
atendimento mais rápido, facilitando também 
para o usuário que não precisará buscar por 
números telefônicos ou pontos de moto-taxi, já 
que terá todas as empresas da cidade em uma 
única tela, assim motivando as duas partes 
envolvidas no evento

ABSTRACT 

The Mabil software project appeared to follow 
the mobile app trending, focusing on Seridó 
region and small town’s problems, and may 
eventually expand around the state or country. 
The user will be able to request the bike taxi 
service through a simple and modern software, 
that whether uses his current location or saves 
common ones data to scan for nearby registered 
companies. The regulamentation of taxis and 
bike taxis is the differential we hope to bring with 
Mabil. They'll be able to register their service 
only by accomplishing the motorcycle taxi driver 
course and having DETRAN's (Transit State 
Department) approval, willing to end the 

marginalized social vision about the service and 
ensure user's security. Knowing that the service 
exists both for providers and requesters, we aim 
on making the interaction faster and more 
attractive. By doing so, the motorcycle taxi driver 
will become more efficient and the attendance 
will become faster, knowing that the user will no 
longer need to search for phone numbers or bike 
taxi points, since he will see all the companies on 
his phone screen, this motivates both parts 
involved.  

PALAVRAS-CHAVE: Mototáxi. Transporte. Serviço. Seridó. Aplicativo 
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1 INTRODUÇÃO 

Na região do Seridó, frequentemente são utilizados Serviços Automotivos de Transporte 
Alternativo e Remunerado de Passageiros (Táxi e mototáxi). Ambos contribuem na economia local e 
ajudam na renda de inúmeros moradores. Especialmente o serviço de moto-táxi, faz parte da vida 
cotidiana de várias cidades brasileiras. É um serviço de suma importância para a economia, 
principalmente com o alto índice de desemprego, o mesmo consiste na combinação da filosofia de 
serviço dos táxis com a utilização de motocicletas. No Brasil essa ideia surgiu em 1997 e rapidamente 
se espalhou por vários estados. Segundo pesquisa do SEBRAE (2011), só em Pernambuco, conforme 
levantamento do sindicato da categoria, são 75 prestando esse serviço. Onde especialmente pela 
região Nordeste, o mesmo era muito marginalizado. Hoje, a atividade de mototáxi é uma realidade 
vivida por muitos municípios brasileiros e precisamos trabalhar para desmistificá-lo. Também 
segundo pesquisa do SEBRAE (2011) há pouco mais de quatro anos eram cerca de duas mil motos, 
porém atualmente os mototáxi tem apresentado um crescimento acelerado, em média de 100% ao 
ano, chegando aos 23,5 mil mototaxistas. Hoje, 100 cidades já têm o serviço regulamentado. Segundo 
dados do IBGE (2013) no ano de 2012 percebia-se uma maior presença do serviço nos municípios 
com habitantes entre de 20 000 a 100 000. Sendo a maior proporção 87,7% na Região Nordeste. Essa 
proporção se torna ainda maior se observadas apenas cidades do interior, onde não existem transportes 
públicos coletivos intramunicipal. Serviços de táxi e mototáxi possibilitaram a ampliação do 
transporte nessas cidades, que exigem empenho das esferas públicas para garantir segurança aos 
usuários e principalmente direitos aos prestadores do serviço. Os aplicativos para smartphone a cada 
dia buscam facilitar a vida das pessoas, diminuindo o tempo que serviços essenciais podem ser 
solicitados. O brasileiro tem tornado uma tendência cada vez mais forte o uso dos aplicativos de táxi, 
porém esse serviço é mais comum em grandes cidades. Pensando na realidade do Seridó, o aplicativo 
Mabil propõe uma modernização desse serviço indispensável. Dando foco no serviço de mototáxi, 
porém ainda assim contribuindo também com a utilização do mesmo para o serviço de táxi. Para isso, 
contará com uma interface simples e moderna, colocando um trabalho do cotidiano em uma aplicação 
mobile e facilitando a interação entre mototaxista e usuário. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para a criação e desenvolvimento do projeto Mabil, será utilizada a notação UML (Unified Modeling 
Language), que é uma linguagem visual, utilizada para modelar softwares baseados no paradigma de 
orientação a objetos, nas suas diferentes perspectivas, como: Modelagem de classes do sistema, de 
objetos do sistema, de arquitetura geral do sistema, e das possíveis situações do mundo real que o 
sistema será utilizado. 

[...]A UML é uma linguagem de modelagem padrão no desenvolvimento de 
softwares e sistemas. Apenas esta declaração é um argumento conclusivo para 
considerar a UML parte do repertório de um software. Projetar sistemas em uma 

KEYWORDS:  Bike taxi.  Transport.  Service. Seridó. App 
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escala grande é difícil. Qualquer coisa entre um simples aplicativo de um 
computador desktop a um completo sistema multi camada em escala corporativa, 
pode ser feito por centenas - e potencialmente milhares - de componentes de 
hardware e software. Para gerenciar a complexidade, a modelagem auxilia no 
gerenciamento destas das diversas informações, permitindo manter o foco, 
documentar e comunicar aspectos importantes do projeto do software (HAMILTON, 
2006) 

Após a modelagem, seguirá a etapa de desenvolvimento na linguagem de programação que será 
utilizada pelo Progressive Web App (evolução híbrida entre as páginas da web regulares, sites, e um 
aplicativo móvel), o PHP, especialmente adequada para o desenvolvimento web, que pode ser 
embutida dentro do HTML.  Utilizando também WebServices, que são serviços Web que oferecem 
recursos para outras ferramentas, integram sistemas e comunicam aplicações diferentes usando XML 
(Gerador de linguagem de marcação). 

 [...]. Com a capacidade de criar códigos de forma simples e rápida, o PHP é uma 
linguagem de programação extremamente funcional, com recursos voltados para 
web e em constante evolução. Por ser uma das tecnologias mais utilizadas em 
aplicações de internet, diversas bibliotecas e módulos são criados e disponibilizados 
para uso de programadores todos os dias. Além disso, há um fator importante: é 
gratuito e, ao ser integrado com o MySQL, gera um ambiente perfeito e completo 
para o desenvolvimento de aplicações. E para a camada de exibição do aplicativo, 
será utilizada a linguagem de marcação de texto HTML, formatada por estilos em 
cascata (CSS) e dinamizada através da linguagem client-side JavaScript, realizando 
uso dos frameworks ionic e firebase. Com isso, espera-se um software que seja capaz 
de organizar a interação entre os usuários e as empresas de mobilidade, inicialmente 
na região do Seridó do Rio Grande do Norte. (MILANI, 2010) 

E para a camada de exibição do aplicativo, será utilizada a linguagem de marcação de texto HTML, 
formatada por estilos em cascata (CSS) e dinamizada através da linguagem client-side JavaScript, 
realizando uso dos frameworks ionic e firebase. 

[...]Hyper Text Markup Language, ou HTML, é o código básico que torna possível 
a criação de qualquer website na World Wide Web. HTML é utilizado para marcar 
texto e outros conteúdos, além de definir como uma página web é estruturada." 
(WEST, 2012) 
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[...]CSS vem de Cascading Style Sheet (Folha de estilo em cascata) e é uma separada, 
mas complementar, linguagem para o HTML. CSS é o que usamos para aplicar estilo 
ao conteúdo de uma página web. (LAZARIS, 2013) 

[...]O javaScript move a chave que transforma uma página web em uma experiência 
interativa. Ele capacita coisas que podem ouvir as suas necessidades, processar sua 
entrada e atender aos seus desejos mais profundos. Tudo bem, talvez seja um esforço, 
mas o JavaScript pode transformar uma página web em um aplicativo interativo, em 
oposição a uma página estática e sem vida, e isso é bom! (MORRISSON, 2008) 

3 METODOLOGIA 

O intuito desse projeto é solicitar essa tarefa através de um software simples e moderno, onde o 
usuário irá cadastrar os dados que serão salvos no SGBD (Serviço de Banco de Dados) do aplicativo. 
Após o cadastro, poderá solicitar o serviço utilizando a localização atual (através do GPS) ou 
informando a mesma por escrito através de um formulário com a opção de salvar como favorito para 
ser utilizada outras vezes. Feito isso, o aplicativo buscará as empresas, já cadastradas, mais próximas 
da localização do usuário. Permitindo assim, que o mesmo consiga chamar um mototáxi/ táxi. Quanto 
aos mototaxistas/ taxistas, também após cadastrados, receberão um alerta sempre que um usuário 
solicitar o serviço, com todas as informações necessárias. Com o chamado aceito, o usuário será 
informado do nome, empresa e placa do veículo do mototáxi/ táxi. Nos planos iniciais, o preço e 
forma de pagamento serão combinados entre o cliente e o prestador de serviço, o software atuará 
como facilitador entre a oferta e a demanda. Com isso, o trabalho se tornará mais eficiente e o 
atendimento mais rápido, facilitando principalmente para o usuário que não precisará buscar por 
números telefônicos de pontos de transporte, já que terá todas as empresas da cidade em uma única 
tela. Em sua fase inicial, o levantamento de requisitos será realizado através de pesquisa bibliográfica 
e entrevistas com os usuários e prestadores de serviço  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto primordialmente tem como foco a região do Seridó, podendo futuramente expandir-se pelo 
estado ou país. A fim de evitar problemas de mobilidade na grandes cidades brasileiras, diversas 
tecnologias e aplicações estão sendo desenvolvidas para auxiliar a população em sua rotina diária, 
principalmente no trânsito. O grande diferencial esperado com o desenvolvimento da aplicação Mabil 
é a regulamentação dos prestadores do serviço (taxistas e mototaxistas), podendo utilizar o aplicativo 
apenas com a aprovação do DETRAN, para garantir a segurança dos usuários. Além disso, o 
aplicativo terá foco nas pequenas cidades, buscando atender às necessidades desse público e não 
apenas às das grandes metrópoles, como boa parte dos aplicativos de mobilidade urbana. Buscando 
ser útil e completo para o usuário final. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse projeto foi realizado um estudo abrangente sobre o desenvolvimento de um software orientado 
a serviços e com as pesquisas expostas anteriormente foi constatada a necessidade da implementação 
do Mabil na realidade seridoense. Os recursos solicitados são relativamente modestos por razões 
conjunturais. Apesar disso, dada à importância dos mototaxistas na economia local, torna-se 
necessário o desenvolvimento de formas de otimizar esse serviço, tendo em mente que o sistema 
existe para os usuários que prestam o serviço como para os que contratam, motivando as duas partes 
envolvidas.  
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TURISMO, LAZER E PRODUÇÃO IMOBILIÁRIA: UMA ANÁLISE DAS 

IMPLICAÇÕES PARA O DISTRITO DE SIBAÚMA (TIBAU DO SUL/RN) 

FERREIRA S. V. J.1; PINTO N. R. E.2; SILVA L. A. L.3; BEZERRA C. C. M.4; COSTA F. W.5

1,2,3,4,5. IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO

O objetivo da pesquisa é analisar as implicações 

da produção imobiliária destinada ao lazer e ao 

turismo no Distrito de Sibaúma, em Tibau do 

Sul/RN.  O estudo aborda um fenômeno global, 

que expressa uma das estratégias de expansão do 

capital e que possui rebatimentos controversos 

em outros países. No Nordeste brasileiro o 

fenômeno se intensificou com o aumento do 

fluxo internacional de turistas. A pesquisa possui 

caráter exploratório-descritivo, com tratamento 

qualitativo dos dados, cujos procedimentos de 

coleta ocorrerão por observação sistemática in 

loco dos empreendimentos imobiliários e de 

entrevistas semiestruturadas individuais a serem 

aplicadas a agentes imobiliários e lideranças 

comunitárias. O tratamento dos dados obtidos 

ocorrerá através da análise de conteúdo, 

realizado a partir de categorias de análise que 

satisfaçam o objetivo do estudo.  O estudo se 

justifica por colaborar com reflexões para a 

tomada de consciência num contexto de 

fragilidade sócioespacial no qual se encontram 

diversas comunidades inseridas na atividade 

turística. É também uma oportunidade de 

identificar ações de extensão no referido Distrito.

ABSTRACT 

The objective of the research is to analyze the 

implications of real estate production for leisure 

and tourism in the District of Sibaúma, in Tibau 

do Sul/RN. The study addresses a global 

phenomenon, which expresses one of the 

strategies of capital expansion and that has 

controversial refutations in other countries. In the 

Northeast of Brazil, the phenomenon intensified 

with the increase of the international flow of 

tourists. The research has an exploratory-

descriptive character, with qualitative treatment 

of the data, whose collection procedures will be 

performed by systematic observation in loco of 

real estate projects and individual semi-

structured interviews to be applied to real estate 

agents and community leaders. The treatment of 

the obtained data will take place through the 

analysis of content, made from categories of 

analysis that satisfy the objective of the study. 

The study is justified by collaborating with 

reflections to raise awareness in a context of 

socio-spatial fragility in which are found several 

communities inserted in the tourist activity. It is 

also an opportunity to identify extension actions 

in that District. 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo. Lazer. Produção Imobiliária. 

KEYWORDS:  Tourism. Recreation. Real Estate Production. 
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1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa se apoia em reflexões críticas sobre o crescimento imobiliário destinada ao lazer 

e ao turismo no litoral do Rio Grande do Norte. A discussão visa ultrapassar àquelas estabelecidas no 

âmbito das operações turísticas, possibilitando utilizá-las na avaliação das transformações que 

localidades e destinos do estado passam em função do Turismo. 

O aumento dos fluxos turísticos oriundos dos países desenvolvidos, especialmente da 

Europa, após a efetivação de políticas de turismo (PRODETUR/RN), gerou a expansão do setor 

imobiliário voltado à produção de bens que associam condomínios de segunda residência, 

loteamentos e empreendimentos de hospedagem. Decorrem desse movimento um processo de 

negociações de terras, investimentos imobiliários e urbanização turística que tem gerado 

transformações sócio espaciais nas localidades litorâneas. No Rio Grande do Norte tal fenômeno se 

intensificou ao longo da primeira década do século XIX, mas apesar do discurso de euforia 

reproduzido por governos e órgãos de fomento no que concerne à geração de empregos, renda e nas 

trocas de tecnologias, as consequências desse modelo de turismo merece análise crítica.  

Desta forma, a pesquisa tem com objetivo analisar as implicações da produção imobiliária 

destinada ao lazer e ao turismo no Distrito de Sibaúma, em Tibau do Sul/RN, considerando os 

aspectos ambientais, sociais, políticos e econômicos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A análise requer uma discussão sobre as transformações recentes no processos de 

acumulação capitalista, mais especificamente de práticas pós-modernas apropriadas pelo sistema com 

mercadorias de consumo mais efêmeros (HARVEY, 2013). Assim, a produção imobiliária responde 

aos interesses de expansão territorial dos capitais. A busca de novos consumidores com interesse de 

lazer e turismo, estimula esse setor que tem passado a caracterizar os locais de interesse como 

destinações de turismo residencial, turismo de segunda residência, ou termo congênere.  

As implicações positivas e negativas do modelo de turismo residencial e da produção 

imobiliária possui crescente representatividade. Em âmbito internacional, destaque-se a produção 

latina, com estudos de caso desenvolvidos em países que recentemente investiram em tal modalidade, 

a exemplo da Espanha, do México, da Argentina e da Costa Rica (GONZÁLEZ & MANTECÓN, 

2014; MANTECÓN, MEMBRADO & HUETE, 2016; MARTÍNEZ & MAZÓN, 2016; 

JANOSCHKA, 2013). Em âmbito local, os estudos indicam a ocupações de novas áreas litorâneas 

com intensa participação de investimentos internacionais por imóveis destinados à segunda residência 

e ao parcelamento do solo, como verificado na região Nordeste (DANTAS, FERREIRA; 
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CLEMENTINO, 2010), no estado do Rio Grande do Norte (FONSECA, 2012) e nos municípios de 

Maxaranguape e Rio do Fogo (SANTOS JUNIOR, 2015), São Miguel do Gostoso (COSTA, 2018) e 

de Tibau do Sul (NUNES, 2014). 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa se caracteriza como exploratório-descritiva (ANDRADE, 2010), uma vez que 

busca captar informações iniciais referentes ao objeto de estudo através da descrição de 

acontecimentos, fatos, fenômenos ou situações. Faz parte do universo da pesquisa dois grupos 

prioritários. O primeiro é formado pelos agentes imobiliários que operam no distrito de Sibaúma. Tais 

fontes visam caracterizar a produção imobiliária no local, definindo tipologia de imóveis, geração de 

empregos, estrutura disponível, público destinatário, valores negociados, entre outras informações. O 

segundo grupo é formado por atores sociais reconhecidos pela população como lideranças 

comunitárias. O plano de coleta priorizará a observação sistemática e entrevistas semiestruturadas 

(GIL, 2010) sobre os quais se dará a Análise de Conteúdo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O distrito de Sibaúma está localizado no Município de Tibau do Sul, Rio Grande do Norte, 

situado na Microrregião do Litoral Sul Potiguar, a 72Km da capital. Sua geomorfologia apresenta 

ocorrência de falésias, dunas, rochas de praia e enseadas; com vegetação remanescente de mata 

atlântica; recursos hídricos de rios e lagoas perenes, e; clima com médias pluviométricas, de 

temperatura e de horas de insolação que completam um ambiente natural de alto valor paisagístico. 

No trabalho de campo identificou-se várias residências cuja construção diferencia-se muito 

daquelas que a maior parte da população habita. São imóveis destinados a aluguel por diária ou 

temporada em sites especializados em alojamento turísticos, a exemplo do booking.com e AirBNB. O 

aluguel desses imóveis a turistas acabam por reduzir os custos de manutenção da segunda residência 

de proprietários, em sua maioria radicados em outros estados e países. 

Destinados à hospedagem, os mais significativos são o Kilombo Villa & SPA, inaugurado 

em 2007, com Unidades Habitacionais (tipo suítes) que variam entre 35 e 250 metros quadrados, 

contando com serviços de restaurante, lazer e de tratamento estético (SPA); o Sibaúma Praia Hotel, 

inaugurado no ano 2000 e que após alguns anos de interrupção para por uma reforma e ampliação; o 

Sibaúma Flats, empreendimento em construção. 
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Por fim, o maior destaque fica por conta dos empreendimentos imobiliários. Estes estão 

alinhados a uma proposta que difere muito daquelas ligadas ao mercado local. Tais imóveis alinham-

se com os interesses do lazer e do turismo em padrões internacionais.  

Observa-se a oferta de instalações e serviços voltados ao lazer e ao entretenimento, como 

campos de golfe, restaurantes, bares e clubes.  O apelo à privacidade e à segurança é uma outra 

característica visível nos anúncios dos imóveis, buscando relacionando-os à ideia da qualidade de 

vida. São facilidades que requerem espaços fechados e grandes áreas, consumindo terras, muitas das 

quais com paisagens socialmente valorizadas, garantidas pela presença de importantes recursos 

naturais com bom estado de conservação.  

Figura 1 - Empreendimentos Hoteleiros em Sibaúma 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

Figura 3 – Anúncio do Empreendimento Imobiliário Pipa Golf em Sibaúma 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

Figura 2 – Anúncio do Empreendimento Imobiliário Pipa Boulevard em Sibaúma 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As proposições teóricas e a revisão de literatura demonstram que as transformações 

ocorridas no litoral Potiguar estão ligadas ao movimento dinâmico do capital que encontra no fluxo 

turístico e no setor imobiliário as condições de migração entre territórios que garantem a sua 

reprodução. Esse fato faz emergir novos agentes econômicos dominantes na produção do espaço, 

geram efeitos de ordem política, econômica, ambiental e social. Os dados iniciais demonstram uma 

produção imobiliária consumidora de grandes áreas, auto-segregadas em seus aspectos sócioespaciais 

e geradores de espaços diferenciados dentro do Distrito, aspectos expressos na paisagem aos quais as 

entrevistas buscarão revelar as características e seus significados.  

REFERÊNCIAS 

ANDRADE, M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos 

de graduação. São Paulo: Atlas, 2010. 

COSTA, W. F. Turismo, Produção Imobiliária e Conflito Territorial entre São Miguel do 

Gostoso e Touros (RN). 2018. 204 f. Dissertação de Mestrado. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. 

DANTAS, E. W., ANGELA, A. L.; CLEMENTINO, M. L. Turismo e imobiliário nas 

metrópoles. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2010. 

FONSECA, M. A. Turismo, lazer e segunda residência. Natal/RN: EDURF, 2012. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social (6.ed.). São Paulo: Atlas, 2010. 

GONZÁLEZ, R.; MANTECÓN, A. Turismo y negocio inmobiliario: La crisis de un modelo 

de desarrollo : Tres estudios de casos de Canadá, Argentina y España. Estudios y Perspectivas en 

Turismo. v. 23, pp. 685-705, 2014. 

HARVEY, D. A condição Pós-moderna. São Paulo: Loyola, 2013. 

JANOSCHKA, M. Nuevas geografías migratorias en América Latina: prácticas de 

ciudadanía en un destino de turismo residencial. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y 

Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, vol. XVII, nº 439, 2013. 

MANTECÓN, A.; MEMBRADO, J.; HUETE, R. Socio-Spatial Fragmentation, European 

Immigration and Political Discourse in the Province of Alicante (Spain). Boletín de la Asociación 

de Geógrafos Españoles. n.72, pp. 511-514, 2016. 

MARTÍNEZ, J.; MAZÓN, T. Consecuencias de la crisis en el turismo: Un estudio sobre 

la Vega Baja del Segura. Gran Tour, (13), pp. 63–69, 2016. 

NUNES, M. R. Investimentos internacionais e o turismo em Tibau do Sul/RN. 2014. 113 

f. Dissertação de Mestrado. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Universidade Federal do Rio

Grande do Norte, Natal, 2014.

SANTOS JÚNIOR, A. P. Investimentos internacionais e a valorização imobiliária dos 

municípios de Maxaranguape e Rio do Fogo. Dissertação de Mestrado, Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2015 

1910



b

A INFLUÊNCIA DO EVENTO FLIPIPA NO SETOR DE HOSPEDAGEM 

LOCAL 

COSTA, W. F., COSTA. R.M., CIPRIANO, A. C. G. e SILVA, L. S. da 

IFRN - Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

Os eventos possuem diversos motivos, 

objetivos e funções, com interesses 

comerciais, culturais, esportivos, sociais, 

familiares, religiosos, científicos, entre outros. 

Dentre suas características está a capacidade 

de constituir fluxo de pessoas, cuja circulação 

liga-se ao lazer, ao conhecimento, ao descanso 

e motivações similares, movimentando a 

economia dos locais que os sediam através do 

consumo turístico de hospedagem, 

alimentação, passeios, entre outros. O objetivo 

da pesquisa é analisar os impactos do Festival 

Literário da Pipa (FLIPIPA) para meios de 

hospedagem do Distrito de Pipa em Tibau do 

Sul (RN). A pesquisa é exploratória-descritiva 

com análise qualitativa de dados a serem 

obtidos em pousadas e hotéis, através de 

documentos e entrevistas. A relevância do 

estudo está expressa na interrupção do evento 

em 2017, sem que fosse possível avaliar seus 

impactos em setores econômicos do Município 

e particularmente sobre os meios de 

hospedagem. Os dados iniciais revelam a 

importância do evento no período de baixa 

estação no que concerne à diminuição da 

sazonalidade anual em meio de hospedagem 

analisado. 

PALAVRAS-CHAVE:  Eventos. Hospedagem. Sazonalidade. 

ABSTRACT 

The events have various motives, objectives 

and functions, with commercial, cultural, 

sporting, social, family, religious, scientific 

interests, among others. Among its 

characteristics is the capacity to constitute a 

flow of people, whose circulation is linked to 

leisure, knowledge, rest and similar 

motivations, moving the economy of the 

places that host them through tourist 

consumption of lodging, food, tours, among 

others. The objective of the research is to 

analyze the impacts of the Literary Festival of 

Pipa (FLIPIPA) for means of lodging of the 

District of Pipa in Tibau do Sul (RN). The 

research is exploratory-descriptive with 

qualitative analysis of data to be obtained in 

inns and hotels, through documents and 

interviews. The relevance of the study is 

expressed in the interruption of the event in 

2017, without it being possible to evaluate its 

impacts in economic sectors of the 

Municipality and particularly on the means of 

lodging. The initial data reveal the importance 

of the event in the period of low season with 

regard to the decrease of annual seasonality in 

the hotel analyzed  

KEYWORDS: Events. Accommodation. Seasonality 
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b1 INTRODUÇÃO 

A praia da Pipa em Tibau do Sul/RN é um destino turístico conhecido mundialmente, situação 

que o torna um local de interesse para a realização de eventos, dentre eles, Festival Literário da Pipa 

(FLIPIPA) que tem como público alvo poetas, escritores, músicos, artistas plásticos, atores, 

professores, jornalistas, editores, leitores, entre outros. Foram realizadas 7 edições, sendo a última 

em 2016. 

Considerando o potencial que os eventos possuem em trazer benefício econômico aos locais 

que os sediam, sendo um deles a redução da sazonalidade através do aumento de visitantes, 

consequenteente, o aumento do consumo de bens e serviços de natureza turística, o objetivo da 

pesquisa é analisar os impactos do Festival Literário da Pipa (FLIPIPA) para meios de hospedagem 

do Distrito de Pipa em Tibau do Sul (RN). Esse evento é um mais conhecidos da Microrregião e por 

ter um público representativo foi o escolhido como caso para a pesquisa.  

O estudo se mostra pertinente pela constatação de que a interrupção do evento em 2017, após 

7 edições, ocorreu sem que houvesse oportunidade de avaliar o impacto e a importância deste sobre 

setores econômicos do município e particularmente sobre os meios de hospedagem da Praia da Pipa. 

Em função do estágio inicial da pesquisa os dados obtidos mostram-se preliminares, mas já foi 

possível observar repercussões positivas nas taxas de ocupação hoteleira. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Um evento é um “acontecimento, previamente planejado, visando atingir resultados definidos 

junto ao seu público-alvo” (CASTELLI, 2006, p. 455). Com um lugar e um intervalo de tempo 

predefinido para a sua ocorrência, possuindo porte e abrangência variadas (CASTELLI, 2016) Assim, 

do conjunto de possibilidades que surgem das variáveis - espaços, tempos, públicos, entre outras, 

pode-se estabelecer diferenciações e classificações. Brito e Fontes (2003) sugerem 6 classes, quais 

sejam: Categoria (institucional, promocional ou mercadológico); área de interesse (artísticas, 

cientifica, cultural, turística, entre outras); localização (locais, distritais, municipais, regionais, 

estaduais, nacionais e internacionais); características  estruturais (porte, data e perfil); 

espacialidade(internos ou externos), e; tipologia(exposição, encontro técnico cientifico, encontro de 

convivência, cerimonias, inaugurações, desfiles, entre outros). 

Os números da Associação Brasileira de Empresas de Eventos para o ano de 2013 demonstram 

a relevância dos eventos no contexto nacional. De acordo com a Associação, nesse ano realizaram-se 

590.913 eventos. Dentre as regiões que os sediaram o Nordeste estava em segundo lugar com 116.362 
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b(20%) em relação à distribuição geográfica nacional. Os estudos recentes revelam a capacidade dos

eventos em estimular o turismo (CAMELO, COSTA, & CORIOLANO, 2016; SANTOS & 

FEITOSA, 2015; SCHULZE, 2013). Dessa forma, os eventos são vetores de impactos diretos, 

provenientes do comércio e dos serviços característicos da atividade, com hotelaria, transportes, 

atrações lazer; ou mesmo das atividades industriais e primárias, como a construção civil e os insumos 

alimentares, respectivamente (WTTC, 2011 apud SCHUSSEL, 2012). Geram, portanto, benefícios 

para os locais onde o evento é sediado, tais como aponta Carvalho (1997, apud Castelli, 2016): 

redução dos problemas da sazonalidade; entrada de divisas para o país/cidade; geração imediata de 

empregos; reputação favorável da cidade-sede; mobilização do trade turísticos; mobilização dos 

prestadores de serviços.  

São benefícios que se ligam aos lugares através de atividades econômicas, incluindo o 

segmento de hospedagem, objeto de análise específico do estudo. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa é de natureza qualitativa, com objetivo descritivo-exploratório e considerada um 

estudo de caso, pois, se busca entender o significado dos dados no contexto de desenvolvimento local. 

O universo de pesquisa é composto por hotéis e pousadas, selecionadas em amostras de acordo com 

a acessibilidade dada aos pesquisadores, ou seja, por conveniência. As fontes de dados são: 

documentais, especificamente aqueles que fornecem informações sobre o fluxo de clientes; 

entrevistas individuais semiestruturadas, aplicadas a gerentes e/ou administradores, auxiliando os 

pesquisadores na análise dos impactos causados pelo evento no distrito da Praia da Pipa.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Baseado em Brito e Fontes (2003), o FLIPIPA pode ser considerado em evento de lazer, com 

o objetivo de proporcionar entretenimento aos seus participantes; ao mesmo tempo é artístico por

estar relacionado uma modalidade de arte; no que se  refere à localização, trata-se de um evento de 

abrangência nacional; em suas características estruturais, é classificado de grande porte por receber 

acima de 500 participantes; também é móvel por ocorrer a cada ano em datas diferentes, com um 

perfil de participantes específico, claramente definido pela identidade e interesse em literatura; sobre 

a espacialidade do evento, considera-se de caráter externo, pois é realizado “a céu aberto”; e, no 

tocante à tipologia, ele está inserido na categoria encontro de convivência. 

Os resultados são iniciais e foi obtido apenas da amostra de um hotel. Mas, através dele foi 

possível obter informações relevantes para a pesquisa. O FLIPIPA ocorre no mês de agosto desde 
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b2013 (quando a data do evento foi transferida do mês de novembro), mês em que a taxa de ocupação

do hotel obteve crescimento expressivo, da ordem de 50% como demostrado no gráfico 1. 

Gráfico 1 - Taxa de ocupação do mês de agosto no Hotel Pipa´s Bay 

É perceptível a mudança nos dados quanto ao mês de agosto a partir do ano de 2013. Nota-se 

que entre os anos de 2010 e 2012 a curva decrescente nas taxas de ocupação hoteleira eram mais 

acentuadas entre os meses de março a outubro (Gráfico 2). Com mudança do evento para agosto a 

partir de 2013, essa curva foi atenuada, refletindo a melhora nas taxas de ocupação nesse intervalo. 

Dessa forma, a sazonalidade ocorrida no período foi dirimida pelo fluxo gerado em agosto, 

amenizando esse que é um dos principais problemas do setor hoteleiro.  

Gráfico 2 - Taxa de ocupação anial no Hotel Pipa´s Bay 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que a pesquisa está em seu estágio inicial, os pesquisadores mostram-se 

imbuídos de aprofundar o processo de coleta de dados para adquirir uma amostra significativa para 

análises mais substanciais.  
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bOs dados até agora coletados demonstram a pertinência da mudança da data do evento para o

período de baixa estação, tradicionalmente considerado entre março e outubro. A elevação da taxa de 

ocupação a partir de 2013 e a atenuação da curva da taxa de ocupação anual no Hotel Pipa´s Bay é 

indicadora da capacidade que o FLIPIPA possui de combater a sazonalidade em Pipa.  

Cabe, no percussão do projeto, aumentar a abrangência da amostra e aprofundar a coleta dos 

dados com as entrevistas. Assim, espera-se que sejam fornecidos subsídios para atingir os objetivos 

da pesquisa, avaliando os possíveis impactos, como aumento ou diminuição de fluxo, variação no 

faturamento e importância do Festival para os meio de hospedagem desse destino turístico 
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AS PRÁTICAS EDUCOMUNICATIVAS NA RÁDIO ROCAL DO IFRN 

RODRIGUES, E. D.1; SILVA, J. K. M.2 ; NASCIMENTO, J. V.3    SILVA, V. B. 4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Cidade Alta 

ÁREA TEMÁTICA:  Ciências Sociais Aplicadas 

RESUMO 

O trabalho científico analisa as práticas 

educomunicativas que permeiam a Rádio Rocal 

do IFRN, protagonizada pelos alunos dos cursos 

de Multimídia e de Produção Cultural e que, por 

sua vez, extrapolam os muros do instituto, 

multiplicando os saberes e as práticas. Buscamos 

compreender como os discentes do IFRN- 

Cidade Alta constroem ecossistemas 

comunicativos interna e externamente 

assumindo-se como Educomunicadores, além de 

identificarmos quais os princípios 

educomunicativos que sustentam as práticas dos 

sujeitos durante os processos de capacitação e de 

produção de programas radiofônicos. 

Compreender novas práticas e saberes 

interdisciplinares traz contribuições no âmbito 

acadêmico e social, já que aponta para novas 

reflexões, vislumbrando caminhos para uma 

educação conectada com a mídia. No percurso 

metodológico, recorremos a pesquisa-ação, já 

que refletimos sobre nossa própria prática 

educomunicativa, além de utilizarmos o 

questionário semiestruturado e a observação 

participante para relatarmos as percepções dos 

envolvidos nos processos. A pesquisa tem caráter 

qualitativo e fundamentando-se na 

Educomunicação, enfatizando uma educação 

pela comunicação. A partir da análise dos dados, 

no período de 2017 ao primeiro semestre de 

2018, mas de 40 alunos se envolveram com a 

Rádio Rocal. Assim, verificamos que o diálogo e 

a produção colaborativa marcam a Rádio Rocal e 

tem sensibilizado os discentes do IFRN e demais 

jovens de outra escola a se assumirem enquanto 

protagonistas e a pensarem o Rádio Escolar como 

um meio de educação, diálogo e entretenimento 

dentro da escola. 

ABSTRACT 

The scientific work analyzes the 

educomunicative practices that permeate the 

Radio Rocal of the IFRN, carried out by the 

students of the Multimedia and Cultural 

Production courses and, in turn, extrapolate the 

walls of the institute, multiplying the knowledge 

and the practices. We seek to understand how the 

IFRN-Cidade Alta students construct 

communicative ecosystems both internally and 

externally as Educommunicators, in addition to 

identifying the educommunication principles that 

support the subjects' practices during the training 

and production of radio programs. 

Understanding new practices and 

interdisciplinary knowledge brings contribution 

in the academic and social scope, since it points 

to new reflections, glimpsing paths to an 

education connected with the media. In the 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio Rocal. Educomunicação. Protagonismo. Diálogo. IFRN 
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methodological course, we resort to action 

research, since we reflect on our own 

educommunication practice, in addition to using 

the semi-structured questionnaire and participant 

observation to report the perceptions of those 

involved in the processes. The research is 

qualitative and based on Educommunication, 

emphasizing an education through 

communication. From the data analysis in the 

period from 2017 to the first half of 2018, more 

than 40 students became involved with Rádio 

Rocal. Thus, we verified that the dialogue and the 

collaborative production mark Radio Rocal and 

has sensitized the students of the IFRN and other 

young people from another school to take on the 

role of protagonists and to think of school radio 

as a means of education, dialogue and 

entertainment within the school . 

1 INTRODUÇÃO 

Os meios de comunicação podem influir em diferentes esferas da vida em sociedade, 

principalmente no âmbito da educação. Nesse panorama, justifica-se as pesquisas que têm 

refletido a escola do século XXI, voltadas para as novas práticas e saberes interdisciplinares 

que usam a mídia para desenvolver o protagonismo juvenil e contribuir para uma educação que 

faça sentido para o aluno. Nossa investigação surge desse contexto e problematiza sobre como 

as práticas educomunicativas empreendidas pelos integrantes da Rádio Rocal do IFRN tem 

contribuído para o protagonismo juvenil dentro da escola. Assim, objetiva analisar as práticas 

educomunicativas que permeiam a Rádio Rocal do IFRN, protagonizada pelos alunos do curso 

médio integrado em Multimídia e do curso Superior Tecnológico em Produção Cultural. Além 

disso, buscamos compreender como os discentes do IFRN-Cidade Alta constroem ecossistemas 

comunicativos interna e externamente assumindo-se como Educomunicadores, identificando 

quais os princípios educomunicativos que sustentam as práticas dos sujeitos nos processos de 

capacitação e de produção de programas. 

A Rádio Rocal é fruto do projeto de extensão “Rádio Rocal do IFRN: construindo 

ecossistemas comunicativos em espaços escolares”. O projeto tem oportunizado o uso do Rádio 

Escolar no IFRN Cidade Alta, unidade Rocas, e na escola estadual Padre Miguelinho, da cidade 

do Natal/RN, como forma de melhorar a comunicação das duas comunidades escolares, 

desenvolvendo o protagonismo juvenil dos discentes. Nesse sentido, o olhar científico sobre 

esse fazer comunicação ancora-se no campo teórico da Educomunicação, cuja metodologia 

recorre a pesquisa-ação, a observação participante e a aplicação de questionários 

semiestruturados, desenvolvendo uma análise de conteúdo. Vale ressaltar que a pesquisa está 

em andamento, embora  já dispomos de dados relevantes sobre a Rádio Rocal do IFRN. 

KEYWORDS: Radio Rocal. Educommunication. Protagonism. Dialogue. IFRN 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Adotamos a Educomunicação como aporte teórico posto que defende uma educação 

pautada no diálogo que prevê o aluno como agente ativo no processo de ensino aprendizagem. 

Sendo definida como: “[...] o conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação e 

avaliação de processos, programas e produtos, destinados a criar e a fortalecer ecossistemas 

comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais” (SOARES, 2000, p. 63). 

Mas, apesar de conjugar as áreas do conhecimento (Comunicação e Educação), a 

Educomunicação é um campo autônomo de intervenção, entendido como um caminho capaz 

de oportunizar condições de expressão para os membros da comunidade educativa, 

transformando o ambiente e os sujeitos. Nesse sentido, a Educomunicação é vista como teoria 

e como área de intervenção social, contemplando ações diversificadas que podem ser 

implementadas em espaços midiáticos, sóciocomunitários e educativos. A prática 

educomunicativa intervém nesses espaços educativos formais, não formais e informais com 

vistas a criar ecossistemas comunicativos abertos e flexíveis. 

Assim, o uso do rádio, do jornal, da revista, da TV e da internet torna-se cada vez mais 

constante em sala de aula, pois “a leitura do mundo passa pela leitura da comunicação” 

(SOARES, 2011, p.54).  É, justamente, diante desse panorama contemporâneo que os preceitos 

da Educomunicação ganham legitimidade tanto no nível teórico quanto prático. 

3 METODOLOGIA 

Desenvolvemos a pesquisa de natureza qualitativa, do tipo Pesquisa-ação na qual o 

pesquisador se envolve de modo cooperativo e participativo (THIOLLENT,1985). No nosso 

caso, refletimos sobre o nosso próprio fazer como educomunicadores na Rádio Rocal. Assim, 

tanto intervimos através do projeto de extensão quanto refletimos sobre o processo de 

intervenção por meio do projeto de pesquisa.  

Sobre a coleta de dados realizamos a observação participante para relatarmos as 

percepções dos envolvidos nos processos, bem como o uso de questionários semiestruturados 

realizados junto ao universo de 18 alunos integrantes do Projeto de extensão da Rádio Rocal 

em 2017. Além disso, também recorremos ao banco de dados do Projeto de Extensão 50mm 

que realizou questionário junto a equipe da Rádio Rocal e com os ouvintes em 2018. Adotamos 
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a análise de conteúdo (BARDIN, 2009) como técnica de análise de dados, de forma que é 

possível descrever e analisar os dados obtidos.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Rádio Rocal entrou, efetivamente, no ar em 24 de janeiro de 2018, mas no ano de 

2017 os integrantes do projeto de extensão já passavam por oficinas formativas e produziam 

programas radiofônicos gravados. Atualmente, a equipe Rocal é composta por 24 alunos, dos 

cursos médio integrado de Multimídia e Superior  Técnológico em Produção Cultural, incluindo 

a professora coordenadora e o técnico em audiovisual, que agem como Educomunicadores, 

assessorando os alunos nesse projeto. A Rádio Rocal possui um estúdio instalado na unidade 

Rocas do IFRN, cujos programas veiculados podem ser escutados através de 10 caixas de som 

de 70W, instaladas em pontos estratégico do IFRN. 

 Ao analisarmos as práticas educomunicativas que permeiam a Rádio Rocal do IFRN, 

verificamos que protagonismo dos discentes pode ser percebido a partir das práticas, das quais 

destacamos, primeiro a interação e o respeito à diversidade dos gostos do público ouvinte, 

buscando sempre melhor contemplar os vários gostos musicais e estilos de programas. 

Inclusive, a grade de programação é bastante variada com Informação (Boletim Informa, Rádio 

em 1 minuto e Rocal Esporte Clube), programas educativo-culturais (Nossa língua, Beat 

Cultural, Que cantor é esse?), interativos de entretenimento (Karaokê, Lá vem o trem), entre 

outros. Em segundo lugar, o protagonismo através da formação de novos alunos, 

multiplicando o saber apreendido. Isso porque os alunos já formados no curso de extensão 

passam a atuar como formadores (Educomunicadores). Conforme questionário semiestruturado 

realizado junto a primeira turma da equipe Rocal, verificamos que, no universo de 18 alunos 

respondentes, 100% gostaram de participar do projeto, alegando a “possibilidade experimentar 

e aprender algo novo”; “aprender sobre a Educomunicação, promovendo a interação entre 

alunos, servidores e até mesmo a comunidade externa”; “o trabalho em equipe e a diversidade 

de conteúdos”. Esse protagonismo juvenil extrapola os muros do IFRN, tendo em vista que a 

equipe da Rocal também capacita os alunos da escola Instituto Padre Miguelinho. Assim, os 

alunos do IFRN, já com a experiência de terem modificado seu próprio espaço escolar, investem 

na multiplicação do saber, sensibilizando jovens de outra escola a se assumirem enquanto 

protagonistas e a pensarem o rádio escolar como um meio de diálogo dentro da escola. Em 

terceiro lugar, o processo de formação nos leva a mais um princípio a construção coletiva do 
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saber, posto que, evolvidos pela teoria e a prática da Educomunicação, os alunos constroem 

um ecossistema comunicativo dentro da escola e ecoam esse saber para demais alunos, externos 

ao IFRN. Assim, é possível compreender alguns princípios que envolvem as práticas 

educomunicativas empreendidas pela equipe Rocal: o diálogo, o respeito a diversidade e 

construção coletiva. 

Após 7 meses de funcionamento efetivo da Rádio Rocal, em julho de 2018, a partir de 

dados cedidos pelo Projeto 50mm sobre a Rádio Rocal, constatamos que há uma semelhança 

entre o que pensam os ouvintes e o que pensa a equipe da própria rádio sobre a Rádio Rocal 

quanto às práticas empreendidas. Para os integrantes da rádio, a emissora é vista como: “uma 

oportunidade de protagonismo e de valorização da comunidade”; “possibilidade de diálogo 

constante com o público” e “implementação de ações educativas e culturais para o cotidiano 

escolar”. Enquanto que para os ouvintes, “(...) a Rádio Rocal está mudando a cara do campus, 

pois serve como um espaço de fuga que traz descontração, entretenimento, informação e 

integração através dos programas e de uma equipe organizada”. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise das práticas empreendidas na Rádio Rocal do IFRN nos leva a considerar que  

temos mais do que o uso da mídia (rádio) para comunicar e promover o entretenimento do 

público, temos uma construção colaborativa do saber ligada a interação dos sujeitos 

comunicadores e ouvintes e  a construção de laços afetivos. Temos um processo circular em 

que alunos ensinam a alunos para que juntos aprendam a dialogar, envolvidos pelo desejo de 

construir um ecossistema comunicativo que seja fértil e gere sentidos de pertencimento para 

toda a comunidade educativa. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas 

RESUMO 

Este trabalho busca avaliar a qualidade das 

calçadas da área central da cidade de Ruy 

Barbosa – RN à luz das normas brasileiras de 

acessibilidade. A pesquisa consistiu inicialmente 

num estudo das normas de acessibilidade NBR 

9050 (ABNT, 2015) e NBR 16537 (ABNT, 

2016), a fim de identificar os principais aspectos 

aplicáveis a calçadas, como a sinalização de piso 

tátil, a divisão das faixas de calçada, o 

rebaixamento e em relação ao acesso de veículos, 

para, posteriormente, avaliar a condição de cada 

calçada. A partir da análise, foi possível 

identificar barreiras urbanísticas em 

praticamente todas as calçadas residenciais 

avaliadas. Ao avaliar as calçadas de alguns 

prédios públicos, percebe-se maior preocupação 

com a acessibilidade, ainda que não estejam 

sendo atendidos todos os itens das normas. 
Contudo, considerando-se a área como um todo, 

é possível atribuir um caráter não-acessível ao 

espaço estudado. Ainda que se trate da parte 

central do município, nota-se um grave déficit 

em relação a acessibilidade das ruas avaliadas, 

comprometendo o acesso de pessoas com 

dificuldade de locomoção. A partir da difusão 

deste estudo, espera-se uma maior visibilidade 

das normas de acessibilidade pela população e 

poder público, culminando na adequação das 

calçadas e servindo como uma semente para 

futuras melhorias em relação a acessibilidade em 

todo o município. 

ABSTRACT 

This research project seeks to evaluate the quality 

of the sidewalks of the central area of the city of 

Ruy Barbosa – RN in the light of the Brazilian 

standards of accessibility through a field visit. 

The research consisted initially of the analysis of 

the accessibility standards NBR 9050 (ABNT, 

2015) and NBR 16537 (ABNT, 2016), to identify 

the main tangible aspects of the sidewalks, such 

as tactile floor signaling, the division of 

sidewalks, the lowering and the vehicle access, 

to be able to study the condition of each 

sidewalk. From the analysis, it was possible to 

identify urbanistic barriers in all situations as 

evaluated. When assessing the sidewalks of some 

public buildings, there is a greater concern about 

accessibility, even though not all the items of the 

standards are being met. However, considering 

the area as a whole, it is possible to attribute a 

non-accessible character to the space studied. 

Although it is the central part of the city, there is 

a serious deficit related to the accessibility of the 

streets evaluated, compromising the access of 

people with difficulty of locomotion. From the 

diffusion of this study, it is expected that 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. Calçadas. Análise. Piso tátil. 

1921



accessibility standards by the population and 

public power will be more pronounced, 

culminating in the adaptation of the sidewalks 

and serving as a seed for future improvements in 

accessibility throughout the city.

1 INTRODUÇÃO 

A acessibilidade caracteriza-se pela garantia de acesso a pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida a lugares públicos ou coletivos. A população beneficiada por essas normas é 

composta por indivíduos que estão em situação de dificuldade de locomoção, ou limitadas por sua 

percepção, seja de modo permanente ou temporário; grávidas, idosos, obesos, cadeirantes, deficientes 

visuais e mentais estão entre os principais beneficiados pela norma brasileira da NBR 9050 (ABNT, 

2015), que estabelece condições acessíveis para edificações e espaços públicos. No Brasil, a 

acessibilidade se faz cada vez mais necessária, tendo em vista os 45,6 milhões de brasileiros que 

necessitam de áreas adaptadas para se locomover, segundo o último censo do IBGE (2010). 

A Constituição Brasileira prevê, em seu art. 3º o direito de ir e vir, garantindo a todos os 

direitos a saúde, ao estudo, ao trabalho e a convivência social. E para isso, é necessária a inclusão de 

todas as minorias, incluindo as pessoas que possuem alguma dificuldade de locomoção. A adaptação 

de calçadas, por se tratar de um espaço público, se torna fundamental para garantir autonomia a 

pessoas com deficiência e de mobilidade reduzida.  

Esta pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar as condições de acessibilidade das 

calçadas da área central da cidade de Ruy Barbosa – RN. A área para análise escolhida foi adotada 

por se tratar da parte central do município e, consequentemente, a mais frequentada pelos cidadãos, 

onde há um tráfego maior de pessoas e onde se localizam a prefeitura, praças e outros locais. Essa 

área corresponde ao logradouro Praça Miguel de Moura. 

Espera-se que seus resultados aqui encontrados sirvam de base para pesquisas e trabalhos 

técnicos e estimulem a conscientização em torno de calçadas acessíveis, possibilitando um 

aproveitamento integral do espaço urbano e promovendo a acessibilidade para todos.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A NBR 9050 (ABNT, 2015) define a acessibilidade como uma “possibilidade e condição de 

alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, 

mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, (...) por pessoa com deficiência ou mobilidade 

reduzida”. E para isso, a norma define como essencial a organização de calçadas com a divisão de 

faixas, sendo elas:  

a) faixa de serviço: serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de

iluminação ou sinalização. (...) largura mínima de 0,70 m;

b) faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser livre de

qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3%, ser contínua entre lotes e ter no mínimo 1,20 m

de largura e 2,10 m de altura livre;

KEYWORDS: Accessibility. Sidewalks. Analysis. Tactile signaling. 
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 c) faixa de acesso: consiste no espaço de passagem da área pública para o lote. Possível apenas em

calçadas com largura superior a 2,00m. Pode acomodar a rampa de acesso aos lotes lindeiros sob

autorização do município para edificações já construídas.

Quando houver acesso de veículos atravessando as calçadas, a NBR 9050 (ABNT, 2015) 

estabelece que deve ser feito de forma a não interferir na faixa livre de circulação de pedestres, sem 

criar degraus ou desníveis. 

Quanto aos rebaixamentos de calçadas para pedestres, devem ser construídos na direção do 

fluxo da travessia de pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33 % (1:12). O 

rebaixamento também deve ter largura mínima de 1,50 e não pode ocupar a faixa livre. 

A NBR 16537 (ABNT, 2016) define como piso tátil “piso caracterizado por relevo e 

luminância contrastantes em relação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia, 

servindo de orientação perceptível por pessoas com deficiência visual, (...)”. O piso tátil pode ser de 

alerta ou direcional e tem aplicações específicas para calçadas, descritas na norma. 

3 METODOLOGIA 

Para desenvolvimento do trabalho foi realizada uma pesquisa de campo e a coleta de dados 

foi efetuada por pesquisadores que residem na cidade, que tem contato direto com o local e fazem 

uso das calçadas no dia a dia.  

Como a cidade não possui plano diretor ou código de obras, a pesquisa foi amparada apenas 

pelas normas NBR 9050 (ABNT, 2015) e NBR 16537 (ABNT, 2016). A análise foi feita de forma 

direta, mapeando os problemas existentes no centro, através de medições com uso de trena e de fotos 

com o uso de celular, toda concluída no dia 24 de agosto de 2018. Os resultados foram registrados e 

organizados, em uma análise descritiva. A partir dos pontos centrais da norma, alguns aspectos foram 

escolhidos para serem avaliados. Esses aspectos são: 

• As faixas de calçada, que foram avaliadas com relação a extensão, quantidade de faixas

existentes em cada calçada, e se foi respeitada a liberação de espaço para a faixa livre;

• O acesso de veículos, se interferem na faixa livre ou causam algum tipo de disfunção no

espaço;

• A sinalização tátil, se existe, e caso exista, se foi instalada de maneira correta;

• E o rebaixamento de calçadas, se existem e se cumprem a função desejada.

Outros parâmetros avaliados foram o comportamento da população a respeito da colocação de 

mobiliário urbano em locais inadequados e por grandes períodos, situação comum em cidades de 

pequeno porte, e quanto à irregularidade da altura das calçadas, um grande problema que causa muitos 

transtornos aos pedestres. Os dados coletados foram organizados em forma de texto acompanhados 

das fotos que retratam os problemas mais recorrentes da área estudada. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na pesquisa de campo foi possível identificar que a maioria das calçadas da área central de 

Ruy Barbosa não seguem os parâmetros de acessibilidade das normas estudadas. Em uma extensão 

de 50m (Figura 1), as calçadas tinham diferentes nivelamentos e rampas desreguladas; além de não 

possuírem piso tátil, a maior parte dos rebaixamentos foi construída fora das calçadas, tomando o 

espaço da rua. Outrossim, ainda que tratemos de calçadas largas, não havia o uso adequado da faixa 

de serviço, faixa livre e faixa de acesso. Todas as lixeiras e árvores localizadas se encontravam na 

rua, em vez de estarem na faixa de serviço. A tabela 1 apresenta a síntese das características físicas 
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das calçadas estudadas e seu atendimento às normas de acessibilidade quanto ao tipo de piso e 

rebaixamento de calçada. 

Tabela 1 - Dimensões das calçadas 

Calçadas Comprimento Largura Nível Rebaixamento 

Adequado 

Tipo de Piso Piso 

Adequado 

Calçada 1 8,27m 2,20m 0,31m Não Pedregulho Não 

Calçada 2 7,04m 2,24m 0,21m Não Cerâmica 

Antiderrapante 

Sim 

Calçada 3 4,48m 2,20m 0,20m Não Cerâmica 

Antiderrapante 

Sim 

Calçada 4 7,02m 2,20m 0,17m Não Cerâmica  

Antiderrapante 

Sim 

Calçada 5 10,85m 2,20m 0,12m Não Cimento Não 

Calçada 6 13,30 2,20m 0.42m Não Cimento Não 

Em pontos mais frequentados da cidade como o centro social, a prefeitura e o mercado (Figura 

2), as calçadas seguem as mesmas características de carência de acessibilidade, com rampas postas 

em local errado e ausência de piso tátil. Pontos que, apesar de serem de convívio coletivo, apresentam 

difícil acesso para pessoas com dificuldade de locomoção. A praça de eventos e a igreja são os únicos 

estabelecimentos parcialmente coerentes, em termos de acessibilidade. Na praça de eventos foi 

possível notar a presença de escadas e rampas com corrimão, largura apropriada e piso tátil. Já a 

calçada da igreja possui rampa acessível, localizada na faixa de serviço, mas ainda carece de piso 

tátil. 

Figura 1 - Extensão de 50m de calçadas. 

Figura 2 - Centro Social e prefeitura 
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Figura 3 – Mapa da rua avaliada 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante as análises feitas, conclui-se que há um grande déficit de acessibilidade nas calçadas 

da área central do município de Ruy Barbosa. Nota-se a falta de áreas adaptadas nos principais pontos 

de acesso da cidade e a partir dos resultados discutidos, espera-se um avanço na percepção da 

sociedade ruybarbosense acerca das dificuldades encontradas no município em relação a 

acessibilidade.  

Diante de todas as dificuldades expostas, seria essencial que houvesse mais interesse do poder 

público e da população em otimizar e melhorar as vias públicas das pequenas cidades, e que exista 

uma maior disseminação das normas NBR 9050 (ABNT, 2015) e NBR 16537 (ABNT, 2016) e seus 

parâmetros básicos aplicados a calçadas. 

Esse estudo pode servir como uma semente para futuras intervenções e melhorias nas calçadas 

de Ruy Barbosa e espera-se que seu progresso ocorra a fim de verificar outros prédios públicos, 

calçadas e transportes municipais que carecem de áreas adaptadas. Ao ser continuada, a pesquisa 

pode beneficiar toda a população, principalmente no que diz respeito à padronização das calçadas, o 

que melhoraria a locomoção de todos e ajudaria no aspecto visual da cidade.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas   

RESUMO 

Para que se possa viver em um mundo 

melhor, o senso crítico e investigativo deve ser 

priorizado, pois, a partir daí, é possível 

identificar e indigitar propostas exequíveis para 

um problema. O referente trabalho objetiva o 

estudo da área central de Boa Saúde-RN,  

identificando as principais barreiras urbanísticas   

presentes no centro da cidade, para, então, 

propor possíveis soluções. Para uma maior 

compreensão, foi-se realizado dois tipos de 

pesquisas: exploratória e quantitativa. No 

término do projeto, concluiu-se que na grande 

parte dos casos, os locais não estão adequados 

para receber todos.     

ABSTRACT  

To be able to live in a better world, the 

critical and investigative sense should be 

prioritized, since from there it is possible to 

identify and intype feasible proposals for a 

problem. The objective of this work is to study 

the central area of Boa Saúde-RN, identifying    

the main urban barriers present in the city center, 

so as to propose possible solutions. For a greater 

understanding, two types of research were 

performed: exploratory and quantitative. At the 

end of the project, it was concluded that in most 

cases, the sites are not suitable to receive all.     

1. INTRODUÇÃO

A acessibilidade das calçadas é uma questão de extrema relevância, não só para que as pessoas 
com deficiência consigam utilizá-las com autonomia, mas também toda e qualquer pessoa, tenha 
mobilidade reduzida ou não.  Quando as calçadas não estão adequadas, todos sofrem. Em locais 
públicos, principalmente, é obrigatório e imprescindível o cumprimento das normas de acessibilidade, 
uma vez que a autonomia de cada cidadão é garantida constitucionalmente.     

A acessibilidade, conceituada pela Lei 10.098 como sendo a possibilidade e condição de 
alcance para a utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa 
deficientes ou com mobilidade reduzida. E em relação as barreiras, a mesma classifica como qualquer 
entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com 
segurança.     

  No presente trabalho, pretende-se estudar a via principal da cidade de Boa Saúde, RN, analisando os 
locais do objeto de estudo e identificando as principais barreiras urbanísticas neles presentes. Nisto 
cabem calçadas com má execução das normas de acessibilidade, referente a rebaixamentos e piso tátil. 
E, através desses estudos, propor soluções exequíveis para os problemas identificados.     
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 O trabalho tem como público alvo indivíduos com algum tipo de deficiência, necessidade especial ou 
mobilidade reduzida. Em suma, com as barreiras urbanísticas solucionadas, essas pessoas, ao se 
locomoverem pela determinada área, terão uma maior autonomia.     

2. RERERENCIAL TEÓRICO

A Lei Nº 10.098/2000 estabelece normas e critérios para promover a acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. De acordo com ela, acessibilidade significa 
dar a essas pessoas condições para alcançarem e utilizarem, com segurança e autonomia, os espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, as edificações, os transportes e os sistemas e meios de 
comunicação. Para isso a lei prevê a eliminação de barreiras e obstáculos que limitem ou impeçam o 
acesso, a liberdade de movimento e a circulação com segurança dessas pessoas    

  A NBR 9050, que trata sobre condições para acessibilidade, estabelece a largura mínima de 
1,20 m para a faixa livre de circulação do pedestre. inclinação de, no mínimo, 8,33%, largura mínima 
de uma rampa, 1,5m, etc.    

  Conforme a NBR 16573 - que traz diretrizes para elaboração de projetos e instalação e que 
estabelece critérios e parâmetros técnicos – o piso tátil deve ter uma continuidade.    

3. METODOLOGIA

Foi-se realizada uma pesquisa exploratória, para um maior entendimento acerca do assunto.
Alguns pontos importantes foram enfatizados, como, dimensionamentos acessíveis. Além disso, 
também foi feito uma pesquisa quantitativa, para que fosse possível mostrar os resultados através de 
números precisos. Facilitando, assim, o entendimento.    

Tendo em vista alguns conhecimentos sobre dimensões e características das calçadas: a inclinação 
e largura correta de uma rampa, como dito na NBR – 9050, norma esta que trata de acessibilidade, 
sinalização para vagas e sinalização tátil (NBR – 16573), foi-se analisado os principais pontos da rua 
para elaborar levantamentos sobre acessibilidade. Primeiramente, aprofundou-se o estudo iniciado nas 
aulas da disciplina técnica Desenho Arquitetônico, do curso de Edificações, ministrada pelo professor 
Petterson Dantas. A pesquisa foi conduzida na Rua Dr. Mario Câmera, rua principal da cidade de Boa 
Saúde - RN. Para que essa averiguação fosse realizada, precisou-se de alguns instrumentos básicos: 
trena, caderneta de anotações e celular para que fossem registrados os objetos de estudo através de 
fotografias.     

4. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Com a pesquisa foi possível perceber que a maioria dos lugares que compõe a Rua Dr. Mário 
Câmera não está apta para receber pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade especial. 
Foram analisadas sete esquinas.  Sendo assim, foi-se feitos levantamentos estatísticos para mostrar, 
de forma mais específica, a situação em que área de estudo se encontra. Abaixo são alguns gráficos 
que mostram os resultados encontrados.     

1927



        2 

      IV SECITEX    /   XIV CONGIC   

Gráfico 2 – Dados sobre os pisos táteis  

No total, a Rua Doutor Mário Câmara possui sete esquinas.  A pesquisa obteve dados de vinte 
e um locais, como: restaurantes, escolas, praças públicas, supermercados, entro outros.    

CRITÉRIOS   SITUAÇÃO A QUAL É ENCONTRADO 

Preservação das Devido a falta de manutenção, as calçadas não estão adequadas para que calçadas 
haja uma locomoção, de forma efetiva, das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.   

Rebaixamento de Na maioria das calçadas não existe nenhum tipo de rebaixamento e quando calçadas 
há não segue o que é proposto pelas normas, como a ABNT-9050.    

Aplicação  dos  pisos Na maioria das calçadas não há a aplicação de piso tátil, quando existe não táties  
condiz com o que é proposto pelas normas, como na ABNT-16573.    

Tabela 1 – Análise geral dos pontos estudados. MARCOS, 2018   

Na próxima imagem, vemos uma das extensões da  principal praça da cidade. Em nenhuma 
das esquinas há a presença de rampas ou piso tátil, tanto nesta extensão da praça quanto em qualquer 
outra. Embora uma praça seja naturalmente um ótimo espaço para caminhar, a ausência de conexões 
com outras calçadas inviabiliza seu uso autônomo por pessoas com deficiência.     
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Figura 3-Praça da Matriz, centro de Boa Saúde. Fonte: MARCOS, 2018 

Figura 4-Localização da área estudada. Fonte: Google Maps 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Com base nesses estudos, fica evidente a necessidade de uma intervenção urbanística, visando 
adequar as calçadas do município às normas de acessibilidade. Foram destacados os pontos 
consideravelmente mais importantes.  Com isso, conclui-se que a não consideração das normas de 
acessibilidade causa diversos transtornos    

Ademais, com mais precisão, concluímos que: em 55% dos casos, há rebaixamento 
inadequado, 18% de rebaixamento adequado e 27% não tem rebaixamento. Com relação aos pisos 
táteis, em 36% o piso tátil é inadequado, 18% adequado e 46% sem piso tátil.    

É importante que a prefeitura e moradores compreendam a cidade como um bem coletivo, 
acessível a todos. Levando-se em consideração os dados obtidos, evidencia-se a necessidade de uma 
intervenção por parte dos líderes da cidade. Para as calçadas de cunho privado, cabe-se uma 
conscientização a respeito das normas. E para as de cunho público, cabe aos cidadãos e pesquisadores, 
conhecedores das normas, a cobrança aos líderes públicos.  
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BARBER&HALL – APLICATIVO DE AGENDAMENTO E 

ADMINISTRAÇÃO DE SALÕES E BARBEARIAS. 

MEDEIROS, L. B. T.¹ e SANTOS, K. E. A.² 
1,2IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O presente trabalho traz como abordagem a 

criação de um aplicativo de agendamentos e 

administração de salões e barbearias. Este tem 

por objetivo melhorar a qualidade de vida dos 

clientes desses estabelecimentos, que poderão 

visualizar mais serviços em menos tempo e em 

qualquer lugar que estejam. Assim como, 

facilitar a vida do empresário, que terá mais 

organização e controle dos dados do seu negócio. 

A pesquisa se deu através de análises 

bibliográficas e contato direto com 

empreendedores do ramo da beleza, que 

revelaram a necessidade da criação de um projeto 

como esse e a forma que ele influenciará a vida 

da comunidade que fará uso da aplicação.

ABSTRACT 

The present work brings as an approach the 

creation of an application of scheduling and 

administration of salons and barber shops. The 

aim is to improve the quality of life of customers 

of these establishments, who can view more 

services in less time and wherever they are. Just 

like, facilitate the life of the businessman, who 

will have more organization and control of the 

data of your business. The research was done 

through bibliographic analyzes and direct contact 

with entrepreneurs of the beauty sector, which 

revealed the need to create a project like this and 

how it will influence the life of the community 

that will make use of the application. 

PALAVRAS-CHAVE:  Software. Gerenciamento. Salão beleza. Barbearia. 

KEYWORDS:  Software. Management. Beauty salon. Barber shop. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o acelerado ritmo tecnológico nos tempos atuais, onde as pessoas se mantem 

conectadas o tempo inteiro, é difícil não pensar em inúmeras possibilidades de softwares que 

auxiliem nos trabalhos diários em muitas áreas. E mesmo diante de um cenário de muito 

ativismo social, onde as pessoas convivem com um desenfreado ritmo na sua rotina, ninguém 

pode se descuidar com a aparência, pois a autoestima das pessoas está ligada ao seu bem-estar, 

sobretudo a estética. 

Com vistas a contribuir de forma ágil e eficiente no atendimento de um serviço a pessoas 

que querem ficar bonitas e estão sem tempo, tendo em vista sua rotina, foi pensado no 

Barber&Hall, um aplicativo de agendamento e administração de salões e barbearias. Este 

projeto viabilizará uma aplicação que tem como finalidade o acesso aos serviços da beleza, 

oportunizando a facilidade de acesso aos serviços. Esse novo modelo de atendimento irá 

possibilitar ao cliente o agendamento de uma forma rápida e fácil onde quer que ele esteja, em 

um salão ou barbearia, e obter informações sobre o estabelecimento desejado.  

Aos profissionais que atuam no ramo, propiciará um maior controle de sua agenda e 

informações financeiras do seu negócio, melhorando o atendimento ao cliente. Neste sentido, 

o aplicativo Barber&Hall conta com uma parte administrativa, exclusiva para o dono do

estabelecimento, que irá substituir as agendinhas de anotações, um dos pontos mais difíceis de 

se manter a organização, segundo entrevistas com donos de salões e barbearias em Currais 

Novos realizadas para fundamentar o início do projeto. 

Conforme informações extraídas durante essas entrevistas, observa-se que as maiores 

dificuldades estão na hora do agendamento e administração de entrada e saída do capital, que 

muitas vezes nem é feita. No estudo desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas é ressaltado que “O uso de tecnologia precisa estar inserido no contexto do 

salão de beleza, visto que em 2018 o acesso à internet via mobile deve ultrapassar o de todos 

os devices (dispositivos) eletrônicos juntos” (SEBRAE, 2018, p.3). 

Grande parte dos clientes tomam decisões a partir de buscas na rede, qualidade e preço 

são os atributos mais relevantes na procura. O Barber&Hall permitirá a comparação de preços 

sem que o cliente saia de casa ou precise fazer várias ligações para decidir qual o 

estabelecimento ideal para si. Portanto, iremos desenvolver um aplicativo web que propicie 

uma melhor prestação de serviços e atendimentos vinculados a estabelecimentos de beleza, 

como salões e barbearias. Facilitando e agilizando o acesso aos serviços disponíveis. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para a criação e desenvolvimento do projeto Barber&Hall, será utilizada a notação UML 

(Unified Modeling Language), que é uma linguagem visual, utilizada para modelar softwares 

baseados no paradigma de orientação a objetos, nas suas diferentes perspectivas, como: 

Modelagem de classes do sistema, de objetos do sistema, de arquitetura geral do sistema, e das 

possíveis situações do mundo real que o sistema será utilizado. 

Após a modelagem, seguirá a etapa de desenvolvimento na linguagem de programação 

que será utilizada pelo website, o PHP, especialmente adequada para o desenvolvimento web, 

que pode ser embutida dentro do HTML. E para a camada de exibição do aplicativo, será 

utilizada a linguagem de marcação de texto HTML, formatada por estilos em cascata (CSS) e 

dinamizada através da linguagem client-side JavaScript, realizando uso dos frameworks ionic 

e firebase. 

Sendo assim, esse projeto se tornará um Progressive Web App, essa é uma experiência 

que associa o melhor da Web com o melhor dos aplicativos. Eles são úteis para os usuários 

desde a primeira visita em uma guia de navegador, pois não exigem instalações, mas ficam 

disponibilizados na tela inicial do usuário. Recentemente, o Christian Heilmann disse estar 

convencido de que os PWAs (Progressive Web Apps) são necessários para caminharmos na 

direção certa. Eles são uma mudança muito importante. Ainda é cedo para se dizer que essa 

tecnologia veio para ficar, mas vale a pena investir nela principalmente quando se trata de uma 

startup como essa. 

3 METODOLOGIA 

Em sua fase inicial, se fez necessário levantar dados por meio de pesquisas 

bibliográficas, para entender como é feita a administração de finanças de seus estabelecimentos 

e poder modelar a forma que o aplicativo será criado. 

Tendo em vista que o uso apropriado de informações nos concede a ciência dos hábitos 

de consumo de cada cliente, então devemos ter esse cuidado na criação do ambiente virtual para 

uma melhor experiência do usuário, seja um administrador ou consumidor. 
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De acordo com o SEBRAE, ter controle sob os serviços realizados e os produtos 

vendidos, viabiliza o conhecimento das vendas realizadas em um determinado período e 

compor um quadro com elas possibilita analisar o desempenho de seus produtos e serviços. 

Sendo assim, a empresa poderá tomar decisões com base em dados que mostram a real situação 

do faturamento de seu negócio. Além disso, saber manusear o fluxo de caixa proporciona uma 

visão a longo prazo da disponibilidade financeira da empresa num determinado período. 

As dicas de Gestão de Negócios do SEBRAE (2010, p. 14) explicitam que: 

“O controle de contas a pagar e a receber é um instrumento que permite 

elaborar o fluxo de caixa projetado, possibilitando conhecer 

antecipadamente o futuro financeiro pelo volume de capital necessário, 

nas condições que as ações sejam definidas. Para comparar o 

planejamento financeiro do negócio com a realidade do dia-a-dia, 

controle as datas e os valores dos pagamentos futuros e registre todos 

os pagamentos realizados”. 

Em meio a isso, é indicado que se anote todas as saídas e faça um resumo ao fechar o 

caixa no fim do dia, tendo atenção especial para as despesas mensais necessárias ao 

funcionamento do negócio. O custo fixo é um fator de controle muito importante, porque 

representa uma parcela significativa de recursos financeiros. 

Diante de todos esses requisitos, o pequeno empresário acaba ficando um pouco 

perdido, tendo em vista que muitas das vezes não há a quantidade de profissionais suficientes 

para conciliar esses serviços propostos com os serviços já existentes na empresa. Além do mais, 

a forma com que esse trabalho é feito acaba tornando-o ainda mais cansativo. Esse é um dos 

problemas que o Barber&Hall irá solucionar. 

4 RESULTADOS ESPERADOS 

A ideia é substituir inteiramente as anotações, que não são tão fáceis de compreender 

por outras pessoas, e fazer com que tudo esteja incluído na plataforma virtual. Esse ambiente 

propiciará um melhor controle de sua agenda e informações financeiras do seu negócio, sendo 

voltado totalmente para a administração do estabelecimento, substituindo as agendinhas, que 

são tão usadas pelos pequenos administradores. 

O aplicativo terá diversas opções como: cadastrar produtos, cadastrar profissionais, 

cadastrar gastos e total de dinheiro arrecadado (para calcular os lucros). Além disso, serão 

disponibilizados relatórios semanais e mensais com os lucros e gráficos para que o 
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administrador possa comparar e analisar a situação do seu negócio. O software se divide em 

duas partes, essa é apenas a primeira. 

O segundo ambiente é destinado inteiramente ao cliente, como forma de viabilizar os 

agendamentos, já que as pessoas estão completamente imersas na tecnologia. Ele está sendo 

idealizado para mostrar os estabelecimentos cadastrados de acordo com a sua localidade. Ao 

selecionar o estabelecimento de sua preferência, serão mostradas informações, como: 

localização, profissionais que estão trabalhando no estabelecimento e serviços com os seus 

respectivos preços. O cliente pode adicionar serviços a sua agenda, de acordo com a 

disponibilidade do estabelecimento e do profissional desejado. Depois disso, o cliente terá 

acesso aos dados do serviço agendado, como: hora, localidade e preço estimado. Ainda terá a 

opção de desmarcar com até 1 hora de antecedência. Posteriormente, poderá fazer avaliações 

do serviço e estabelecimento. Além disso, notificações chegarão quando o serviço estiver 

próximo ou quando houver promoções e haverá uma aba com histórico de serviços agendados. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do estudo realizado foi possível perceber que este projeto poderá contribuir para 

a qualidade de vida das pessoas, oferecendo mais conforto e um atendimento mais eficaz ao 

cliente. Além de tornar os serviços mais ágeis e facilitar o trabalho e a rotina dos empresários, 

colaborará com a organização de seus estabelecimentos em menos tempo.  

Diante disso, o projeto Barber&Hall contribuirá significativamente com o 

avanço tecnológico e com as novas tendências do mercado, abrindo espaço para o 

desenvolvimento do empreendedorismo local.   
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ACESSIBILIDADE NO ESPAÇO PÚBLICO: UM ESTUDO DAS CALÇADAS 

DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE VELHOS 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O presente trabalho nos proporcionou uma 

experiência como pesquisadores, onde 

adquirimos maiores conhecimentos sobre 

acessibilidade e sobre pesquisa científica. O 

principal objetivo desse trabalho, é analisar as 

condições de acessibilidade das calçadas no 

centro de Lagoa de Velhos, embasando futuras 

soluções, visando facilitar a circulação das 

pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida no centro do município. Para melhor 

compreender o nosso objeto de estudo, foram 

realizadas visitas técnicas ao local, e utilizou-

se de registros fotográficos para a análise dos 

elementos encontrados. As normas brasileiras 

relacionadas à acessibilidade, a NBR 9050 

(ABNT, 2015) e a NBR 16537 (ABNT, 2016), 

embasaram a análise das condições das 

calçadas estudadas. A partir do relacionamento 

entre os elementos estudados e a realidade 

encontrada, foi possível listar as principais 

barreiras urbanísticas encontradas nas calçadas 

do centro de Lagoa de Velhos, que vão desde 

a utilização de pavimentação inadequada à 

inexistência de rebaixamentos nas esquinas.  

ABSTRACT 

This work provided us an experience as 

researchers, where we gain greater knowledge 

about accessibility and scientific research. The 

main objective of this work is to analyze the 

accessibility conditions of sidewalks in the center 

of Lagoa de Velhos, supporting future solutions, 

aiming to facilitate the movement of people with 

disabilities or reduced mobility in the center of 

the city. In order to better understand our object 

of study, technical visits were made to the site, 

and photographic records were used to analyze 

the elements found. The Brazilian standards 

related to accessibility, NBR 9050 (ABNT, 

2015) and NBR 16537 (ABNT, 2016), supported 

the analysis of the sidewalks conditions. Based 

on the relationship between the elements studied 

and the reality found, it was possible to list the 

main urban barriers found in the sidewalks of the 

center of Lagoa de Velhos, ranging from the use 

of inadequate paving to the absence of corner 

relegations. 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. Calçadas. Lagoa de Velhos. 

KEYWORDS: Accessibility. Sidewalks. Lagoa de Velhos 
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1 INTRODUÇÃO 

Cidades de diferentes portes têm sofrido as consequências de uma expansão com pouco 

ou nenhum planejamento urbano. Resultados disso, são as precárias condições e falta de 

padronização de elementos básicos da infraestrutura urbana, como as calçadas. Essenciais para 

a acessibilidade nas cidades, quando bem planejadas e executadas, as calçadas permitem a 

circulação segura e autônoma das pessoas no espaço urbano.  

Visando exemplificar as condições de acessibilidade no espaço público de pequenas 

cidades do Rio Grande do Norte, este trabalho se propõe a avaliar calçadas do município de 

Lagoa de Velhos, tendo a principal via da cidade como espaço de estudo. 

O município de Lagoa de Velhos está localizado na microrregião da Borborema 

Potiguar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a sua área 

territorial é de 112km² e sua população estimada é de 2.771 pessoas. A área estudada neste 

trabalho é entendida pela população como o centro da cidade e é composta pelo trecho da Rua 

José Antônio da Costa entre a Rua Antônio Soares e a Praça João Anselmo (figura 1). Nas duas 

extremidades desse trecho encontram-se a igreja matriz, a escola estadual e o mercado público 

da cidade, espaços de grande atração de pessoas. 

Rua Antônio Soares 

Escola Estadual Prefeito João 

Evangelista Ribeiro 

Rua José Antônio da Costa 

Praça João Anselmo 

Figura 1 – Mapa esquemático da área estudada. 

Com o desenvolvimento deste trabalho, tem-se como objetivo identificar as principais 

barreiras urbanísticas existentes no centro da cidade de Lagoa dos Velhos, e colaborar para 

futuras ações em prol da acessibilidade física, possibilitando que todos possam caminhar pelas 

calçadas de forma confortável, segura e autônoma.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com a Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, (BRASIL, 2015), 

entende-se por acessibilidade a possibilidade e condição para utilização, com segurança e 
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autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, 

informação e comunicação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

A acessibilidade é um tema constante nos estudos da cidade em vários países, na busca 

pela constituição de uma infraestrutura urbana segura para os espaços já constituídos e os que 

ainda serão projetados. Como exemplos de pesquisas semelhantes à desenvolvida neste 

trabalho, citam-se o estudo para o turismo acessível na cidade histórica portuguesa de 

Guimarães desenvolvido por Caldeira, Silva e Nunes (2017); a verificação da acessibilidade 

nas calçadas do setor central de Goiânia, Goiás, desenvolvida por Guimarães, Cunha e Santos 

(2015) e o estudo da acessibilidade no centro da cidade alagoana de Palmeira dos Índios, 

realizado por Oliveira, Morais e Costa (2010). 

No Brasil, a norma que fornece os parâmetros de acessibilidade para edificações e 

espaços públicos ou coletivos é a NBR 9050 (ABNT, 2015). Visando a correta aplicação de 

piso tátil nos espaços internos e externos, a ABNT também publicou em 2016 a NBR 16537. 

Essas duas normas baseiam esta pesquisa, especificamente seus conteúdos relativos a calçadas, 

que de acordo com a NBR 9050 (ABNT,  2015) pode ser entendida como parte da via, 

normalmente segregada e em nível diferente, não destinada à circulação de veículos, reservada 

ao trânsito de pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário, sinalização, vegetação, 

placas de sinalização e outros fins. 

3 METODOLOGIA 

Para desenvolvimento deste trabalho, inicialmente foi realizada uma revisão de 

trabalhos que abordam a acessibilidade física urbana, encontrando-se estudos já efetuados em 

centros urbanos de outras cidades. Posteriormente, aprofundou-se o estudo iniciado na 

disciplina de Desenho Arquitetônico do Curso Técnico em Edificações do IFRN das duas 

normas brasileiras que apresentam elementos de acessibilidade para os espaços urbano e 

arquitetônico: a NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos (ABNT, 2015) e a NBR 16537 – Sinalização tátil no piso (ABNT, 2016). 

Por fim, durante o período entre agosto e setembro, efetuaram-se visitas técnicas e 

registros fotográficos do centro do município de Lagoa de Velhos, a fim de identificar as 

principais barreiras urbanísticas existentes. Com base nas normas estudadas e nas informações 

levantadas em campo, foram estabelecidas categorias que resumem os principais problemas 

encontrados nas calçadas sob o ponto de vista da acessibilidade, apresentados a seguir. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir das visitas e da comparação da atual situação do centro de Lagoa de Velhos 

com os critérios estabelecidos pelas normas brasileiras de acessibilidade, foram identificadas 

diversas barreiras que dificultam a circulação da população pelo local. A tabela abaixo resume 

os principais problemas encontrados em seis itens.  

Tabela 1: Principais problemas encontrados no centro de Lagoa de Velhos. 
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PARÂMETROS 
DESCRIÇÃO 

Material de 

pavimentação 

De todas as calçadas analisadas, foi visto que a maior parte delas, não 

possui o tipo de pavimentação adequada. Muitas apresentam pisos 

inadequados para calçadas ou às vezes, não apresentam nenhum tipo de 

pavimento.  

Conservação das 

calçadas 

Algumas das calçadas não recebem a manutenção devida, resultando 

em um estado de precariedade. 

Continuidade das 

calçadas  

A maioria das calçadas não possui continuidade entre elas, por 

possuírem rampas e desníveis que obstruem a faixa livre da calçada. 

Existência de 

rebaixamentos 

nas esquinas 

Dentro da área estudada existem quatro esquinas de cada lado, sendo 

que nenhuma apresenta rebaixamentos.   

Aplicação de piso 

tátil  

Como não existem rebaixamentos nas esquinas, também não é feita a 

utilização de piso tátil.  

Instalação do 

mobiliário 

urbano 

O mobiliário urbano em algumas das calçadas não se encontra 

posicionados da forma correta, na faixa de serviço das calçadas, 

atrapalhando a passagem das pessoas. 

(a) (b) 

Figura 2 – Situação atual de algumas calçadas no centro de Lagoa de Velhos. 

Com todos esses problemas, pode-se perceber que, o centro da cidade, onde há maior 

circulação, não possui condições adequadas de acessibilidade, prejudicando quem está 

transitando pelo local, não assegurando o direito das pessoas de ir e vir, seja ela com deficiência 

ou não.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho apresentou os principais problemas encontrados nas calçadas do centro do 

município de Lagoa de Velhos, que dificultam o acesso das pessoas no espaço urbano. A partir 

da realização desse estudo, é possível perceber que, a falta de planejamento urbano gera 

obstáculos que impedem a circulação das pessoas de forma confortável, autônoma e segura.  

A partir do estudo feito no local, e após a identificação dos problemas encontrados nas 

calçadas, é necessária uma mobilização por parte do poder público junto com os moradores da 

localidade, para que juntos, possam resolver esses problemas, visando melhorar a acessibilidade 

nesse local que é de grande uso para a população do município.  

Para tornar o espaço urbano desobstruído, é preciso seguir as normas, ter calçadas 

projetadas e executadas adequadamente, possuindo pavimentação apropriada, continuidade 

entre elas, sinalização tátil, rampas de acesso, e os demais elementos que tornam as calçadas 

um elemento acessível. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO

O presente estudo visa apresentar o resultado de 

um projeto de pesquisa realizado no IFRN 

campus Nova Cruz, que tinha como objetivo 

promover a conscientização dos discentes e, 

consequentemente, dos demais usuários do 

refeitório do IFRN, sobre o desperdício de 

alimentos. Foi identificado um elevado índice 

de desperdício de alimentos nesta unidade do 

Instituto devido ao consumo irregular dos 

alunos.  A priori, para diminuir este problema, 

buscou-se identificar a quantidade, em quilos, 

de alimentos desperdiçados, além de obter a 

média de desperdício por unidade de refeições 

servidas, em gramas. O projeto foi 

fundamentado no conceito de Marketing Social 

– que busca beneficiar o bem-estar social,

podendo favorecer tanto o Instituto, na redução

dos custos com o fornecimento das refeições,

quanto a comunidade escolar, com o aumento

do número de pessoas favorecidas. O objetivo

inicial era obter um panorama do desperdício

diário e semanal de alimentos antes do processo

de conscientização e, em seguida, verificar se

houve diminuição do descarte de alimentos.

Destarte, os resultados alcançados foram à

articulação no processo de conscientização e

uma nova medida adotada para distribuição de

comidas.

ABSTRACT

 The present study aims to present the result of 

a research project conducted at the IFRN 

campus Nova Cruz, which had as objective to 

raise the awareness of the students and, 

consequently, of the other users of the refectory 

of the IFRN, about the waste of food. It was 

identified a high index of food waste in the 

Institute due to the irregular consumption of the 

students. A priori, to decrease this problem, was 

used means to collect the amount, in kilos, of 

wasted food as well as na average of its 

consumption per unit of meals served in grams. 

The project was based on the concept of Social 

Marketing - which seeks to benefit social 

welfare, which may favor both the Institute, in 

reducing the costs of providing meals, and the 

school community, with an increase in the 

number of people favored. The initial goal was 

to get an overview of the daily and weekly 

waste of food before the awareness process and 

then check if there was a decrease in food 

disposal. Thus, the results achieved were the 

articulation in the process of awareness and the 

new measure adopted for food distribution. 

PALAVRAS-CHAVE: Desperdício. Refeições. Marketing. Conscientização. IFRN. 

KEYWORDS:  Waste. Meals. Marketing. Awareness. IFRN. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto Invisible Food surgiu por iniciativa de um grupo de alunos que foram apresentados 

ao conceito de Marketing Social e a proposta de desenvolver um plano de ação com intuito de 

promover a mudança de comportamento da comunidade escolar em relação a algumas práticas 

consideradas inadequadas, dentre as quais, o desperdício de alimentos. 

Kotler, Lee e Rothschild (2011) definem essa estratégia do Marketing como: 

Um processo que aplica princípios e técnicas de marketing para criar, 

comunicar e proporcionar valor a fim de influenciar comportamentos de 

públicos-alvo que beneficiam tanto a sociedade (saúde pública, segurança, 

meio ambiente e comunidades) como públicos-alvo propriamente ditos 

(KOTLER et al., 2011, p. 26). 

Sabe-se que no mundo, cerca de 1,3 bilhão de toneladas de comida são descartadas por ano, 

enquanto quase 815 milhões de pessoas passam fome no planeta (ONUBR, 2017). Assim, o objetivo 

do trabalho foi promover a conscientização dos discentes e, consequentemente, dos demais usuários 

do refeitório do IFRN, sobre o desperdício de alimentos. Para atingi-lo foi necessário levantar o 

quantitativo de comida descartada por dia, realizar a intervenção através de cartazes com mensagens 

e dados impactantes sobre a temática e observar a reação e comportamento dos discentes diante dessa 

atividade de conscientização.  

Um projeto dessa natureza pode trazer benefícios tanto para a comunidade escolar, ao permitir 

que reflitam sobre um problema que assola todo o mundo, quanto a Instituição de Ensino, 

considerando que esta ação pode reduzir o custo com o fornecimento de refeições e/ou permitir a 

ampliação do número de pessoas atendidas.  

2 METODOLOGIA 

Pode-se afirmar que a pesquisa tem um caráter explicativo, de cunho experimental, tendo em 

vista que os participantes foram submetidos à influência de certas variáveis – mensagens de 

conscientização, “em condições controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os 

resultados que a variável produz no objeto” (GIL, 1999, p.33-34). Assim, a pesquisa foi realizada 

durante duas semanas no refeitório de uma das unidades do IFRN. Na primeira semana foram 

coletadas, pesadas e fotografadas as sobras de cada prato, seguindo as orientações do Manual do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (BRASIL, 2015), obtendo assim, diariamente, o número 

de refeições servidas; a quantidade, em quilos, de alimentos desperdiçados; e, a média de desperdício 

por unidade de refeições servidas, em gramas. O intuito era ter um panorama do desperdício diário e 

semanal de alimentos antes do processo de conscientização.  

Na segunda semana, continuou o mesmo procedimento da semana anterior, mas passou-se a 

realizar a intervenção com cartazes de conscientização na entrada e dentro do refeitório, de forma que 

os alunos e demais usuários lessem mensagens como: “Todo dia, 39 mil toneladas de comida 

alimentam a boca errada: a do lixo.”, “Sirva-se com Consciência!”, “Tem certeza que acabou?”. 

“Evite o desperdício alimentar.” e “Você colocou no prato só o que vai comer?” (Figura 1). Além 

disso, também foi adicionado ao local um cartaz com os dados coletados na primeira semana: 

quantidade de almoços servidos, quantidade (kg) de alimentos desperdiçados e data de cada coleta. 
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      Figura 1 - Cartazes expostos nas proximidades e dentro do refeitório. 

     Fonte: Dados do estudo, 2018. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Devido às diversas implicações éticas, ambientais, econômicas e de saúde, tem crescido a 

preocupação com o desperdício alimentar por parte de organizações e governos (CARVALHO, 

2015). O desperdício alimentar representa elevados custos econômicos, oriundos do mau 

aproveitamento de recursos energéticos, humanos e de equipamentos implicados em toda a cadeia de 

abastecimento (VAZ, 2011). Para atingir o objetivo do estudo foi necessário mapear todo o processo 

de distribuição da refeição para tentar levantar as possíveis causas do desperdício de alimentos. 

Constatou-se que, com a exceção da carne, o aluno tinha autonomia para servir-se e que havia uma 

grande quantidade de alimentos desperdiçados diariamente.  

Na primeira semana em que deu-se início as ações, e, os discentes e demais usuários não 

sabiam sobre a realização e/ou finalidade do estudo, foram servidas 753 refeições e constatou-se que 

foram desperdiçados 34,06 quilos de alimentos, representando a média semanal de 45,23 gramas por 

unidade servida, conforme pode ser observado na Tabela 1. 

     Tabela 1 – Dados referentes ao mapeamento da 1ª Semana. 

Fonte: Dados do estudo, 2018. 

Para facilitar a comparação e o entendimento dos dados levantados na primeira semana, 

apresentam-se os Gráficos 1 e 2, nos quais são demonstradas a quantidade de almoços servidos e o 

desperdício por dia, respectivamente: 

Dia Data 
Sobras em 

Kg 

Quantidade 

de Almoço 
Gramas por 

pessoa 

1º 14/05/2018 7,900 155 51g 

2º 15/05/2018 6,920 172 40g 

3º 16/05/2018 9,460 155 61g 

4º 17/05/2018 5,440 139 39g 

5º 18/05/2018 4,340 132 33g 

Totais 34,060 753 
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    Fonte: Dados do estudo, 2018.        Fonte: Dados do estudo, 2018. 

Já na segunda semana, durante o processo de intervenção para promover a conscientização 

sobre a causa, percebeu-se que a quantidade de alimentos descartados diminuiu gradativamente. 

Analisando os dados coletados durante a semana, constatou-se que foram servidas 720 

refeições e foram descartados 25,68 quilos de alimentos, representando a média semanal de 35,27 

gramas por unidade servida, confirmando uma redução de 21,15% em comparação a semana anterior, 

conforme pode ser observado na Tabela 2. 

        Tabela 2 - Dados referentes ao mapeamento da 2ª Semana. 

Fonte: Dados do estudo, 2018. 

Novamente, para facilitar a compreensão dos dados levantados na segunda semana, após o 

processo de conscientização sobre o desperdício de alimentos, através de cartazes com fotos e frases 

de impacto, apresentam-se os Gráficos 3 e 4, nos quais são demonstradas a quantidade de almoços 

servidos e o desperdício por dia, respectivamente: 

Dia Data 
Sobras em 

Kg 

Quantidade 

de Almoço 
Gramas por 

pessoa 

1º 21/05/2018 6,900 161 43g 

2º 22/05/2018 5,640 144 39g 

3º 23/05/2018 6,320 158 40g 

4º 24/05/2018 4,320 158 27g 

5º 25/05/2018 2,500 99 25g 

Totais 25,680 720 
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   Fonte: Dados do estudo, 2018.         Fonte: Dados do estudo, 2018 

Ressalta-se, que sabendo do objetivo e resultados do estudo, nos dois últimos dias de 

monitoramento, a Coordenação de Atividades Estudantis – COAES modificou o processo de 

distribuição das refeições: todos os alimentos passaram a ser servidos por um funcionário do 

refeitório. Com isso, nestes dois últimos dias percebeu-se uma menor quantidade de alimentos 

descartados (média de 27,34 e 25,25 gramas de desperdício por unidade servida, respectivamente, 

conforme pode ser observado na Tabela 2). Vale destacar que durante a realização do estudo, alguns 

alunos mostraram-se curiosos e interessados pela causa, enquanto que outros demonstraram falta de 

interesse e desprezo.  

Por fim, enfatiza-se que esta atividade permitiu a implantação de novas estratégias no processo 

de distribuição da comida, visando diminuir o número de desperdícios no refeitório na unidade da 

estudada. Ademais, conscientizar os alunos sobre as diversas problemáticas dessa questão, com 

cartazes expostos na entrada e dentro do refeitório. 

 4   CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo pretendeu compreender como ocorria o desperdício de alimentos no refeitório de 

uma das unidades da Instituição, a fim de alcançar um dos principais objetivos – a conscientização 

dos discentes e demais usuários, além de buscar resultados favoráveis para a diminuição do 

desperdício de alimentos no IFRN Campus Nova Cruz. Enfatiza-se que esta iniciativa tinha o intuito 

de incentivar os alunos e instiga-los a participar do projeto.  

Percebeu-se que o processo de conscientização surtiu o efeito desejado, tendo em vista a 

redução de 21,15% de alimentos descartados durante o período analisado. Além disso, o presente 

projeto possibilitou o setor responsável pela distribuição das refeições rever seu processo de modo a 

ser mais eficaz e eficiente, trazendo benefícios para o Campus estudado.  

Por fim, espera-se que continuem as ações de conscientização sobre os problemas causados 

pelo desperdício de alimentos no polo Nova Cruz, assim como em toda a Instituição, tendo em vista 

que um dos objetivos do IFRN é formar cidadãos preocupados em transformar a realidade social, 

buscando a igualdade e justiça. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas: Arquitetura e Urbanismo. 

RESUMO 

Durante o primeiro ano do curso técnico em 

edificações, a disciplina de desenho técnico traz 

conteúdos relativos à geometria como meio de 

fundamentar a trajetória de disciplinas técnicas 

que se seguirão ao longo do curso. No entanto, 

muitas vezes a compreensão da aplicabilidade de 

tais conteúdos se torna distante da prática 

profissional. Com base nisso, este trabalho tem o 

objetivo de mostrar a experiência vivenciada em 

uma exposição na qual os alunos identificaram os 

sólidos geométricos que compõem obras 

arquitetônicas através de maquetes físicas e 

painéis expositivos. Assim foi possível aplicar os 

conceitos aprendidos em sala de aula, mostrando 

que as edificações advêm dos sólidos em suas 

formas simples ou modificadas. Além disso foi 

possível propiciar o trabalho em equipe e a 

percepção do espaço urbano, obtendo, assim, 

resultados satisfatórios como a boa compreensão 

dos alunos acerca dos conteúdos teóricos. 

ABSTRACT 

During the first year of the technical course in 

buildings, the discipline of technical drawing 

brings contents related to geometry as a means to 

base the trajectory of technical disciplines that 

will be followed throughout the course. 

However, often understanding the applicability 

of such content becomes distant from 

professional practice. Based on this, this work 

aims to show the experience lived in an 

exhibition in which the students identified the 

geometric solids that compose architectural 

works through physical models and exhibition 

panels. Thus it was possible to apply the concepts 

learned in the classroom, showing that the 

buildings come from the solids in their simple or 

modified forms. In addition, it was possible to 

provide teamwork and the perception of the 

urban space, thus obtaining satisfactory results 

such as the students' good understanding of the 

theoretical contents. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura. Sólidos geométricos. Obras arquitetônicas. 

KEYWORDS:  Architecture. Geometric solids. Architectural works. 
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1 INTRODUÇÃO 

A noção de geometria é um dos importantes conteúdos que contribui para a percepção do 

espaço edificado. Ao se observar a cidade, percebe-se que casas, prédios e qualquer tipologia 

edificada pode ser entendida a partir de elementos fundamentais da geometria. Assim, pontos, retas 

e planos formam o ambiente urbano que vivenciamos.  

A Arquitetura pode ser compreendida como o resultado construído, fruto da 

manipulação de sólidos geométricos, através da composição de volumes cheios e 

vazios, saliências e reentrâncias, num jogo de luz e sombra, com cuidados estéticos, 

preenchendo determinada finalidade e inserido num determinado ambiente urbano. 

(SOUZA, p. 106) 

Durante o primeiro ano do curso técnico em edificações do IFRN, a disciplina de desenho 

técnico é a única disciplina do núcleo tecnológico, apresentando o papel de fundamentar a trajetória 

das demais disciplinas técnicas que se seguirão ao longo do curso, sobretudo aquelas afins à área de 

arquitetura. A disciplina aborda em sua ementa conteúdos relativos à geometria plana, espacial e 

geometria descritiva. No entanto, muitas vezes esses conteúdos se tornam abstratos e, 

frequentemente, os alunos apresentam dificuldades em entender a aplicabilidade desses conteúdos na 

prática profissional do técnico em edificações. 

Pensando nisso, surgiu a ideia de se desenvolver um trabalho em formato de exposição, no 

qual os alunos pudessem identificar os sólidos geométricos que compõem obras arquitetônicas 

reconhecidas mundialmente. Assim, o trabalho tem como objetivo integrar as teorias estudadas em 

sala de aula na disciplina de Desenho Técnico, com a prática, possibilitando um conhecimento mais 

abrangente sobre os conceitos básicos e fundamentais dos sólidos geométricos oriundos de adições, 

subtrações ou na sua forma mais simples, buscando um despertar dos alunos acerca da forma como 

os sólidos geométricos são aplicados e compreendendo que o formato das edificações advém da 

formação dos mesmos, através de pesquisas sobre grandes arquitetos da história e suas principais 

obras.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Ching (2005) o ponto, a reta, o plano e o volume não são visíveis, exceto na 

imaginação. É possível perceber um ponto no encontro de duas retas, uma reta marcando o contorno 

de um plano, um plano delimitando um volume, e o volume de um objeto que ocupa o espaço.  

Da geometria, sabemos que as figuras regulares são o círculo e a série infinita de polígonos 

regulares que podem ser inscritos nele. Desses polígonos, os mais significativos são as figuras 

primárias: o círculo, o triângulo e o quadrado. Essas figuras primárias podem ser ampliadas ou postas 

em rotação de modo a gerarem formas volumétricas ou sólidos. Os círculos geram as esferas e 

cilindros, os triângulos geram os cones e pirâmides, e os quadrados geram cubos.  

Assim, sólidos geométricos são poliedros limitados por polígonos planos tendo, dois a dois, 

um lado em comum. Esses polígonos planos são as faces do poliedro, cujos lados e vértices são, 

respectivamente, as arestas e vértices do poliedro. Os sólidos geométricos podem ser classificados 

em: regulares, semi-regulares e irregulares.  

Ching (2005, p. 48) diz que todas as formas podem ser compreendidas como transformação 

dos sólidos primários, variações geradas pela manipulação de uma ou mais dimensões ou pela adição 

ou subtração de elementos.  

1947



IV SECITEX /XIV CONGIC 

É só observar. Não há forma arquitetônica sem o concurso e a definição das suas 

formas geométricas. Seja um simples edifício prismático, comum em nossas cidades; 

sejam outros em forma piramidal, ou cônica, mais raros; ou ainda os recentes 

projetos contemporâneos, aparentemente caóticos e sem formas definidas, mas que 

são traçados através de novos conceitos geométricos, auxiliados pelas novas 

ferramentas de computação. (SOUZA, p. 106) 

Com base nisso, fica claro que as construções são formadas por sólidos geométricos. No 

entanto, sua percepção passa quase que despercebida, caso essas construções não se assemelhem a 

sólidos simplificados, pois as pessoas acabam não associando as formas das edificações a esses 

sólidos. Porém, a partir do momento em que se avalia esses sólidos em qualquer tipo de edificação, 

começa-se a perceber, no dia-a-dia, a presença de prismas, triângulos e cubos, o que favorece a 

compreensão de projetos futuros feitos por técnicos formados e orientados sobre esse conhecimento. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia contou, preliminarmente, com o embasamento teórico promovido em sala de 

aula durante a disciplina de desenho técnico. Foram abordados conceitos relativos à geometria plana, 

espacial e geometria descritiva. 

Em seguida foram selecionados arquitetos importantes para a teoria e história da Arquitetura, 

em nível nacional e mundial, como: Vilanova Artigas, Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Lina Bo Bardi, 

Walter Gropius, Mies Van Der Hoe, Frank Loyd Wright, entre outros. As duas turmas, dos turnos 

matutino e vespertino, foram divididas em grupos de aproximadamente 5 componentes e para cada 

grupo foi sorteado um arquiteto. 

A partir daí os alunos iniciaram um trabalho de pesquisa sobre os arquitetos e suas principais 

obras arquitetônicas e escolheram uma obra arquitetônica que tenha despertado seu interesse. Por 

conseguinte, confeccionaram uma maquete e um painel para a exposição dos sólidos, ficando livres 

para utilizar da criatividade na escolha de materiais e confecção das maquetes. 

Tipo de pesquisa: A pesquisa teve caráter descritivo, e permitiu aos estudantes explorar os conceitos 

e a praticá-los fora da sala de aula. 

Universo da pesquisa: A pesquisa foi direcionada aos alunos do 1º ano do curso técnico em 

edificações, com exposição para público local do campus. 

Coleta de dados: Para realizar a pesquisa, foram necessários um embasamento teórico e, 

posteriormente, o desenvolvimento da prática, realizada por meio de maquetes e exposição dos 

sólidos geométricos no dia 20 de junho de 2018. Após isso, foram coletadas as impressões dos 

estudantes acerca do trabalho aplicado e do aprendizado adquirido na exposição. 

Análise de dados: Foi utilizada como técnica de análise as impressões dos alunos acerca da 

importância e da utilização dos sólidos geométricos nas edificações.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O desenvolvimento das maquetes físicas permitiu explorar na prática os conceitos aprendidos 

em sala de aula como escala e proporção, noções de desenho geométrico e sólidos geométricos. Além 

disso, os alunos se utilizaram da criatividade na utilização de diferentes materiais, buscando também 

o reaproveitamento de materiais, numa perspectiva de sustentabilidade. Através do trabalho em grupo

a experiência permitiu promover o trabalho em equipe e propiciar um relacionamento interpessoal,

trabalhando a cooperação e o planejamento entre os alunos.
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Para a elaboração desses produtos, como desenhos ou modelos, são necessários 

dados objetivos, medidas, escalas, construções de figuras geométricas gráficas, 

corretas e precisas.  

É nessa fase de desenvolvimento do projeto arquitetônico que a geometria se revela 

uma indispensável ferramenta e uma inseparável aliada na determinação e 

construção dos volumes e espaços concebidos, através da combinação das suas 

variadas figuras geométricas. (SOUZA, p. 106) 

Além das maquetes, os alunos confeccionaram painéis em folhas A3, nos quais puderam 

abordar um breve resumo sobre o arquiteto escolhido e as características de suas obras, como também 

um breve texto sobre a análise da obra escolhida e os sólidos geométricos que a compõem. 

Um exemplo disso foi a obra de Frank Lloyd Wright intitulada “Casa da cascata” (Figura 1). 

O painel abordou que as obras do arquiteto americano exploravam a integração entre o meio interno 

e externo, sendo um a extensão do outro. Nessa mesma perspectiva, o arquiteto buscava a integração 

com a paisagem natural através de uma arquitetura orgânica. A casa da cascata foi fundada em 1939, 

na Pennsylvania e inicialmente seu uso era residencial, porém atualmente funciona como museu. A 

referida obra é formada por uma composição de paralelepípedos, onde predominam a forma retilínea, 

em um jogo entre cheios e vazios. 

Figura 1 - Maquete da casa da cascata do 

arquiteto Frank Lloyd Wright.        

Fonte: Elaboração dos alunos 

Figura 2 – Painel da exposição com as informações sobre 

a obra analisada. Fonte: Elaboração dos alunos 

Em cada exposição, informações e curiosidades foram desveladas sobre os sólidos que 

compõem grandes obras arquitetônicas como a residência Vanna Venturi (Figura 3), a fundação Iberê 

Camargo (Figura 4), o hospital Sarah Kubistchek e a pirâmide do Louvre, entre outros, fazendo o 

público apreciar não só as possibilidades plásticas e o estilo de cada obra, como também a vida de 

cada arquiteto e sua relevância para o mundo da arquitetura. 
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Figura 3 – Maquete da residência Vanna Venturi. 

Arquiteto: Robert Venturi.  

Fonte: Elaboração dos alunos 

Figura 4 – Maquete da Fundação Iberê Camargo. 

Arquiteto: Álvaro Siza.     

Fonte: Elaboração dos alunos 

Durante a confecção das maquetes, alguns alunos enfrentaram dificuldades na identificação 

dos sólidos geométricos, pois, em algumas obras, haviam derivações das formas dos sólidos, sendo 

frequente a solicitação para o esclarecimento de dúvidas.  

No entanto, a partir da experiência foi possível despertar o olhar dos alunos para a arquitetura 

enquanto produto da composição de formas geométricas, indo além do conteúdo dado em sala de aula 

e conferindo sentido prático ao conteúdo teórico. Com isso percebemos a relevância desse estudo, ao 

propiciar essa vivência com os alunos do 1º ano aguçando as percepções sobre o mundo arquitetônico 

e sobre o processo criativo dos grandes arquitetos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A experiência foi de suma importância para a boa percepção dos alunos quanto ao conteúdo 

teórico acerca de geometria, sendo possível visualizar na prática os elementos fundamentais que 

foram as obras analisadas. Além disso, a atividade permitiu um olhar sobre obras arquitetônicas de 

renome, ampliando o conhecimento do aluno quanto ao espaço edificado. Promoveu ainda, o trabalho 

em equipe em um momento de interação e colaboração entre os alunos.   
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DA ANÁLISE DOGMÁTICA DA PENA DE CENSURA PREVISTA NO 
CÓDIGO DE ÉTICA DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO 

FEDERAL 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

Através do Decreto nº 1.171/94 tem-se instituído 
as regras deontológicas, deveres e vedações 
referente a condutas éticas do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal. No que tange 
ao bojo do processo de apuração de falta ética 
tem-se a previsão, única, da atribuição da pena de 
censura. A pesquisa em tela, fazendo uso de uma 
metodologia de análise qualitativa, usando-se os 

métodos de abordagem hipotético-dedutivos de 
caráter descritivo e analítico, adotando-se técnica 
de pesquisa bibliográfica, tem por linha de fundo 
analisar a adequação da pena de censura com os 
ditames constitucionais em um claro processo de 
filtragem constitucional da regra contida no 
Código de ética do servidor público federal.

ABSTRACT 

Through Decree nº 1.171/94 has set the rules of 
ethics, duties and prohibitions regarding the 
ethical conduct of the Civil Public Servant of the 
Federal Executive Branch. Regarding the bulge 
of the process of verification of ethical 
misconduct, there is a single prediction of the 
attribution of censorship. On-screen research, 
using a methodology of qualitative analysis, 

using the hypothetical-deductive methods of a 
descriptive and analytical character, adopting a 
bibliographic research technique, has as its 
background analyze the adequacy of the 
censorship penalty With the constitutional 
dictates in a clear process of constitutional 
filtering of the rule contained in the Code of 
Ethics of the federal public servant.

1 INTRODUÇÃO 
Por meio do Decreto nº 1.171/94, baixado pelo ex-presidente Itamar Franco, tem-se a inserção 

do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o qual 
especifica um rol de regras deontológicas, deveres e vedações ao servidor público federal. 

PALAVRAS-CHAVE:   Ilegalidade. Pena de censura. Código de ética. Servidor público civil federal. 

KEYWORDS:   Illegality. Penalty of censure. Code of ethics. Federal civil servant. 
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O referido Código de Ética tem aplicação no seio da Administração Pública Federal direta e 
indireta (autárquica e fundacional) e seus respectivos órgãos, devendo ser constituída uma comissão 
de ética, no bojo de suas estruturas organizacionais, com o desiderato de “orientar e aconselhar sobre 
a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, 
competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura”.1 

No que tange ao processo ético disciplinar a única pena prescrita em caso de violação dos 
tipos éticos postos no Código alhures é a sanção de censura: 

XXII - A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de 
censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os 
seus integrantes, com ciência do faltoso. (Grifos nossos) 

Fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa, emprega-se os métodos de abordagem 
hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico, adotando-se técnica de pesquisa bibliográfica, 
tem por linha de fundo analisar a adequação da pena de censura com os ditames constitucionais em 
um claro processo de filtragem constitucional da regra contida no Código de Ética do Servidor 
Público Federal.  

Em uma interpretação sistemática pode-se determinar que a censura seria uma forma de 
advertência agravada como se afere, por exemplo, na Lei Complementar nº 75/93 que dispõe sobre a 
organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União: 

Art. 240. As sanções previstas no artigo anterior serão aplicadas: 
I - a de advertência, reservadamente e por escrito, em caso de negligência no 
exercício das funções; 
II - a de censura, reservadamente e por escrito, em caso de reincidência em falta 
anteriormente punida com advertência ou de descumprimento de dever legal; 
(...). (Grifos nossos) 

Tem-se essa percepção, também, quando da análise da Lei Complementar nº 35/79 que dispõe 
sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional 

Art. 43 - A pena de advertência aplicar-se-á reservadamente, por escrito, no caso de 
negligência no cumprimento dos deveres do cargo. 
Art. 44 - A pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso 
de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no de 
procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave. 
(...) 

Destaca-se, novamente, que o objeto do presente trabalho é a pena de censura prevista no 
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, não se vindo a 
tratar da censura prevista na legislação da Magistratura e do Ministério Público Federal. 

1.1. DA ESTRUTURAÇÃO FORMAL DO CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO SERVIDOR 
PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO FEDERAL 

É importante esclarecer que o anexo do Decreto nº 1.171/94 que Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal não se encontra estruturado formalmente como 

1 Inciso XVI do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 
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prescrito na Lei Complementar nº 95/98 que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e 
estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. 

O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal ao invés 
de seguir a estrutura padrão da legislação brasileira, conforme o art. 10 Lei Complementar nº 95/98 
é estruturado, apenas, com incisos numa sequência única. 

Art. 10. Os textos legais serão articulados com observância dos seguintes princípios: 
I - a unidade básica de articulação será o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", 
seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal a partir deste; 
II - os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou em incisos; os parágrafos em 
incisos, os incisos em alíneas e as alíneas em itens; 
III - os parágrafos serão representados pelo sinal gráfico "§", seguido de numeração 
ordinal até o nono e cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente apenas 
um, a expressão "parágrafo único" por extenso; 
IV - os incisos serão representados por algarismos romanos, as alíneas por letras 
minúsculas e os itens por algarismos arábicos; 
V - o agrupamento de artigos poderá constituir Subseções; o de Subseções, a Seção; 
o de Seções, o Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro e o de Livros,
a Parte; 
(...) 

É sabido que a Lei Complementar nº 95/98 é posterior ao Decreto nº 1.171/94, todavia, a 
lógica formal de estruturação da legislação brasileira contida na Lei Complementar nº 95/98 já era 
seguida, não justificando a razão de adotar-se, apenas, incisos para estruturar Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, o que lhe deixa confuso a sua 
leitura. 

Esse é o primeiro ponto que demonstra a falta de cuidado e mesmo pressa na elaboração e 
publicação do referido Código de Ética. 

2. DA VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS COM A APLICAÇÃO DA PENA
DE CENSURA

2.1. DA PENA DE CENSURA E DESOBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
O princípio da legalidade é sem dúvida uma das maiores conquistas decorrentes da revolução 

francesa de 1789 (inspirada nos pensamentos iluministas), sendo uma das bases jurídicas 
estruturantes da Constituição do Estado Liberal e da formação de um Estado de Direito,2 

2 “Do Estado de Direito em sentido forte, que é aquele próprio da doutrina liberal, são parte integrante todos os 
mecanismos constitucionais que impedem ou obstaculizam o exercício arbitrário e ilegítimo do poder e impedem ou 
desencorajam o abuso ou o exercício ilegal do poder. Desses mecanismos os mais importantes são: 1) o controle do Poder 
Executivo por parte do Poder Legislativo; ou, mais exatamente, do governo, a quem cabe o Poder Executivo, por parte 
do parlamento, a quem cabe em última instância o Poder Legislativo e a orientação política; 2) o eventual controle do 
parlamento no exercício do Poder Legislativo ordinário por parte de uma corte jurisdicional a quem se pede a averiguação 
da constitucionalidade das leis; 3) uma relativa autonomia do governo local em todas as suas formas e em seus graus com 
respeito ao governo central; 4) uma magistratura independente do poder político”. (BOBBIO, Norberto. Liberalismo e 
democracia. 6° ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 19). “(...). Por isso mesmo é o princípio basilar do regime jurídico-
administrativo, já que o Direito Administrativo (pelo menos aquilo que como tal se concebe) nasce com o Estado de 
Direito: é uma conseqüência dele. É o fruto da submissão do Estado à lei. É, em suma: a consagração da idéia de que a 
Administração Pública só pode ser exercida na conformidade da lei e que, de conseguinte, a atividade administrativa é 
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configurando-se em um dos pilares fundantes da limitação do arbítrio estatal na esfera dos direitos 
fundamentais do cidadão. 

A lei, no pensamento liberal iluminista, era um produto da razão, emanada dos 
representantes da sociedade e capaz de regular todo e qualquer assunto relevante, 
constituindo-se na mais importante fonte do direito, notadamente na Europa, onde o 
constitucionalismo só tomou força após a Segunda Grande Guerra.3 

O referido princípio teve por desdobramento garantir liberdade, pois cidadãos poderiam fazer 
tudo aquilo que a lei não proibisse, e ao mesmo tempo ser o filtro da atuação estatal, tendo em vista 
que o mesmo só poderia atuar dentro dos limites determinados pelo manto da lei. 

Lapida José dos Santos Carvalho Filho: 

Não custa lembrar, por último, que, na teoria do Estado moderno, há duas funções 
estatais básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei (administração e 
jurisdição). Esta última pressupõe o exercício da primeira, de modo que só se pode 
conceber a atividade administrativa diante dos parâmetros já instituídos pela 
atividade legisferante. Por isso é que administrar é função subjacente à de legislar. 
O princípio da legalidade denota exatamente essa relação: só é legítima a atividade 
do administrador público se estiver condizente com o disposto na lei.4 

Falar em princípio da legalidade é falar em segurança jurídica, pois tem-se a previsibilidade e 
a dimensão do atuar do Estado em relação ao povo, fornecendo, assim, um sistema de garantia na 
esfera de liberdade (de ir e vir; de expressão; de associação; de contratar; de votar; de ofício, etc.) do 
cidadão. 

Lembra Rafael Carvalho Rezende que do princípio da legalidade tem-se o desdobramento da 
supremacia da lei, o qual determina a prevaleçam da lei em relação a atos da administração pública, 
e na reserva de lei, o qual certas matérias só devem ser formalizadas via legislação, excluídos outros 
instrumentos normativos.5 

Destaca-se que o art. 5º, II, da Constituição Federal determina que “ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, bem como no art. 37 “A administração 
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade (...)”. 

Em síntese o princípio da legalidade obriga que a administração pública só atue secundum 
legem e não contra ou praeter legem.6 

atividade sublegal, infralegal, consistente na expedição de comandos complementares à lei”. (MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27º ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 100). Cf. DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24º ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 64. 

3 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. 2° ed. São Paulo: Renovar, 2008, p. 126. 
4 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25º ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 20 
5 REZENDE, Rafael Carvalho. Curso de Direito Administrativo. 3º ed. São Paulo: Método, 2015,  p. 60. “O princípio 
da legalidade da administração foi erigido, muitas vezes, em «cerne essencial» do Estado de direito. Ele será objecto de 
maiores desenvolvimentos em sede das fontes de direito constitucional. Aqui limitar-nos-emos a algumas considerações 
básicas. O princípio da legalidade postula dois princípios fundamentais: o princípio da supremacia ou prevalência da lei 
(Vorrang des Gesetzes) e o princípio da reserva de lei (Vorbehalt des Gesetzes). Estes princípios permanecem válidos, 
pois num Estado democrático-constitucional a lei parlamentar é, ainda, a expressão privilegiada do princípio democrático 
(daí a sua supremacia) e o instrumento mais apropriado e seguro para definir os regimes de certas matérias, sobretudo dos 
direitos fundamentais e da vertebração democrática do Estado (daí a reserva de lei) 24. De uma forma genérica, o princípio 
da supremacia da lei e o princípio da reserva de lei apontam para a vinculação jurídico- constitucional do poder executivo 
(...)”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 7º ed. Coimbra: Livraria Almedina, 2003, p. 256) 
6 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. 16º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, 
p. 150
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Afere-se, assim, de forma palmar, afronta ao princípio da legalidade, e assim a própria 
Constituição, a pena de censura estatuída Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal posto que a mesma é inserida via decreto no sistema jurídico brasileiro. 

Já sobreleva Celso Antonio Bandeira de Mello: 

(...). Evidencia-se, destarte, que mesmo os atos mais conspícuos do Chefe do Poder 
Executivo, isto é, os decretos, inclusive quando expedem regulamentos, só podem 
ser produzidos para ensejar execução fiel da lei. Ou seja: pressupõem sempre uma 
dada lei da qual sejam os fiéis executores.7 

No que tange ao princípio da legalidade especificamente a matéria de direito administrativo 
sancionador disserta Rafael Munhoz de Mello: 

No campo do direito administrativo sancionador, o princípio da legalidade exige que 
o ilícito administrativo e a respectiva sanção sejam criados por lei formal. Apenas o
legislador pode tipificar uma conduta como ilícito administrativo e imputar à sua
prática uma sanção administrativa. Trata-se de aplicação, no direito administrativo,
do princípio nullum crimen, nulla poena sine lege, previsto no inciso XXXIX do art.
5º da Constituição Federal.
(...)
Assim, tanto a infração administrativa como a sanção administrativa devem ter 
previsão expressa em lei formal. Não basta mera autorização à autoridade 
administrativa, dispondo genericamente sobre o poder de punir. É preciso que a lei 
descreva a conduta ilícita e a respectiva sanção." Isso significa, em outros termos, 
que a lei formal deve veicular a hipótese de incidência e o mandamento da norma 
punitiva. (...)8 

Fábio Medina Osório explicita sobre as sanções disciplinares, as quais seriam um 
desdobramento do direito administrativo disciplinar,9 quando a necessidade de obediência dos 
princípios constitucionais: 

Nenhuma sanção, ainda que de caráter disciplinar, pode ser aplicada ao total arrepio 
da legalidade, da tipicidade, da culpabilidade, da pessoalidade, da individualização 
da pena, da presunção de inocência, da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
interdição de arbitrariedade sem o respeito ao direito de defesa. Nenhuma medida 
disciplinar pode prescindir dessas fundamentais garantias porque sua submissão aos 
princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador é imperiosa. 
Lamentavelmente, nem sempre tais comandos são observados pela Administração 
Pública, que confunde relação de especial sujeição com arbítrio.10 

Já Marçal Justen Filho coloca como elemento do conceito de sanção administrativa funcional 
a previsão em lei: 

7 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27º ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 103. 

8 MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções 
administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, ps. 120-121. 

9 “Com efeito, o regime disciplinar se insere no âmbito do Direito Administrativo Sancionador. (...)”. OSÓRIO, Fábio 
Medina. Direito administrativo sancionador. 3º ed. São Paulo: RT, 2009, p. 227. 

10 OSÓRIO, Fábio Medina. Direito administrativo sancionador. 3º ed. São Paulo: RT, 2009, p. 228. 
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Sanção administrativa funcional é uma punição consistente na restrição a direitos ou 
na aplicação ode deveres, cominados em lei como decorrência da prática de infração 
funcional reprovável e imposta por meio de processo administrativo. 
(...). 
O que se afigura inconstitucional é a ausência de previsão da sanção por lei ou 
a inexistência de padrões delimitadores de sua aplicação.11 (Grifos nossos) 

Destarte, todas as penas de censura aplicadas pelas comissões de ética dos órgãos e entidades 
públicas do Poder Executivo Federal, bem como pela Comissão de Ética Pública da Presidências da 
República são ilegais, sendo passíveis de anulação via controle do Poder Judiciário, por ausência de 
previsão em lei da sanção de censura, bem como das condutas antiéticas vedadas ao servidor público 
federal. 

Além disso possíveis atos administrativos que tenha negado promoção ao servidor público de 
carreira fundamentado, exclusivamente, no registro de pena de censura dado pela Comissão de Ética 
do órgão ou entidade da administração pública do Poder Executivo Federal12 torna-se passível de 
anulação face o reconhecimento da ilegalidade da pena de censura com direito ao retroativo dos 
valores referente ao subsídio do nível ou classe negada. 

Por fim, é bom frisar que há decisão do Tribunal Regional Federal da 1º Região reconhecendo 
a ilegalidade da definição de infrações administrativas, e consequentemente suas sanções, via 
instrumento diverso de lei: 

ADMINISTRATIVO. IBAMA. CÓDIGO FLORESTAL. CONTRAVENÇÃO 
PENAL. AUTO  DE INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PORTARIA Nº 
267 -P/88. ILEGALIDADE. ESTIPULAÇÃO DE INFRAÇÕES E 
PENALIDADES. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA  
INSUBSISTENTE.  
1. A estipulação prevista no art. 26 da Lei nº 4.771, de 15/9/65 (Código
Florestal), constitui contravenção penal. A aplicação da multa ali prevista é
privativa do Juiz, não podendo ser feita pelo IBAMA.
2. A definição de infrações administrativas (e a cominação de penalidades)
somente pode ocorrer por lei, em sentido formal. Portaria da 
Administração não é instrumento adequado a essa finalidade, sem que lei 
anterior o tenha autorizado.  
3. A delegação de competência prevista no Decreto-lei nº 289, de 28/02/67,
perdeu a sua validade (ressalvados os efeitos dos atos já praticados) com a EC
nº 11, de 13/10/78 (art. 3º). Efeitos análogos decorrentes do art. 25 do
ADCT/88.
4. A Portaria nº 267-p, de 05/9/88 - IBDF, não pode subsistir,
quando dispõe sobre penalidades administrativas, posto que fundada em
delegação de competência contida em diploma legal não recepcionado pela
Constituição de 1988.
5. Improvimento da apelação e da remessa. Manutenção da sentença.13 (Grifos
nossos)

11 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 9º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 
p. 1050.

12 Decreto nº 1.171/94. XVIII - À Comissão de Ética incumbe fornecer, aos organismos encarregados da execução do 
quadro de carreira dos servidores, os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções 
e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. 
13 TRF 1º região, terceira turma, Apelação Civil nº 1998.01.00.056844-8/MG, relator desembargador Olindo Menezes, 
data do julgamento em 01/12/1998, DJ 21/05/1999, p. 145. 
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2.2. DA INADEQUAÇÃO DA PENA DE CENSURA NO QUE TANGE AO PRINCÍPIO DA 

VEDAÇÃO DO “BIS IN IDEM” 

Outra garantia fundante do cidadão espraia-se no princípio do non bis in idem, o que veda 
mais de uma punição pelo mesmo fato. A respectiva norma não está contida expressamente na 
Constituição Federal, sendo considerada derivada do princípio da legalidade, constituindo-se um 
princípio constitucional implícito.14 

Este princípio tem o desdobramento no aspecto processual, onde ninguém pode ser processado 
mais de uma vez pelo mesmo fato; material, o qual não se pode punir por uma segunda vez em face 
do mesmo fato; e execucional, onde são se pode executar a sanção, mais de uma vez, pela mesma 
razão fática.  

Destaca-se, ainda, que esse princípio veda a aplicação simultânea da sanção penal e das 
sanções administrativas pelo mesmo fato, devendo o processo administrativo sancionador ser 
suspenso quando da intervenção da justiça penal. 

Do ponto de vista substantivo, o princípio non bis in idem também impede que se 
apliquem conjuntamente penas e sanções administrativas pelo mesmo fato. Tomando 
como ponto de partida a unidade do ordenamento jurídico, é o próprio Estado aquele 
que deve organizar e dirigir coordenadamente o arsenal punitivo de que dispõe. Do 
contrário, o sujeito se veria obrigado a defender- -se permanentemente em todas as 
frentes, o que se apresenta como arbitrário, considerando-se uma reiteração 
inadmissível do exercício do jus puniendi. Na aplicação do princípio non bis in idem, 
as normas procedimentais devem estabelecer a paralisação de qualquer 
procedimento administrativo sancionador no momento em que comece a intervir a 
Justiça penal. Esse procedimento administrativo poderá ser reaberto em caso de 
suspensão ou absolvição em sede penal. Na hipótese de ocorrer condenação em sede 
judicial, deverá se respeitar a coisa julgada e a pena será a única consequência 
jurídica a ser aplicada.15 

Há hipóteses que justificam a dupla imputação, penal e administrativa, em situações 
extraordinárias, como no caso de delito perpetrado por servidor público civil ou militar. Todavia, são 
situações excepcionais devem ser devidamente justificadas.16 

Quanto a dimensão do presente princípio no direito administrativo sancionador explicita 
Rafael Munhoz de Mello: 

14 “(...). Apesar do princípio ne bis idem não ter recebido uma conformação expressa no texto constitucional, há acordo 
quase unanime na doutrina e na jurisprudência constitucional em considera-lo implícito no princípio da legalidade (...)”. 
(FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui (coords). Código penal e sua interpretação. 8° ed. São Paulo: RT, 2007, p. 39). 
15 OLIVÉ, Juan Carlos Ferré; PAZ, Miguel Ángel Núnez; OLIVEIRA, Willian Terra de; BRITO, Alexis Couto de. Direito 
Penal Brasileiro – parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 90. 
16 “Os requisitos antes enunciados devem estar presentes (identidade de pessoa, identidade de objeto e identidade de 
causa). Todavia, ainda que comprovados ditos elementos, é possível manter a dupla responsabilidade. A exceção surge a 
partir de um requisito negativo: a inexistência de uma relação de sujeição especial. Trata-se de hipóteses extraordinárias 
de especial supremacia da Administração, nas quais cabe a aplicação de duas sanções. É o caso de delitos cometidos por 
servidores públicos ou militares, que podem merecer uma sanção penal e outra acrescida pela ordem disciplinar, fruto da 
especial relação que os une à Administração Pública. Idêntica situação pode acontecer no âmbito penitenciário, no qual 
cabe a coexistência da pena com uma medida de natureza disciplinar. Entretanto, as hipóteses de sujeição especial devem 
ser excepcionais e contar com uma justificação muito fundamentada”. (OLIVÉ, Juan Carlos Ferré; PAZ, Miguel Ángel 
Núnez; OLIVEIRA, Willian Terra de; BRITO, Alexis Couto de. Direito Penal Brasileiro – parte geral. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, p. 90). 
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O princípio do non bis in idem impede a Administração Pública de impor uma 
segunda sanção administrativa a quem já sofreu, pela prática da mesma conduta, uma 
primeira. É dizer, uma vez imposta a sanção administrativa, esgota-se a competência 
punitiva atribuída à Administração Pública, não sendo lícita a imposição de nova 
sanção pelo mesmo fato.17 

Destaca-se a súmula nº 19 do STF18 que reconhece a incidência do princípio do non bis in 
idem no seio do processo administrativo disciplinar: “É inadmissível segunda punição de servidor 
público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira”. 

De tal sorte, vislumbra-se de forma clarividente que o princípio do non bis in idem é 
vilipendiado duplamente, no aspecto processual, quando da instauração simultânea do processo 
administrativo disciplinar, nos termos da Lei nº 8.112/90 e do processo administrativo por falta ética, 
conforme Resolução nº 10/2008 da Comissão de Ética Pública (CEP), e no aspecto material, com 
aplicação de pena disciplinar (advertência, suspenção, demissão ou cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade), fundamentado no art. 127 da Lei nº 8.112/90, e a aplicação da pena de censura nos 
termos do inciso XXII do Decreto nº 1.171/94. 

Entendemos que o principal desiderato da comissão de ética é de fito consultivo e educativo, 
de sorte que a função punitiva quedar-se inviável, podendo, no máximo, os feitos, no bojo da 
comissão de ética, constituir-se de investigação prévia para subsidiar a instauração de sindicância ou 
processo administrativo disciplinar e a mesma propor Acordo de Conduta Pessoal e Profissional – 
ACPP.19 

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do desenvolvimento exposto pode-se extrair diversas premissas. 
Primeiramente, que a pena de censura aplicada no seio de um processo de apuração de falta 

ética imposta por uma comissão de ética na esfera da administração pública do Poder Executivo 
Federal vilipendia o princípio da legalidade administrativa esculpido no art. 37, caput, da Constituição 
Federal, posto sua previsão em sede de decreto. 

Em outra dimensão, as comissões de ética perdem legitimidade quanto a função punitiva, 
sobrelevando as funções consultivas e educativa destas, visto que o descumprimento de regras éticas 
previsto no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal 
podem acarretar processo administrativo disciplinar, nos termos da Lei nº 8.112/90, no que tange ao 
dever do servidor em observar normas regulamentares (art. 116, III da Lei nº 8.112/90), cujo 
descumprimento pode gerar a sanção disciplinar de advertência. 

De tal maneira, a instauração do processo por falta ética e de processo administrativo 
disciplinar pelo mesmo fato consubstanciaria violação do princípio constitucional implícito do non 
bis in idem, o qual impede de que o servidor seja processado e punido duplamente pelo mesmo fato. 
Afere-se que toda falta ética corresponde, necessariamente, em uma falta administrativa disciplinar, 
o que inviabiliza por completo a função punitiva das comissões de ética.

17 MELLO, Rafael Munhoz de. Princípios constitucionais de direito administrativo sancionador: as sanções 
administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 210. 
18 Aprovada na sessão plenária de 13/12/1963, publicada no 0DJ de 26/04/1962. 
19  Resolução nº 10/2008 da CEP. Art. 2º Compete às Comissões de Ética: 
(...) 
XV - aplicar a penalidade de censura ética ao servidor e encaminhar cópia do ato à unidade de gestão de pessoal, podendo 
também: 
(...) 
d) adotar outras medidas para evitar ou sanar desvios éticos, lavrando, se for o caso, o Acordo de Conduta Pessoal e
Profissional – ACPP 
(...) 
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Em face das razões esposadas, entende-se que todas penas de censuras aplicadas pela 
Administração Pública Federal nos termos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil 
do Poder Executivo Federal devem ser anuladas, seja judicialmente, seja de ofício pela própria 
Administração em exercio do poder de autotutela, bem como extinto o banco de sanções das referidas 
comissões e invalidados todos os atos administrativos prejudicais ao servidor público motivados em 
decorrência da aplicação da pena de censura. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

O presente trabalho trata sobre como os 

excessos da liberdade de expressão pode 

interferir pejorativamente na concretização dos 

direitos humanos, com ênfase ao problema do 

“hate speech” (discurso de ódio). O estudo é 

importante, pois, a dignidade da pessoa humana 

se apresenta como um princípio fundamental, de 

maneira que o pluralismo de ideias deve ser 

respeitado sem oprimir ou legitimar 

preconceitos a grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade. Logo, as dificuldades 

relacionadas a matéria se devem aos excessos 

do discurso, causando insegurança quanto aos 

limites da liberdade de expressão. Objetiva-se 

desconstruir a ideia da vedação do discurso de 

ódio como contrário a liberdade de expressão, 

reconhecer como tal limitação fortalece a 

democracia, além de discorrer sobre como a 

liberdade de expressão pode ser assegurada sem 

ferir o direito do próximo, e por fim, analisar o 

posicionamento da jurisdição brasileira diante 

deste impasse. A metodologia utilizada consiste 

em pesquisa aplicada, com abordagem 

qualitativa, objetivo exploratório e de propósito 

diagnostico. Conclui-se que a liberdade de 

expressão não deve legitimar discursos de ódio, 

de maneira que a dignidade da pessoa humana 

precisa ser assegurada e o conteúdo do discurso 

analisado sob uma perspectiva jurídica e moral.

ABSTRACT 

The present work deals with how the excesses 

of freedom of expression can interfere 

pejoratively in the realization of human rights, 

with emphasis on the problem of hate speech. 

The study is important, therefore, the dignity of 

the human person presents itself as a 

fundamental principle, so that pluralism of ideas 

must be respected without oppressing or 

legitimizing prejudices to social groups in 

situations of vulnerability. Therefore, the 

difficulties related to matter are due to the 

excesses of discourse, causing uncertainty as to 

the limits of freedom of expression. It aims to 

deconstruct the idea of the prohibition of hate 

speech as contrary to freedom of expression, to 

recognize how such a limitation strengthens 

democracy, as well as to discuss how freedom 

of expression can be assured without hurting the 

right of the neighbor, and finally, analyze the 

position of the Brazilian jurisdiction in the face 

of this impasse. The methodology used consists 

of applied research, with qualitative approach, 

exploratory objective and diagnostic purpose. It 

is concluded that freedom of expression should 

not legitimize discourses of hatred, so that the 

dignity of the human person must be ensured 

and the content of the discourse analyzed from a 

legal and moral perspective. 

PALAVRAS-CHAVE: Liberdade de expressão.  Discurso de ódio. Dignidade da pessoa humana. 

Princípio da proporcionalidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

O período ditatorial (1964-1985) foi um marco da opressão da liberdade de expressar-se, 

porém esta foi reavivada com a redemocratização do país e incluída como direito fundamental na 

Constituição Federal de 1988, tal como expresso em seu artigo 5º. 

Assim como qualquer outro direito a liberdade de expressão não é absoluta, isso ocorre 

porque vivemos em uma sociedade pluralista, de modo que valores, tais como a igualdade e a 

dignidade humana devem ser preservados. Porem, por vezes, a liberdade de expressão é utilizada 

como argumento de legitimação de discursos de ódio. Então, como determinar um limite para tal 

liberdade? 

A fim de responder esse dilema, a importância do trabalho se deve a necessidade de um 

estudo aprofundado acerca da liberdade de expressão e seus limites, tendo em vista que o 

pluralismo de ideias e a sensação de liberdade plena, não devem condizer com o uso pejorativo do 

discurso para atacar, oprimir e legitimar preconceitos a grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana. Logo, a problemática referente 

ao tema não está relacionada ao fato de expressar-se, ou de emitir-se juízo de pensamento, mas nos 

excessos que ferem o direito do próximo e causam insegurança ou banalização do direito de livre 

expressão.  

 O que se objetiva é visualizar a vedação do excesso do direito de expressão, aqui se 

referindo a discursos de ódio, não como um limitante, mas como um fortalecedor da justiça ou da 

democracia. Ademais, tem-se como objetivos específicos discorrer sobre como a liberdade 

individual de pensamento pode ser expressa, sem ferir, outros direitos e princípios fundamentais, tal 

como o respeito a diversidade. Além de analisar o hate speech  diante do pluralismo social e como o 

direito brasileiro se posiciona diante deste empasse. 

Vale ressaltar que o discurso é um ponto imprescindível para a manifestação da expressão, 

sendo este dotado de persuasão e capaz de modificar o ponto de vista de um interlocutor por meio 

da explanação de ideias, podendo ela ser moral e ética, ou não, sendo assim, são os excessos dos 

discursos que contribuem para a utilização agressiva da livre expressão e facilita a existência do 

hate speech (Discurso de ódio). 

Tais discursos, geralmente, se voltam contra as minorias e são pautados em preconceitos e 

na intolerância. Portanto, é justamente nesse ponto que está as dificuldades de realização da 

KEYWORDS:  Freedom of expression. Hate speech. Dignity of human person. Principle of 

proportionality. 
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pesquisa já que os hate speech podem ser facilmente detectados em várias situações da vida 

cotidiana. O desrespeito religioso (principalmente a religiões afrodescendentes), a opção sexual 

(população LGBT), discriminação regional (xenofobia) e racial, são exemplos claros de 

preconceitos enraizados na sociedade brasileira e muitas vezes expostos na forma de discurso de 

ódio, sob a justificativa de se tratar de liberdade de expressão.  

Logo, a vedação de discursos de ódio é um instrumento necessário à garantia da 

integridade da própria democracia, que diante o seu pluralismo de concepções, deve assegurar a 

dignidade de todos.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

São diversos os tratados internacionais que asseguram a liberdade de expressão e coíbem o 

hate speech. Dentre eles, pode-se citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

e Políticos (1966).  Embora a liberdade de expressão tenha grande importância no direito 

internacional, este também se preocupa com a proteção às minorias estigmatizadas da utilização 

abusiva de tal direito (ROTHENBURG & STROPPA, 2015, p.08). No que se refere ao Brasil, o 

ordenamento jurídico estabelece limites do exercício da liberdade de expressão, de forma que o 

individuo tem poder de escolher livremente (autodeterminar-se) até o momento em que se encontre 

na lei uma proibição que confronte com seu pensamento.   

Assim, a liberdade de expressão é utilizada como meio para a obtenção das respostas para 

os problemas que afligem a sociedade, sendo indispensável para qualquer regime democrático, pois 

este pressupõe um espaço público robusto e dinâmico, no qual os mais variados temas podem ser 

debatidos com franqueza e liberdade, permitindo um confronto de ideias em que todos os cidadãos 

podem participar. Assim, tal garantia constitucional é vista não como um fim em si (SARMENTO, 

2006, p. 32). 

Segundo o filósofo John Stuart Mill, a liberdade de expressão é imprescindível para a 

busca da verdade, de maneira que até os pontos de vista considerados absurdamente equivocados 

para o governo e a população não devem ser proibidos, pois podem ter algum resquício de verdade 

e a supressão destes poderia privar a sociedade do acesso a verdade (SARMENTO, 2006, p. 29-30).  

A questão é, e quando a liberdade de expressão torna-se discurso de ódio? O hate speech 

gera efeitos nocivos que podem perdurar ao longo do tempo. Isso ocorre porque ele visa a 

objetificação de uma pessoa ou grupo de pessoas, com intenção de diminuir, inferiorizar e 

humilhar, mediante ofensas, incitação à violência e defesa da superioridade de certo grupo em 
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detrimento de outro, o que acarreta em uma vitimização difusa e propaga a discriminação 

desrespeitosa à diferenças sociais (FREITAS & CASTRO, 2013, p. 344). 

A Liberdade de Expressão está prevista no artigo 5o da Constituição Federal e pode ser 

exercida com plena autonomia, porém é vedado o anonimato, busca-se desta maneira evitar que 

discursos sejam verbalizados sem a devida responsabilidade. No art. 20, da Lei n. 7.716/89, há a 

tipificação como conduta criminosa, a discriminação por motivo de raça, cor, etnia, procedência 

nacional ou religião.  Assim, as restrições à liberdade de expressão voltada ao combate do 

preconceito e da intolerância são analisadas tanto no aspecto jurídico quanto moral 

(ROTHENBURG & STROPPA, 2015, p.13). 

3 METODOLOGIA 

A metodologia inicialmente se pauta numa pesquisa bibliográfica de forma a compreender 

como o discurso de ódio se instalou na sociedade brasileira, mediante um estudo histórico, sendo a 

Constituição Brasileira de 1988 a principal fonte jurídica tanto para a legitimação do direito da livre 

expressão quanto para as suas limitações. Além disso, artigos, monografias e livros foram utilizados 

para o estudo. Trata-se de uma pesquisa com aplicabilidade social e abordagem qualitativa, de 

maneira que analisa dados sobre o atual cenário brasileiro quanto ao discurso de ódio. Tem-se 

objetivo exploratório e proposito diagnóstico, uma vez que, o processo se pautou na discriminação 

entre os conceitos de liberdade de expressão e discurso de ódio, de forma a construir um 

distanciamento lógico entre estes dois temas.   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A democracia apresenta como pressupostos a liberdade e a igualdade, sendo assim, é 

imprescindível compreender como a vedação do hate speech é capaz de contribuir para o governo 

democrático. Os limites de discursos de ódio devem ser vistos como um instrumento necessário à 

garantia da integridade do próprio discurso público, que diante do seu pluralismo de concepções, 

deve reconhecer a dignidade de todos. Logo, a restrição ao hate speech não ameaça a democracia, 

mas antes a fortalece, já que este produz na vitima um sentimento de inferioridade, que resulta 

numa barreira para sua cidadania plena (SARMENTO, 2006, p.34). 

Sendo assim, a liberdade de expressão precisa levar em consideração a ponderação de 

interesses, de forma que se deve procurar o “caminho do meio”, o qual é encontrado através da 

aplicação do princípio da proporcionalidade. Busca-se, portanto, a justa medida para a melhor 

acomodação dos interesses constitucionais no reconhecimento da liberdade de expressão, inclusive 
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no que se refere as concepções consideradas absurdas ou imorais socialmente (SARMENTO, 2006, 

p.54-55).

A cautela e equilíbrio mostram-se imprescindíveis para a implantação da cultura da 

liberdade de expressão, de maneira que a tolerância e os direitos humanos das minorias e grupos em 

vulnerabilidade devem ser defendidos efetivamente, pois, o discurso do ódio, inviabiliza o caráter 

comunicativo da liberdade de expressão, o que infringe a própria democracia e ataca à alteridade e à 

personalidade da vitima.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O hate speech como manifestação ofensiva, geralmente está direcionado a pessoas ou 

grupos vulneráveis, ignorados ou oprimidos pela sociedade, de maneira que, quando estes são 

atacados, o conteúdo discriminatório dá visibilidade a preconceitos enraizados no país. Isto 

minimiza o exercício da cidadania das vitimas que não tem assistência suficiente para contrapor 

ideias, opiniões e sentimentos compartilhados pelos grupos hegemônicos.  

O controle do discurso do ódio deve ser realizado mediante o principio da ponderação e da 

proporcionalidade, para assim promover o respeito a diversidade a partir da construção autocritica 

dos cidadãos acerca de argumentos intolerantes e desrespeitosos aos direito humanos para que 

possa-se propiciar o equilíbrio do discurso, sob a ótica jurídica e moral. Vale salientar que o debate 

de ideias, quando racional, não deve ser banalizado ou censurado, de forma que, as contribuições de 

pensamento sejam somadas, mesmo que desfavoráveis às minorias (desde que não sejam movidos 

de concepções preconceituosas e opressoras), e assim se construa uma sociedade mais acolhedora e 

tolerante as diversidades de pensamento, culturais, religiosas, sexuais, regionais e étnicas.  
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O QUE IMPEDE UM TORCEDOR DE IR AO ESTÁDIO DE FUTEBOL 

NO RIO GRANDE DO NORTE? 

GALVÃO, A. P.1; SILVA, E. C. B.2 e DANTAS, M. G. S.3 

1,2,3 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas 

RESUMO 

As partidas de futebol são eventos que atraem 

espectadores de diversas características. 

Porém, há fatores que vem contribuindo para 

o declínio desses eventos, como a segurança

nos estádios, a estrutura dos mesmos, o

deslocamento e até mesmo o transporte para

se chegar ao evento. O objetivo desse estudo

foi analisar quais as principais características

que influenciam essa não ida ao estádio,

através de um questionário online, formulado

através da escala de Likert de 5 pontos,

pontuando as razões que influenciam a falta 

de fidelidade dos admiradores de futebol e a 

sua ausência no estádio. Ao final, o estudo 

concluiu que os fatores mais expressivos na 

restrição do torcedor de comparecer aos 

estádios são questões estruturais do evento e 

questões de segurança. Além disto, sugerem-

se novas pesquisas para que sejam analisadas 

as variáveis de forma mais específica sobre as 

restrições de frequência.

ABSTRACT 

Football matches are events that attract people 

of various characteristics. However, there are 

factors contributing to the decline of these 

events, such as stadium security, structure, 

displacement and even transportation to reach 

the event. The paper aims analyze main 

characteristics which influence this non-going 

to the stadium, through a survey, formulated 

through the 5 points Likert scale, stating the 

reasons influence lack of fidelity of soccer 

fans and their absence in stadium. The study 

concluded that the most significant factors in 

fan restriction of attending stadiums are 

structural issues of the event and safety issues. 

In addition, new research is suggested to 

analyze the variables more specifically about 

frequency constraints.

Os estádios brasileiros seguem, em sua maioria esmagadora, com suas arquibancadas 

vazias. Em paralelo, percebe-se que o futebol no mundo inteiro tem crescido consideravelmente 

(BARROS, 2017). Analisando este fato, percebe-se que a gestão do esporte deve compreender 

as restrições que influenciam os torcedores a não frequentar jogos de futebol no estádio, na 

PALAVRAS-CHAVE: Futebol. Eventos esportivos. Gestão do esporte. Restrições. Segurança. 

KEYWORDS: Soccer. Sports event. Sports management. Restrictions. Security. 
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medida em que a diminuição do número de espectadores provoca a redução das receitas geradas 

pelas bilheterias (FGV, 2004). 

A pesquisa realizada por Morais (2016) confirma que o esporte e o entretenimento 

andam juntos e que, após a Copa do Mundo realizada no Brasil, foi possível perceber o aumento 

significativo de vendas de bilhetes. Entretanto, observou-se que os gestores não administraram 

bem a demanda, assim como os torcedores ficaram mais exigentes, não aceitando pagar caro 

apenas pelo futebol. Considerando estes fatos, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar quais os 

fatores que contribuem para o declínio dos eventos esportivos, visando analisar as razões que 

restringem a frequência dos torcedores aos estádios. Este estudo tomou como base o artigo de 

Stähelin (2016) que discorre sobre os fatos que restringem os torcedores a frequentarem os 

estádios de Santa Catarina, e o artigo de Cardoso, Correia e Biscaia (2014) que descrevem sobre 

a influência das restrições na lealdade dos espectadores de futebol.  

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

Stähelin (2016) ressalta que cabe aos clubes e seus gestores uma administração de 

qualidade, no que tange as partidas de futebol, para atender melhor o perfil do seu público.  

Nesse sentido, pesquisas que investigam estes aspectos são importantes para que os clubes 

consigam mensurar e qualificar suas estratégias de gestão no que se refere à média do público. 

O próprio estudo da autora relata sobre a existência de onze fatores que restringem a frequência 

de torcedores aos estádios de Santa Catarina. Estes são: acessibilidade; alternativa de prática 

esportiva; alternativas de lazer; compromissos; custos; falta de conhecimento; falta de interesse 

e companhia; falta de sucesso; localização; programação esportiva; e segurança. Contanto, 

percebeu-se que os fatores que mais influenciam na decisão de frequentar os estádios são custos; 

programação esportiva; compromissos; e falta de sucesso. 

Correia, Biscaia e Cardoso (2014) realizaram uma pesquisa com o intuito de analisar 

a influência das restrições na lealdade dos espectadores de futebol. Aplicou-se aos torcedores 

do Sport Lisboa e Benfica um questionário e através de uma análise fatorial exploratória 

identificaram-se 11 fatores: Acessibilidades; alternativas de lazer; falta de interesse e 

companhia; falta de sucesso; custos; falta de conhecimento; segurança; alternativas de prática 

desportiva; compromissos; localização; e programação desportiva.  O resultado dos testes 

identificou a existência de diferenças entre restrições sentidas por sócios e não sócios, bem 

como entre espectadores com diferentes níveis escolares.  
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2 METODOLOGIA 

A pesquisa é de caráter quantitativo e foi desenvolvida com base no estudo de Stähelin 

(2016) e Cardoso, Correia e Biscaia (2014). Segundo Fonseca (2002) a pesquisa quantitativa 

se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a 

realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, 

recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. 

  Assim sendo, um questionário online foi criado na plataforma Formulários Google, 

visando como resultado um documento explicitando as razões que restringem a ida dos 

torcedores ao estádio. Antes da aplicação, foi realizado um questionário pré-teste de forma 

presencial com quatro pessoas sendo dois do gênero feminino e dois do gênero masculino. O 

objetivo era adaptar o inquérito a partir das sugestões dos questionados. 

 Posteriormente, foi aplicado o questionário online composto por 28 (vinte e oito) 

perguntas, divididas do seguinte modo: 8 (oito) relacionadas ao perfil do torcedor e 20 (vinte) 

associadas aos aspectos estruturais, meios de locomoção e segurança que contribuem para o 

não comparecimento do espectador ao estádio. Destas, apenas oito (8) foram utilizadas para a 

análise desta pesquisa: o elevado custo financeiro com bilhetes, comida, estacionamento e com 

deslocamento; capacidade/ausência de estacionamento; A falta de transportes públicos; A falta 

de espaço no Estádio para lidar com multidões; A distância para chegar ao estádio; A falta de 

segurança na entrada e saída do estádio; A falta de segurança nas arquibancadas durante os 

jogos; Estrutura/acomodação do estádio. 

A amostra é não probabilística coletada a partir da facilidade do uso das redes sociais. 

O questionário foi disponibilizado nas mídias sociais dos pesquisadores através de um link de 

acesso a plataforma e obteve retorno de 261 (duzentos e sessenta e um pessoas). Trinta deles 

foram subtraídos do estudo por responder de forma incorreta ou finalizou o questionário com 

ausência de resposta. Sendo assim, apenas 231 (duzentas e trinta e um) foram validados.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Primeiramente, foi traçado o perfil dos participantes, considerando que duzentos e trinta 

e uma (231) pessoas responderam ao questionário. Foi predominante indivíduos do sexo 

masculino, correspondendo a 60,4%, em uma faixa etária entre 26 a 30 anos, equivalente a 

28,6% dos entrevistados. Constatou-se também sobre os questionados que 28,6% possuem 

mestrado e 60,1% recebem mais que três salários mínimos.  
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 Foi possível visualizar também que uma quantidade de 10% dos torcedores são sócios 

dos seus times e que também 40,4 % nunca vão ao estádio, 41,2% raramente vão ao estádio e 

9,2% quase sempre vão ao estádio. Na tabela a seguir demonstra-se os fatores restritivos a ida 

ao estádio avaliados quanto a sua importância a partir da escala de Likert, onde 1 é “não 

influencia” e 5 “influencia”.   

Tabela 01 - Influência atribuída a cada fator na escala de Likert. 

Fonte: Elaboração dos autores.

A partir dos resultados obtidos sobre a influência em cada fator, destaca-se a falta de 

segurança na entrada e saída dos estádios, o que expressa descontentamento dos torcedores com 

a gestão organizadora do evento que poderia reverter a situação investindo numa equipe com 

capacidade de garantir a segurança das pessoas presentes. 

Em seguida, surge novamente a questão da segurança no fator “falta de segurança nas 

arquibancadas”. Os indivíduos que frequentam o estádio como entretenimento se queixam, 

geralmente, das brigas de torcidas organizadas, as quais tornam o evento desagradável e deixam 

o consumidor descontente com o produto que esperava adquirir. Pode-se englobar, nesse

contexto, o fator “Falta de espaço no estádio para lidar com multidões”. A aglomeração de 

pessoas fervorosas acaba gerando conflitos e desconforto.  

De maneira geral, com o aumento do valor cobrado das multas de trânsito, a partir da 

Lei Seca, eventos que têm o consumo de bebidas alcoólicas tendem a ter um número menor de 

pessoas com automóvel. Sendo assim, a ausência de estacionamento não tem uma importância 

significativa, porém, se considerarmos que as pessoas precisam de transporte para se 

locomoverem, o dado, apresentado com a pontuação 5 na escala, possui relevância.  No entanto, 

mesmo a Copa do Mundo deixando um legado no tocante a estrutura, a pesquisa aponta também 

Fatores/Itens (em %) 1 2 3 4 5 

O elevado custo financeiro com bilhete, 

comida, estacionamento e deslocamento 

56,3 10,3 15,9 7,9 8,5 

Capacidade/ausência do estacionamento 48,8 11,5 15,9 8,7 14,7 

A falta de transportes públicos 45,6 5,6 12,4 10,8 25,2 

A falta de espaço no Estádio para lidar com 

multidões

32 10,3 13 13 31,2 

A distância para chegar ao estádio 37,7 10,7 16,3 12,3 23 

A falta de segurança na entrada e saída do 

estádio 

16 6,4 12,8 19,6 44,8 

A falta de segurança nas arquibancadas 

durante os jogos 

22,1 6,7 19,4 15,8 36 

Estrutura/acomodação do estádio 32,8 11,1 18,6 14,6 22,5 
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que a falta de transporte público, a distância para chegar ao local e a estrutura/acomodação do 

estádio, nessa ordem, são problemas atribuídos com porcentagens consideráveis no valor 5 da 

escala. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a finalização do presente estudo, foi possível analisar os fatores que restringem a 

ida dos torcedores da amostra escolhida aos estádios. Através dos dados coletados, entendeu-

se melhor o perfil do consumidor desse tipo de evento, onde se predomina os indivíduos de 

sexo masculino, com mestrado e ganham mais que três salários mínimos. Os fatores de 

segurança foram os mais destacados pelos respondentes, seguido das questões de transporte. 

Por meio dos dados apresentados no decorrer do estudo, pode-se afirmar que cabe aos 

gestores de eventos esportivos inovar e oferecer um melhor produto aos consumidores, já como 

tais ações promovem uma troca justa, na qual o cliente passará a ter uma retribuição em relação 

ao valor pago pelo bilhete. Além disso, estes dados poderão servir como base para outras 

pesquisas e para os administradores destes eventos, para que possam organizar a gestão de 

acordo com a necessidade, dentro de seu planejamento e plano de marketing, e assim consigam 

diminuir essas restrições resultando no aumento da frequência das pessoas em estádios. 
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ELES SE SUPERAM: CAMPANHA PROMOCIONAL PARA A ONG APARN 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

O trabalho é o resultado de uma pesquisa 

realizada durante a disciplina de marketing no 

curso técnico integrado em multimídia do IFRN-

Cidade Alta junto a Associação Paradesportiva 

do Rio Grande do Norte (APARN). O objetivo 

consiste em analisar a comunicação 

organizacional da referida associação, 

destacando-se a elaboração de uma campanha 

promocional. Adotamos a metodologia da 

pesquisa exploratória e experimental do tipo 

qualitativa, recorrendo a entrevista como 

instrumento de coleta de dados. Dessa forma foi 

possível compreender a missão, a visão, o 

público-alvo, os valores, a marca, o 

posicionamento e o “Mix de Marketing” 

desenvolvido pela APARN para empreendermos 

a elaboração de uma campanha promocional 

voltada aos anseios da instituição. Para tanto, 

recorremos ao referencial teórico sobre 

marketing e a análise SWOT. A pesquisa se 

justifica por sua importância acadêmica e social 

cujos resultados voltam-se para a necessidade de 

desenvolver estratégias de marketing nas 

organizações não governamentais para a 

ampliação do alcance das ações desenvolvidas. 

ABSTRACT 

The work is the result of a research carried out 

during the marketing discipline in the multimedia 

integrated technical course of the IFRN-Cidade 

Alta with the Association Paradesportiva do Rio 

Grande do Norte (APARN). The objective is to 

analyze the organizational communication of this 

association, highlighting the elaboration of a 

promotional campaign. We adopted the 

methodology of exploratory and experimental 

research of the qualitative type, using the 

interview as an instrument of data collection. 

positioning and "Marketing Mix" developed by  

In this way it was possible to understand the 

mission, vision, target audience, values, brand, 

APARN to undertake the elaboration of a 

promotional campaign focused on the 

institution's wishes. To do so, we use the 

theoretical reference on marketing and SWOT 

analysis. The research is justified by its academic 

and social importance whose results turn to the 

need to develop marketing strategies in non-

governmental organizations to broaden the reach 

of the actions developed. 

PALAVRAS-CHAVE:  APARN. Análise SWOT. Mix de marketing. ONG. Campanha promocional. 

KEYWORDS:  APARN.  SWOT analysis. Marketing Mix. ONG.  Promotional campaign. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Associação Paradesportiva do Rio Grande do Norte (APARN) é responsável por 

acolher, treinar e incentivar a prática de esportes voltada para o público com paralisia cerebral. 

A prática esportiva engloba a modalidade paraolímpica Bocha, esporte paraolímpico voltado 

para pessoas com paralisia cerebral grave que utilizam cadeira de rodas (CAMPEÃO, 2011). A 

fundação teve início em 2011 com a iniciativa de Matheus Jancy Bezerra Dantas, educador 

físico, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Desde então as 

atividades da Associação ocorrem na instituição de ensino FACEX, situada na Cidade Alta, 

Natal/RN e recebem o apoio de profissionais voluntários: psicólogos, educadores físicos e 

fisioterapeutas. Dessa maneira, a ONG vem conseguindo transformar a vida de jovens e adultos 

com deficiência, e, consequentemente, beneficiando as famílias envolvidas. 

A motivação de se projetar e implementar uma campanha publicitária para APARN, 

surgiu mediante a um trabalho de pesquisa que começou em sala de aula na matéria de 

Marketing no curso técnico integrado em multimídia do IFRN-Cidade Alta, no período de abril 

a agosto de 2018. A escolha é justificada em razão de a ONG ser uma instituição que não tem 

suporte e atenção de representantes públicos e patrocinadores, o que é acarretado devido a um 

défice na visibilidade da instituição para o público externo, devido à falta de posicionamento 

de um marketing eficaz. Por meio desse dilema a equipe de pesquisadores empreendeu a análise 

da comunicação organizacional da APARN e desenvolveu uma campanha promocional para 

que a associação recebesse mais notoriedade, despertando a atenção da sociedade e 

beneficiando tanto à equipe da APARN quanto ao público acolhido pela instituição. Isso porque 

por meio de uma promoção alinhada ao posicionamento da instituição é possível ampliar a 

divulgação dos trabalhos da associação trazendo uma maior visibilidade para a ONG. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O uso do marketing é um imperativo para o mundo contemporâneo, de modo que não 

só as empresas com fins lucrativos fazem uso do Mix de marketing para aumentar seus lucros, 

mas também as instituições sem fins lucrativos como as ONGs devem estruturar bem o 

marketing para cumprir com eficiência a missão que desempenha. O marketing pode ser 

definido como “a gestão de relacionamentos lucrativos com o cliente” (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2015, p. 3). 
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O marketing já passou por várias fases ao longo do tempo, e atualmente não se resume 

somente à ideia de “mostrar e vender” e sim em criar e satisfazer as necessidades dos clientes, 

com isso, o marketing hoje é definido como sendo “um processo administrativo e social pelo 

qual os indivíduos e organizações obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação e 

troca de valor com os outros” (KOTLER; ARMSTRONG, 2015, p.4). 

Nesse panorama o Mix de Marketing também chamado de 4P's: produto, preço, praça, 

promoção consiste no conjunto de ferramentas táticas de marketing que a empresa ou instituição 

combina para causar uma determinada resposta no mercado-alvo. Assim sendo o Produto é 

tudo que a empresa oferece para um mercado-alvo, podendo ser bens ou serviços. O Preço é o 

valor em dinheiro que os clientes terão que pagar para receber o produto. A Praça ou ponto de 

venda está diretamente ligada ao local em que o produto é ofertado e, por fim, a Promoção 

envolve as estratégias que comunicam os pontos fortes do produto estimulando a compra. 

Para Kotler e Armstrong (2015), a administração da função de marketing se inicia com 

uma análise geral da situação da empresa, a análise SWOT serve para avaliar as empresas 

através dos pontos fortes (strengths – S), pontos fracos (weaknesses – W), oportunidades 

(opportunities – O) e as ameaças (threats – T). Tal como caracteriza: 

Os pontos fortes incluem competências internas, recursos e fatores situacionais 

positivos que podem ajudar a empresa a entender seus clientes e atingir seus objetivos. 

Os pontos fracos incluem limitações internas e fatores situacionais negativos que 

podem afetar o desempenho da empresa. As oportunidades são fatores ou tendências 

favoráveis no ambiente externo que a empresa pode conseguir explorar ao seu favor. 

E as ameaças são fatores ou tendências externas desfavoráveis que podem apresentar 

desafios ao desempenho (KOTLER; ARMSTRONG, 2015, p.59).  

Nesse panorama, a partir da análise SWOT é possível empreender uma campanha 

publicitária, entendida como: conjunto de elementos com igual temática e conceito, objetivando 

a comunicação (SAMPAIO, 2003) 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa é do tipo qualitativa, caracterizada como exploratória e experimental, haja 

vista que além de conhecer o nosso objeto de estudo empreendemos a elaboração da campanha 

promocional, como experimentação. Assim, utilizamos como instrumento de coleta de dados 

tanto a entrevista quanto o questionário. A entrevista aberta foi realizada junto aos responsáveis 

pela associação APARN como forma de conhecer a história e as práticas da ONG, destacando-

se: a Missão, a Visão, os Valores, o Público-alvo, a Marca e Posicionamento, bem como o Mix 

de Marketing. O questionário foi realizado junto ao público atendido pela APARN e teve o 
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objetivo de medir a obtenção a satisfação ou não desse público com as ações desenvolvidas pela 

instituição. Diante de todos os dados coletados realizamos a Análise SWOT e, posteriormente 

elaborarmos a campanha promocional, como forma de sanar alguns pontos fracos da APARN. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A fim de desenvolver uma campanha publicitária para a instituição, realizamos a análise 

dos dados coletados, almejando entender anseios e as necessidades da APARN. Como 

resultados verificamos que a ONG possui a Missão de transformar a vida das pessoas com 

paralisia cerebral, tendo como Visão o aperfeiçoamento físico com foco nas competições do 

Bocha e como Valores o amor pelo bocha e pela fraternidade existente na APARN. Assim, é 

perceptível que o esporte é o ponto central da união de todos e que a participação da família é 

efetiva, mostrando a abrangência do público-alvo da APARN. Além disso, notou-se que o 

Posicionamento da APARN está focado no trabalho de responsabilidade social efetivo, tal como 

relatam as pessoas atendidas pela associação, destacando a mudança positiva que a ONG 

proporcionou na vida desse grupo social. Muitos dos jovens e adultos atendidos pela APARN 

viviam sedentários enclausurados em suas casas, mas segundo eles, isso mudou após sua 

entrada na instituição. 

Quanto ao Mix de marketing da instituição, identificamos o produto/serviço: acesso a 

prática paraolímpica; o preço: as aulas são gratuitas; a praça: universidade Facex e promoção: 

eventos realizados esporadicamente pela instituição e buscando sanar alguma necessidade 

financeira pontual. Ao realizarmos a análise SWOT da ONG, detectamos os pontos fortes: o 

compromisso dos voluntários e organizadores pelo projeto, visto que de um modo geral isso foi 

levantado por meio de elogios feitos pelos participantes do questionário; pontos fracos: a falta 

de divulgação na mídia, ocasionando pouca visibilidade à instituição e déficit nas doações; 

oportunidades: elaboração de eventos para aproximar patrocinadores; ameaças: falta de 

recursos financeiros. Conforme relatou um dos responsáveis pela associação, tem-se uma 

divulgação intuitiva da APARN. Nesse sentido, compreendemos que o pouco diálogo com o 

público externo está diretamente ligado ao baixo apoio financeiro recebido pela instituição. 

Além disso, com pouca divulgação, a Marca da ONG não se diferencia no contexto ao qual está 

inserida em relação as demais associações. 

Sendo assim, o déficit base da ONG é a pouca visibilidade, já que não conta com uma 

estratégia de marketing, o que consequentemente limita o número de colaboradores financeiros. 

Logo, a campanha publicitaria teve como foco trazer mais notoriedade a APARN e 
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concomitantemente sensibilizar o público externo a conhecer e ajudar a ONG. Tomando como 

base o trecho da fala de um dos voluntários e percebendo que esse está em consonância com a 

visão e os valores da associação, foi realizada uma campanha promocional de caráter 

experimental seguindo o conceito, “Eles se superam”. A partir desse conceito foi produzido um 

vídeo publicitário, publicado nas redes sociais (Facebook e Instagram) da APARN, e 

posteriormente, deve ser veiculado nas emissoras de televisão da região. Além disso, foram 

elaborados cartazes para divulgação em meio virtual. 

Figura 1 - Cartaz da campanha promocional da APARN. 

(Fonte: autores) 

Acredita-se que por meio do vídeo e dos cartazes, divulgados por mídia espontânea, 

e/ou vinculados em outras mídias, a ONG alcançará mais visibilidade do público externo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Crê-se que os objetivos propostos pela pesquisa foram alcançados, quanto à análise da 

ONG e a campanha promocional para solucionar o déficit na visibilidade. Sendo assim, resta 

acompanhar e analisar a repercussão do vídeo e dos cartazes mediante as diversas mídias de 

comunicação, e com isso, atestar a relevância de um marketing bem planejado para que 

qualquer instituição se torne mais divulgada e cumpra a missão em que lhe está relacionada.  
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ESTUDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PARA O IFRN  

CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE 

ROCHA, L. A. L.1; FONSECA, M. R. R.2 e MEDEIROS, D. C. A.3 

1,2,3 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas: Arquitetura e Urbanismo. 

RESUMO 

A eficiência energética em edificações torna-se 

um tema urgente diante da busca pela 

sustentabilidade, já que a indústria da construção 

civil é uma das atividades mais impactantes do 

planeta. Tal impacto tem início desde a 

construção e se estende ao longo do uso da 

edificação. Diante disso, observando-se a 

realidade de consumo energético do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN) campus São 

Gonçalo do Amarante, delineou-se como 

objetivo geral estudar a eficiência energética do 

bloco principal da edificação, através do 

levantamento e análise dos dados da envoltória, 

sistema de iluminação e sistema de 

condicionamento de ar. A posteriori, os dados 

serão inseridos na plataforma on-line EDGE que 

auxilia na proposição de melhorias em eficiência 

energética em edificações. Buscou-se referências 

bibliográficas sobre o tema, e por conseguinte os 

dados do prédio principal do campus. O tema 

justifica-se por ser relevante na área de 

edificações, porém não é abordado na matriz 

curricular do curso técnico. A pesquisa ainda está 

em curso, os resultados, portanto, são parciais.

ABSTRACT 

Energy efficiency in buildings becomes an 

urgent issue in the quest for sustainability, since 

the construction industry is one of the most 

impacting activities on the planet. Such an 

impact begins from the construction and extends 

throughout the use of the building. Considering 

the reality of energy consumption of the Federal 

Institute of Education, Science and Technology 

of the Rio Grande do Norte (IFRN) São Gonçalo 

do Amarante campus, the general objective was 

to study the energy efficiency of the main 

building block, through the survey and analysis 

of envelope data, lighting system and air 

conditioning system. A posteriori, the data will 

be inserted in the online platform EDGE that 

assists in proposing improvements in energy 

efficiency in buildings. Bibliographical 

references were sought on the subject, and 

therefore the data of the main campus building. 

The theme is justified because it is relevant in the 

area of buildings, but it is not addressed in the 

curricular matrix of the technical course. The 

research is still ongoing, so the results are partial. 

PALAVRAS-CHAVE: Eficiência Energética. Sustentabilidade. Edificações. IFRN SGA. 

KEYWORDS: Energy Efficiency. Sustainability. Buildings. IFRN SGA. 
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1 INTRODUÇÃO 

As alterações climáticas e o aquecimento global na última década trazem à tona a 

discussão sobre o tema da sustentabilidade, conceituado como o meio para satisfazer as 

necessidades da geração atual sem comprometer as necessidades das gerações futuras. A 

indústria da construção civil se posiciona nesse cenário como uma atividade geradora de grande 

impacto ambiental, desde o preparo do terreno, passando pela construção e se prolongando para 

a utilização da edificação após a conclusão da obra.  

Inserido nesse contexto, tem-se a eficiência energética que, na arquitetura, é entendida 

como a possibilidade de atribuir conforto térmico, visual e acústico com baixo custo de energia 

(LAMBERTS, 2014, p.5). Dessa forma, uma edificação se torna mais eficiente energeticamente 

do que outra quando ambas oferecem os mesmos serviços de conforto tendo um menor consumo 

energético, e, consequentemente financeiro, que outra. O tema é de suma importância, tendo 

em vista que não objetiva apenas uma redução de custos, mas também, busca soluções 

sustentáveis de energia. 

Diante da relevância do tema e observando-se a realidade de consumo energético do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) campus 

São Gonçalo do Amarante, foi delineado o objetivo geral de estudar a eficiência energética do 

bloco principal da edificação, através do levantamento e análise dos dados da envoltória, 

sistema de iluminação e sistema de condicionamento de ar.  

Na continuidade da pesquisa, tais dados serão inseridos na plataforma on-line EDGE 

(Excellence in Design for Greater Efficiencies) que auxilia a determinar as opções que tenham 

melhor relação custo-benefício para projetos sustentáveis dentro do contexto climático local. 

Assim, através da plataforma, pretende-se propor melhorias em eficiência energética para o 

campus. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A utilização dos recursos naturais vem crescendo excessivamente. De acordo com a 

ONG Global Footprint Network, no dia 1º de agosto de 2018, a Humanidade entrou em déficit 

com o planeta, tendo consumido todo o orçamento anual de recursos naturais. A data, 

denominada como “dia de sobrecarga da Terra”, marca o momento em que o consumo de 

recursos (alimentos, água, fibras, madeira, terra e emissões de carbono) supera o volume que o 

planeta é capaz de renovar. Neste ano, a data chegou mais cedo que em qualquer outro ano 

desde que o planeta entrou em sobrecarga, na década de 1970 (MATSUURA, 2018). 

Diante desse cenário, torna-se urgente a discussão do tema sustentabilidade, definida 

como sendo o meio para satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer as 

necessidades das gerações futuras. Dentre as atividades humanas, a construção pode ser 

considerada a área que mais consome matéria-prima, possuindo um elevado desperdício de 

materiais, sendo considerada uma das atividades menos sustentáveis do planeta. Venâncio 

(2010, p.17) traz o desafio de se construir verde, pensando na sustentabilidade e provocando a 

mesmice das edificações convencionais, que não estão se preparando para a realidade de 

racionalização da energia e consumo de água.  

Inserida nesse contexto da sustentabilidade, a eficiência energética é tema importante, 

sendo relevante compreender que tipo de papel, ações e atividades relacionadas com a produção 

e gestão de energia devem ser cumpridas para acelerar o encaminhamento à sustentabilidade 

(ROMÉRO, 2014, p.9). Segundo Lamberts (2014, p5.), a eficiência energética na arquitetura 

pode ser entendida como um atributo inerente à edificação representante de seu potencial em 

1977



IV SECITEX /XIV CONGIC 

possibilitar conforto térmico, visual e acústico com baixo consumo de energia. Portanto, um 

edifício é mais eficiente energeticamente que outro quando proporciona as mesmas condições 

ambientais com menor consumo de energia. Na avaliação da eficiência energética devem ser 

considerados: envoltória, sistema de iluminação e ar condicionado, identificados como os 

pontos de maior gasto energético em uma edificação.  

A envoltória se refere ao envelope da edificação. Lamberts (2014, p.6) aponta que a 

economia e racionalização das soluções estruturais de um edifício podem auxiliar na redução 

do consumo de energia, aumentando sua eficiência energética. A especificação dos materiais 

construtivos participa deste cenário através do estudo da energia embutida nos seus processos 

de fabricação e transporte. Além disso, tem-se os conceitos de conforto térmico, visual e 

acústico, que representam pontos de partida para a eficiência energética do ambiente.  

Com relação ao conforto térmico, é necessário estudar as características climáticas do 

local onde a edificação será construída, e observar as estratégias construtivas que melhor 

respondam a esse clima. Para isso, a NBR 15220-3 (ABNT, 2005) prevê o zoneamento 

bioclimático brasileiro, dividindo o Brasil em oito zonas e apontando recomendações técnico-

construtivas para cada uma delas no sentido de otimizar o desempenho térmico das edificações. 

Além disso, deve ser observada a orientação solar para a edificação, através do estudo das cartas 

solares, a fim de se obter melhorias nas condições ambientais, sobretudo térmicas, com o 

aproveitamento de agentes naturais (iluminação e ventilação naturais), e trazendo assim 

conforto ao edifício e eliminando as desvantagens desses agentes (NEVES, 1998, p. 103). 

Para um projeto que busca a eficiência energética é indispensável a utilização da luz 

natural como estratégia passiva de conforto. No entanto, a iluminação artificial sempre estará 

presente na edificação sendo indispensável se pensar em modos mais econômicos do sistema 

de iluminação. Os aspectos relevantes a se considerar são: o tipo de lâmpada utilizado e sua 

eficiência energética, o tipo de luminária, a iluminância do ambiente de acordo com a tarefa 

desempenhada e as condições de manutenção da luminária.  

Quanto ao sistema de climatização, segundo Lamberts (2014, p.243) em edifícios 

comerciais e públicos o uso de climatização ativa é praticamente obrigatório, pois o desconforto 

pode significar perda de clientes ou baixa produtividade. Assim o que se torna pertinente 

discutir é o uso consciente dos equipamentos. O PROCEL (Programa Nacional de Energia 

Elétrica) tem investido na conscientização das pessoas em relação ao desperdício de energia, a 

exemplo do selo de Eficiência Energética, que pode ser usado como comparativo entre diversos 

equipamentos eletrodomésticos, dentre eles o ar condicionado, que é o responsável por grande 

parte do gasto energético de uma edificação. Além disso, existe também a Etiqueta de Cores do 

Programa Brasileiro de Etiquetagem do INMETRO (2006) em parceria com o PROCEL, que 

classifica equipamentos numa escala de “A” até “E”, sendo “A” os mais eficientes e “E” os que 

consomem mais energia (LAMBERTS, 2014, p.6). São informações importantes para a 

determinação da eficiência energética do equipamento: seu tipo e modelo, a potência nominal 

de refrigeração (BTU/h) e a quantidade de horas de utilização do equipamento.  

3 METODOLOGIA 

A metodologia adotada consiste no estudo de fontes bibliográficas sobre eficiência 

energética e levantamento de dados referentes à envoltória, iluminação e condicionamento de 

ar do prédio principal do campus. A posteriori, as informações serão inseridas na plataforma 

on-line EDGE que é dividida nas categorias “design”, “energia”, “materiais” e “água”, 

conforme Figura 1. Embora não esteja diretamente ligado à eficiência energética, a plataforma 
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contempla o consumo de água, assim como a existência de equipamentos economizadores, por 

estar inserido no escopo da sustentabilidade. 

Figura 1 - Categorias e informações a serem inseridas na plataforma on-line EDGE. 

O tipo de pesquisa abordado é a pesquisa bibliográfica e pesquisa de levantamento. O 

universo da pesquisa compreende o prédio principal do IFRN campus São Gonçalo do 

Amarante. A coleta de dados aconteceu durante os meses de Agosto e Setembro de 2018, 

através do preenchimento de tabelas com os requisitos a serem analisados.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O levantamento dos dados foi realizado no bloco principal do IFRN campus São 

Gonçalo do Amarante e abrangeu 78 ambientes, que se subdividem em 120 espaços. A 

edificação está situada no clima quente e úmido, na zona bioclimática 8 do Brasil (ABNT, 

2005), que apresenta como estratégias bioclimáticas o uso da ventilação natural, sombreamento 

e resfriamento evaporativo.  

As paredes da edificação são compostas por tijolo cerâmico de 8 furos, com argamassa 

interna e externa, pintada externamente na cor amarela. Internamente na maioria dos ambientes 

a parede é revestida com cerâmica até a altura de 1,60m. A cobertura é em telha cerâmica do 

tipo colonial, com inclinação aproximada de 25% e laje de forro em todos os ambientes. 

Verificou-se que a composição e cor das paredes já apresentam critérios de transmitância 

térmica que atendem ao disposto na NBR 15220 (ABNT, 2005). No entanto a cobertura 

apresenta valores de transmitância térmica acima do recomendado pela norma. A implantação 

da edificação proporciona que as menores fachadas fiquem voltadas para a orientação Leste-

Oeste, e consequentemente as maiores fachadas são voltadas para Norte-Sul, o que contribui 

para o menor ganho térmico da edificação. 

Com relação à iluminação, devido à existência de pátios internos, a iluminação natural 

adentra em várias áreas da edificação, porém existem espaços com pouca luminosidade, 

necessitando o uso de iluminação artificial mesmo durante o dia. Verificou-se a presença de 

janelas de alumínio e vidro incolor na maior parte dos ambientes, no entanto em vários deles 

existem persianas, o que dificulta a entrada de iluminação natural, gerando a necessidade de 
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acendimento das lâmpadas. Na maior parte dos ambientes, as lâmpadas são de LED de 10W. A 

edificação não possui acendimento automático por meio de sensores de presença. 

No que se refere ao sistema de ar condicionado, verificou-se que todos os equipamentos 

são do tipo Split com capacidade total de refrigeração que varia entre 9.000 e 48.000 BTU/h. 

Nas salas de aulas, especificamente, os equipamentos variam entre 36.000 e 48.000 BTU/h, já 

que se trata de ambientes que possuem maior densidade ocupacional, produzindo, portanto, 

maior calor que os demais ambientes. A maioria dos aparelhos tem classificação C do 

INMETRO, porém muitos não apresentaram sua etiqueta, o que dificulta a avaliação. Outro 

ponto analisado foi a média de tempo que os aparelhos de ar condicionado ficam ligados nos 

dias uteis no campus. Verificou-se que em alguns ambientes há uma maior preocupação com 

consumo energético, tendo em vista que há uma variação de até 2h no tempo de utilização do 

ar condicionado em salas que possuem funções semelhantes. Também foi observado que 2 

ambientes possuem ventiladores: a guarita e a recepção.  

Outro ponto importante é a presença de placas fotovoltaicas no estacionamento do 

campus, que é uma iniciativa que contribui para a economia de energia elétrica. Por outo lado, 

verificou-se que não há medidas de conscientização dos servidores quanto ao controle do 

consumo de energia, ficando a cargo de cada um decidir como utilizar os equipamentos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A importância do tema da sustentabilidade, com destaque para as questões ambientais, 

tem um peso determinante para a concepção arquitetônica de uma edificação, tendo em vista 

que irá impactar, dentre outros aspectos, na eficiência energética de uma edificação.  

O estudo apresenta resultados parciais, tendo em vista que a pesquisa ainda está em 

curso. Foram coletados dados relativos à envoltória, sistema de iluminação e sistema de 

condicionamento de ar do IFRN campus São Gonçalo do Amarante. A partir dos dados, é 

possível inferir que a envoltória atende parcialmente aos requisitos de eficiência energética. 

Além disso, a orientação solar dada pela implantação da edificação permite que haja menor 

ganho térmico para a mesma. O sistema de iluminação já apresenta a maior parte de lâmpadas 

em LED, o que contribui positivamente para a eficiência energética, assim como a existência 

de uma usina fotovoltaica no campus. Porém já é possível perceber que medidas de 

conscientização quanto ao consumo de energia são necessárias para reduzir o consumo. Como 

continuidade da pesquisa, os dados coletados serão inseridos na plataforma on-line EDGE a 

fim de se obter proposições de melhorias para a eficiência energética no campus. 
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GUIA ON-LINE DA COMUNIDADE INDÍGENA DO CATU DOS 
ELEOTÉRIOS 

HOLANDA, A. S.1; SILVA, E. F.2; ALEXANDRIA, B. G.3; FERREIRA, F. R. F.4 e MARINHO, S. E.5 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Canguaretama. 

  ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

A comunidade do Catu dos Eleotérios está 
localizada no município de Canguaretama-
RN, e abriga uma população indígena que se 
destaca pela diversidade cultural e histórica. 
Porém, há poucos registros sobre esta 
comunidade. Este projeto objetiva construir 
uma página on-line que servirá como guia 
com informações históricas, culturais, 

geográficas, demográficas e econômicas da 
comunidade do Catu. O trabalho a ser 
desenvolvido servirá como registro para 
acesso à comunidade externa das atividades 
desenvolvidas pela população do Catu, 
promovendo a valorização cultural deste povo 
e uma possibilidade de viabilidade 
econômica.

PALAVRAS-CHAVE: Catu, Eleotérios, Indígena, Comunidade, Guia. 

ABSTRACT

The Catu dos Eleoterios community is located 
in the municipality of Canguaretama-RN, and 
houses an indigenous population that stands 
out for cultural and historical diversity. 
However, there are few records on this 
community. This project aims to build an 
online page that will serve as a guide to 
historical, cultural, geographic, demographic 

and economic information of the Catu 
community. The work to be developed will 
serve as a registry for access to the external 
community of the activities developed by the 
Catu population, promoting the cultural 
valorization of this people and a possibility of 
economic viability. 

KEYWORDS:  Catu. Indigenous. Community. Online page. 

1 INTRODUÇÃO 

A comunidade indígena Catu dos Eleotérios (HOFMANN, 2007) pertence ao tronco étnico 
Potiguara (CAVIGNAC, 2003; GUERRA, 2011).  Os Potiguaras habitam, desde antes da chegada 
dos colonizadores, a costa litorânea da região nordeste. O mapa do etno-histórico de Curt 
Nimuendaju (1981) situa o povo potiguara distribuído no território hoje dos estados da PB, RN e 
CE. Localizada em uma região de vale, situada exatamente na divisa entre os municípios de 
Canguaretama e Goianinha, o Catu dos Eleotérios também nomeia o rio que nasce dentro da 
comunidade, o Rio Catu. A comunidade possui aproximadamente 900 habitantes regularmente 
acompanhada pelo órgão indigianista oficial - a FUNAI (Fundação Nacional do Índio).  
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A origem da comunidade Catu remonta ao período colonial brasileiro, época marcada pela 
grande expansão das missões jesuítas por todo o território nacional (LUCIANO, 2006). Pertencente 
ao tronco linguístico Tupi, os Potiguaras estabeleceram contato com os colonizadores, porém 
mantém até hoje sua identidade cultural.  

Entre outras atividades, a comunidade realiza passeios através de trilhas ecológicas, que 
visam não somente a apreciação da paisagem, mas também a arrecadação de fundos para a 
manutenção da mesma e principalmente a conscientização da população externa acerca da 
comunidade. Pequenas feiras de artesanato e produção de materiais domésticos, além da 
comercialização de alimentos sem agrotóxico. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Povos Indígenas 

A situação dos povos indígenas da região Nordeste do Brasil é muito peculiar ao restante do 
país. Com uma formação sócio histórica de maior contato com a sociedade não-indígena, estes 
povos foram submetidos a uma posição social subalterna, que fez com que muitas de suas práticas e 
rituais próprios de suas culturas fossem proibidos e criminalizados. Entretanto, após séculos de 
dominação e, sobretudo, de perseguição, as diversas etnias resistentes afirmaram uma identidade 
específica que precisa ser respeitada e reconhecida pelo Estado (CAVIGNAC, 2003; LUCIANO, 
2006; HOFMANN, 2007). Em recenseamento realizado pelo IBGE, no ano de 2010 (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), a população indígena residente no Nordeste brasileiro estava 
estimada em 208.691 (duzentas e oito mil seiscentas e noventa e uma pessoas). 

Nesse sentido, é importante destacar que a distribuição espacial da população indígena 
resulta não apenas do processo histórico de ocupação socioeconômica do Brasil, mas também da 
tendência crescente de uma afirmação da sua identidade cultural e territorial ao longo das décadas 
recentes. Pesquisas sociais apontam que através da memória, remontando a uma ancestralidade e a 
um pertencimento étnico com a terra, os povos indígenas do Nordeste estão em processo de 
reafirmação de sua identidade após anos de dominação e repressão cultural, como afirma Luciano 
(2006): desde a última década do século passado vem ocorrendo no Brasil um fenômeno conhecido 
como “etnogênese e” ou “reetinização”. Nele, povos indígenas que, por pressões políticas, 
econômicas e religiosas ou por terem sido despejados de suas terras e estigmatizados em função dos 
seus costumes tradicionais, foram forçados a esconder e a negar suas identidades tribais como 
estratégia de sobrevivência – assim amenizando as agruras do preconceito e da discriminação – 
estão reassumindo e recriando as suas tradições indígenas (p. 28)  

Após a Constituição Federal de 1988, os povos indígenas do Nordeste vêm passando por um 
processo denominado “emergência étnica” ou “etnogênese”. Nesse sentido, esse despertar de uma 
memória social, assim como a consequente afirmação identitária, encontram amplo amparo legal de 
expressão, conforme preceitua a convenção 169 da OIT (Decreto Nº 5.051 de 19/04/2004 - 
promulgou a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre Povos 
Indígenas e Tribais). Dessa forma, são as próprias pessoas e as suas lideranças comunitárias 
constituídas que se autodeclaram em condição étnica, de acordo com a consciência, com o 
sentimento de pertença e com as relações comunitárias que se estabelecem em determinada 
coletividade. 

Nesse cenário, a discriminação e o desrespeito às culturas dos povos indígenas têm 
colocado, muitas vezes, esses grupos em desvantagem na reprodução e na produção de seus 
conteúdos culturais, por isso, tornam-se importantes ações que visem assegurar-lhes a sobrevivência 
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enquanto povos culturalmente diferenciados por meio da proteção a seu território, aos recursos 
naturais nele existentes e aos seus usos, costumes e tradições.  

2.2 Tecnologias de Desenvolvimento Web 

Para a construção da página alvo do projeto, serão necessários conhecimentos na área de 
HyperText Markup Language 5 (HTML5), Cascading Style Sheets (CSS) (FREEMAN, 2008; 
SILVA, 2015) e JAVA SCRIPT (SILVA, 2010), linguagens referências para estruturação de 
páginas web, blogs, aplicativos web e mobile. Uma ferramenta que auxilia a composição de todas 
essas linguagens, e que vem sendo bastante utilizada ultimamente é o Bootstrap. O Bootstrap é um 
framework gratuito e livre para o desenvolvimento de páginas e aplicações web. Ele contém 
modelos baseados em HTML e CSS para formulários, botões, navegação, componentes de 
interface, etc. bem como, extensões Java Script.  

HTML5 é uma linguagem para publicação de conteúdo (texto, imagem, vídeo, links, áudio e 
etc.) em uma rede de computadores (Internet ou Intranet). CSS formata a informação entregue pelo 
código HTML (Imagem, texto, vídeo, áudio ou qualquer outro elemento já criado). Através do CSS 
adicionamos: tonalidades, fontes, animações, transições e variadas formatações atrativas para as 
seções de conteúdos que o site hospedará. JAVA SCRIPT trata-se mais de uma linguagem de 
programação com propósito de oferecer aos desenvolvedores de páginas HTML formas de tornar 
determinados processos dinâmicos. 

3 METODOLOGIA 

Toda a pesquisa de caráter qualitativo e quantitativo será desenvolvida durante o ano de 
2018, pela equipe de alunos conjuntamente com os orientadores e colaboradores. Está sendo 
desenvolvido um site integrado à comunidade, para ser utilizado como canal de comunicação e 
divulgação ao público externo. Serão tratados tópicos como: Costumes gerais, Datas festivas, 
histórias, contos, danças, artesanato, culinária, eventos e notícias que serão pontualmente 
acompanhadas pela equipe. A figura 1 mostra um dos momentos de reunião e definição de roteiro 
para ida ao Catu dos Eleotérios. 

Figura 1. Registro de encontro da equipe para discussão de planejamento de estudo. 

Pesquisas bibliográficas para a composição do conteúdo site do projeto, idas a campo para 
registro de material de áudio, vídeo, texto e de demais temáticas, bem como o levantamento e a 
filtragem de informações, estão sendo realizadas dentro do cronograma de execução traçado em 
reuniões periódicas. A aplicação dos conteúdos será feita gradativamente pelos alunos com a 
supervisão dos orientadores. De forma fracionada, os subtemas trarão vida às seções internas no 
site.  
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O projeto foi iniciado em 20/02/2017, durante o desenvolvimento da disciplina de 
introdução a seminário de pesquisa. Pretende-se dar continuidade ao mesmo no decorrer do curso. 
Iniciado em 27/11/2017, o curso FIC de desenvolvimento web e mobile promovido pelo professor 
Bruno Gomes, servidor do Campus Canguaretama, no qual os discentes deste projeto participam, 
tem como objetivo oferecer ferramentas práticas e capacitação para a construção e desenvolvimento 
de sistemas para a Internet. O mesmo vai auxiliar os alunos envolvidos no projeto a desenvolver as 
habilidades necessárias para desenvolver a página alvo deste projeto. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Entre os resultados esperados para este projeto, temos a criação de uma página on-line que 
sirva para divulgação, registro e potencializador das atividades econômicas desenvolvidas na 
Comunidade Catu dos eleotérios. Inicialmente, os pontos registrados na página on-line serão: 
Comunidade Catu - O que é? Onde fica? História de Criação; aspectos econômicos; informações 
geográficas; informações demográficas; organização hierárquica; árvore genealógica; trilha do catu 
– mapas, o que há na trilha (artesanato, culinária ,etc.); tradições do Catu - comidas típicas ,
artesanato,  danças, pinturas corporais; histórias do Catu - contos, lendas, estórias, músicas,
idiomas; eventos; notícias; contatos; aspectos  educacionais; práticas formais e não formais de
educação. Em desenvolvimento o projeto busca a validação das etapas da metodologia através de
reuniões periódicas, que ajustam de que forma serão articuladas os passos para a execução das
etapas. As figuras 2 e 3 mostram exemplos das telas que a equipe está fazendo.

Figura 2- Tela inicial da página sobre a 
comunidade.  

Figura 3 – Tela de uma das seções da página

Em etapa de desenvolvimento, o guia cultural já tem um rosto apresentável graças ao auxílio 
de ferramentas de desenvolvimento web como o HTML5 e o CSS, ambas responsáveis por todo o 
corpo interno constituinte da página base do projeto. A composição da página trará conteúdos 
intercalados por seções textuais brevemente apresentadas com descrições e material fotográfico 
remetente ao fundo de todas as seções. A página contará com a interatividade proporcionado pelo 
Java Script e de toda a diversidade web ofertada pelo CSS em um template bootstrap(framework 
com modelos e padrões pré-definidos para criação de páginas web) interativo e atrativo para o 
usuário. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

Apesar do pouco tempo de projeto, temos vária evidências que conseguiremos envolver a 
comunidade para contribuir com conteúdo que servirá como registro e meio de divulgação da 
comunidade. Com a divulgação, também objetivamos que a página sirva como uma forma de 
viabilizar economicamente as atividades praticadas na comunidade, como agricultura, artesanato, 
culinária, etc. O site também pode servir como portal de comunicação entre o público e a 
comunidade.
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A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA NO CONHECIMENTO 

SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA CIDADE MACAU-RN. 

MELO, L. R. S.1 e MENESES, S. M. F.2 

1,2 IFRN – Campus Macau 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

No Brasil, é comum aos cidadãos perceberem a 

carência na prestação de serviços públicos de 

qualidade, em casos pontuais estes serviços são 

prejudicados devido à falha no processo de 

comunicação entre os órgãos públicos e a 

população. Este estudo visa compreender e 

discutir a importância e a eficiência da 

comunicação publica aplicada ao Orçamento 

Participativo do município de Macau/RN. 

Assim, optou-se por realizar neste artigo um 

estudo de caso, de natureza descritiva e 

exploratória, fazendo uso da aplicação de 

questionários no município escolhido. A 

pesquisa ocorreu entre os dias 14 e 19 de maio de 

2018 e foi aplicada presencialmente em pontos 

de fluxo no município de Macau e virtualmente 

utilizando a ferramenta Google Forms. Com isso, 

alcançou-se 173 pessoas que se disponibilizaram 

a participar da pesquisa. Com os resultados, 

foram obtidos dados referentes às variedades de 

instrumentos utilizados na divulgação do 

Orçamento participativo, bem como a percepção 

do cidadão sobre a efetividade do processo 

informativo. 

ABSTRACT 

In Brazil, it is common for citizens to realize the 

lack of quality public services, in specific cases 

these services are hampered due to the lack of 

communication between public agencies and the 

population. This study aims to understand and 

discuss the importance and efficiency of public 

communication applied to the Participatory 

Budget of the municipality of Macau / RN. Thus, 

it was decided to carry out in this article a case 

study, of descriptive and exploratory nature, 

making use of the application of questionnaires 

in the chosen municipality. The research was 

conducted between May 14 and 19, 2018 and was 

applied in person at flow points in the city of 

Macau and virtually using the Google Forms 

tool. With this, we reached 173 people who 

became available to participate in the research. 

With the results, data were obtained regarding 

the varieties of instruments used in the 

dissemination of the Participatory Budget, as 

well as the perception of the citizen about the 

effectiveness of the information process. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação pública. Orçamento Participativo. Administração pública. 

KEYWORDS:  Public communication. Participatory budgeting. Public administration. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir do desenvolvimento das sociedades modernas, percebe-se a inevitabilidade de criar 

mecanismos e estratégias que favoreçam o desenvolvimento dos agrupamentos de pessoas, afim de 

satisfazer as necessidades sociais destas na formação de uma sociedade justa, digna e igualitária. Em 

consonância com esse pensamento surgiu o orçamento participativo que pode ser apontado como 

método de inclusão social e apoio a gestão pública, capaz de ser vislumbrado como técnica de gestão 

conjunta dos recursos públicos por meio de decisões compartilhadas relacionado a alocação dos 

recursos orçamentários (SANTOS, 1998). Entretanto, é nítido perceber o gargalo existente na gestão 

pública ao se analisar a habilidade desta em executar, de maneira eficiente, tarefas voltadas para a 

sociedade. A ausência da capacidade de criar e executar ações de impacto social, são por vezes 

oriundos de fatores como a inexistência de um canal efetivo de comunicação que informe, dialogue 

e que interligue a gestão pública e suas ações realizadas com a comunidade. A comunicação aplicada 

a administração pública voltada para sociedade é uma estratégia que pode ser executada nas mais 

diversas áreas, tendo como finalidade principal divulgar as ações realizadas pelo governo, auxiliando 

no processo de construção de conhecimentos, incentivo a formação de novos valores e manutenção 

da conduta ética de uma população.  

Desta forma, Duarte (2010, p. 8) afirma que “A Comunicação Pública ocupa-se da 

viabilização do direito social coletivo e individual ao diálogo, à informação e expressão. Assim, fazer 

comunicação pública é assumir a perspectiva cidadã na comunicação envolvendo temas de interesse 

coletivo”. Deste modo, o ato da administração pública comunicar as suas ações fomenta na 

comunidade o exercício da cidadania, uma vez que esta estratégia proporciona a inclusão do indivíduo 

na sociedade. Entretanto, ao se tratar da mudança de conduta social, o ato de apenas informar a 

população não é o suficiente, a gestão pública deve buscar em suas estratégias mecanismos que 

consigam alcançar a população de forma pontual. Logo, diante da pouca discussão sobre importância 

da “comunicação pública” na efetividade do “Orçamento participativo”, viu-se a necessidade de 

provocar debates sobre a relevância desta estratégia na realidade municipal. Assim sendo, o estudo 

foi realizado no município de Macau/RN e tem como finalidade discutir a eficiência da comunicação 

pública no orçamento participativo municipal, observar quais as ferramentas de divulgação são 

utilizadas nesse processo e, concomitantemente, constatar a visão do cidadão sobre o orçamento 

participativo e a opinião do público alvo sobre a eficácia das estratégias de divulgação. 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Historicamente a primeira cidade brasileira que executou orçamento participativo foi a cidade 

de Porto Alegre, tendo como embasamentos os ideais de harmonia, participação e empoderamento 

social. De acordo com o entendimento de Santos (2011), o orçamento participativo é um 

procedimento no qual a administração pública expõe as políticas orçamentárias ao mesmo tempo a 

sociedade civil tem o direito e oportunidade de debater, fiscalizar e interferir os gastos do governo. 

Assim pode pressupor que o orçamento participativo teria a habilidade de proporcionar de 

unir o povo de forma organizada, decidindo junto com o governo local, as decisões políticas, sociais, 

econômicas e culturais objetivando assim, atingir as necessidades comunitárias. Assim, é possível 

afirmar que o orçamento participativo é um objeto relevante na criação ou aplicação de políticas 

públicas para o incentivo da promoção da cidadania, uma vez que, através das reuniões realizadas 

pelo governo, a comunidade é incentivada a discutir os direitos e deveres, além de debater as 

necessidades e prioridades da região (AZEVEDO E MARES GUIA, 2005). Desta forma, é possível 

deduzir a importância do orçamento participativo perante ao desenvolvimento de uma comunidade e 

a imprescindibilidade de sua divulgação diante a sociedade. 

Para que a administração pública execute suas ações de forma exitosa, se faz necessário que 

a mesma incorpore ações que promovam a excelência de suas atividades, diante disto entende-se que 
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divulgação das ações que visam impacto social, realizadas pelos órgãos públicos, é fator determinante 

no resultado idealizado. Pois, quão grande for a disposição do órgão público em expor e informar 

sobre a sua gestão e suas atividades maior será a presença de uma comunidade na realização de 

debates com a finalidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a região, como também, 

na participação das ações do governo (GOMES FILHO, 2005). Assim, a comunicação no órgão 

público é uma estratégia que visa a difusão dos exercícios realizados pelo governo, auxiliando no 

processo de construção de conhecimentos e de informação da população. De acordo com Duarte 

(2009) a inserção da comunicação na esfera pública gera o desempenho positivo da instituição, desde 

à participação popular em ações públicas elaboradas pelo governo, no incentivo de debates sobre 

assuntos da coletividade, no controle da gestão e na identificação de problemáticas da região. 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa pode ser identificada como sendo uma pesquisa exploratória, que de 

acordo com Gil (2009, p. 27) “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de um determinado fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando 

o tema escolhido é pouco explorado”. A pesquisa possui também um caráter descritivo, tendo como

base Gil (2009, p. 28) quando afirma que este tipo de pesquisa objetiva “a descrição das características

de determinada população ou fenômeno”. Este trabalho tem as particularidades de um estudo de caso,

o qual é caracterizado por Gil (2009, p.57) como sendo o “estudo profundo e exaustivo de um ou de

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo”. Tendo a finalidade de

proporcionar a construção de todo o embasamento, primordialmente, ocorreu à pesquisa bibliográfica

referente ao tema, de acordo com Gil (2009, p. 50) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir

de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Mediante a esse

levantamento bibliográfico, foi possível a elaboração de uma pesquisa de aplicação presencial e

virtual de caráter quantitativo, que de acordo com Zanella (2009, p. 117) ocorre “quando você

entrevista pessoas com objetivo de conhecer a opinião, atitudes e significados sobre determinada

situação ou fato”. Esta pesquisa foi elaborada através de questionários de questões fechadas,

Conforme Gil (2009, p. 123) é aquela que: “pede-se aos respondentes para que escolham uma

alternativa dentre as que são apresentadas numa lista”.

A pesquisa foi aplicada em dois ambientes (presencial e virtual), visando a obtenção de uma 

amostragem mais diversificada, o que também justifica a realização da pesquisa presencial não ter 

sido realizada em apenas um ponto, mas sim, em pontos de fluxo intenso de pessoas na cidade. As 

quatro primeiras questões possuíam caráter dicotômico, ou seja, as respostas apresentavam duas 

opões de resposta, possuindo também uma terceira alternativa indicando um eventual 

desconhecimento ou falta de opinião do entrevistado sobre o assunto. A última questão se apresentava 

como sendo de múltipla escolha, onde os entrevistados deveriam escolher uma das alternativas 

oferecidas. A pesquisa virtual foi realizada utilizando a ferramenta gratuita Google Forms que permite 

que o usuário “colete e organize informações em pequena ou grande quantidade” (GOOGLE, 2018). 

Atualmente há uma grande variedade de plataformas para elaborar formulários online, entretanto a 

plataforma que atendia melhor as necessidades deste trabalho foi a escolhida. Heidemann et al. (2010, 

p. 32) afirma que “levantamentos de opiniões podem ser facilmente implementados no Google

Forms”, deste modo, esta ferramenta facilitou o processo de diversificação da amostragem.

Assim, o questionário foi elaborado com cinco questões. Os dois primeiros questionamentos 

tinham como finalidade identificar o conhecimento dos entrevistados sobre a definição de orçamento 

participativo como também se os mesmos já foram participantes de alguma sessão do orçamento 

participativo no município. Os pesquisados também foram questionados se consideram eficaz a forma 

que a gestão informa a comunidade sobre orçamento participativo e se esse conteúdo apresentado aos 

mesmos possui a capacidade de conscientiza-los e motiva-los a participar das sessões do orçamento 

participativo. O último questionamento tinha como objetivo identificar através do público quais os 

1989



IV SECITEX /XIV CONGIC 

canais de comunicação eles consideram de melhor acesso para obtenção de informação. Os critérios 

de seleção de entrevistados foram: ter idade igual ou superior a dezoito anos de idade, residir na 

cidade estudada, e concordar em participar da pesquisa. A pesquisas virtual e presencial tiveram 

duração de 6 dias, sendo realizadas entre os dias 14 e 19 de maio e foi aplicada em pontos de fluxo 

do município de Macau/RN no ano de 2018, nos turnos matutino e vespertino. A pesquisa apresenta 

uma quantidade de 173 que foram pesquisados (107 presenciais e 66 virtuais).   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante dos dados obtidos com as perguntas, foram elaborados os gráficos para melhor 

visualização dos resultados. Diante da característica das quatro primeiras perguntas realizadas, foi 

realizada a exposição do gráfico no modelo de colunas empilhadas e a última pergunta foi exposta no 

modelo de gráfico de pizza, tendo em vista seu caráter de múltipla escolha. 

Gráfico 1 – Percepção dos entrevistados sobre o orçamento participativo e a comunicação pública. 

Gráfico 2 – Opinião dos entrevistados sobre qual seria um meio de comunicação eficiente entre a o 

governo e a sociedade. 

Como resposta ao primeiro questionamento, 61,9% dos entrevistados já ouviram falar alguma 

vez em orçamento participativo, enquanto 38,1% responderam que nunca ouviram. Ao serem 

questionados se já participaram de alguma sessão para discutir o orçamento participativo, 95,2% dos 

entrevistados alegaram que nunca participaram e 4,8% disseram já ter participado alguma vez. Ao 

serem questionados no tocante à eficiência da divulgação das informações referentes ao orçamento 

participativo, 81% dos entrevistados considerou que o processo de divulgação das informações por 

parte do governo era ineficiente, 4,8% consideraram a divulgação eficiente e 14,3% não souberam 

responder. Ao serem questionados se a comunicação seria capaz de motiva-los ou conscientiza-los a 

participar das sessões de planejamento do orçamento participativo no município, 81% afirmaram que 

não tinha essa percepção e 19% alegaram que não saberiam responder. Na última pergunta 
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Carro de som Panfletos Rádio Redes sociais
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entrevistados foram questionados sobre qual seria o meio de comunicação que eles consideraram que 

seria mais eficiente para o processo de comunicação entre o governo e a sociedade 42,9% dos 

entrevistados consideraram que as redes sociais seriam um bom meio de comunicação, 33,3% 

consideram que a utilização de carro de som na divulgação seria o mais eficiente, 19% afirmaram que 

o rádio seria uma ao estratégia enquanto 4,8% alegaram que um meio que seria mais eficiente seria a

divulgação por panfletos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Partindo da idealização que a falta de conhecimento da população sobre os serviços públicos 

municipais é resultado da ineficácia da comunicação entre governo e a sociedade, entende-se que se 

faz necessário a utilização de estratégias que possam auxiliar nas ações da instituição pública. É nítido 

ter a concepção que no caso analisado a maioria dos cidadãos já ouviram falar sobre o orçamento 

participativo, entretanto, isso não se refletia na participação dessas pessoas no tocante a participação 

efetiva no processo. Diante dos dados obtidos pode-se atribuir essa falta de participação dos cidadãos 

aos meios de comunicação entre o governo e a sociedade uma vez que mesmo já tendo ouvido sobre 

o orçamento participativo alguma vez, essas pessoas não consideram que a divulgação das

informações seja feita de maneira eficiente. Sendo assim, pode-se considerar que com essa falha no

processo comunicativo as pessoas ficam sem informações a respeito da realização das sessões para o

planejamento do orçamento participativo, prejudicando dessa forma a inserção da população nesse

processo.
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SELEÇÃO DE CONSÓRCIO MICROBIANO COM POTENCIAL PARA 

BIODEGRADAÇÃO DE DODECIL SULFATO DE SÓDIO (SDS) 

SOUZA, JOANA DENIZE SILVA; ARAÚJO, LAIRTON SANTOS; COCENTINO, MARIA IZABEL 

MEDEIROS e COUTINHO, LEONAM GOMES

IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

O amplo uso de surfactantes em todo mundo, a 

partir dos anos 80, tem levado a sua presença no 

ambiente de forma permanente. Evidências 

científicas indicam que a resistência bacteriana 

a alguns surfactantes podem contribuir para o 

desenvolvimento e disseminação de resistência 

antibiótica. Além disso, essas moléculas têm 

sido associadas a uma elevada toxicidade para a 

biodiversidade dos ecossistemas. Desta forma a 

biodegradação torna-se um dos principais 

processos que pode contribuir para redução ou 

eliminação dos riscos associados a estes 

compostos no ambiente. Diante disso, este 

projeto visa selecionar um consórcio microbiano 

composto por microrganismos nativos da 

Região Potengi com potencial para biodegradar 

surfactantes aniônicos. Para isto, 

microrganismos oriundos do efluente da estação 

de tratamento de esgotos (ETE) do IFRN São 

Paulo do Potengi foram cultivados em meio de 

cultura suplementado com um surfactante 

aniônico, dodecil sulfato de sódio (SDS). Os 

níveis do surfactante após o período de 

incubação foram avaliados por 

espectrofotometria utilizando a metodologia do 

azul de metileno. A metodologia de detecção foi 

padronizada e durante os 14 dias do ensaio de 

biodegradação houve degradação de 

aproximadamente 50mg/L de surfactante 

colocado nos meios de cultura. Portanto, neste 

estudo foi possível obter uma cultura inicial 

com potencial para degradação de SDS que será 

submetida a novos testes para confirmar este 

potencial de biodegradação, além de promover a 

inserção de uma nova linha de pesquisa no 

campus IFRN São Paulo do Potengi, 

considerando o foco tecnológico na área de 

meio ambiente.

ABSTRACT 

The wide use of surfactants worldwide has been 

permanently present in the environment since 

the 80s. Scientific evidence indicates that 

bacterial resistance to some surfactants may 

contribute to the development and spread of 

antibiotic resistance. In addition, these 

molecules have been associated with high 

toxicity to the biodiversity of ecosystems. This 

way, the biodegradation becomes one of the 

main processes that can contribute to reduction 

or elimination of the risks associated with these 

compounds in the environment. Therefore, this 

project aims to select a microbial consortium 

composed of native microorganisms of the 

Potengi Region with potential to biodegrade 

anionic surfactants. To do that, microorganisms 

PALAVRAS-CHAVE: Biodegradação. Surfactante Aniônico. Consórcio Microbiano. 
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from the effluent from the sewage treatment 

plant (STP) of the IFRN São Paulo do Potengi 

were grown through culture media 

supplemented with sodium dodecyl sulfate 

(SDS), an anionic surfactant. The levels of the 

surfactant after the incubation period were 

evaluated by spectrophotometry using the 

methylene blue method and the data obtained 

were statistically analyzed. During the 14 days 

of the biodegradation, there was degradation of 

approximately all the surfactant placed in the 

culture media. So, in this study, it was possible 

to obtain an initial culture with potential for 

degradation of SDS which will be submitted to 

new tests to evaluate this potential of 

biodegradation as well as promoting the 

insertion of a new line of research in the 

Campus IFRN São Paulo do Potengi, 

considering the technological focus in the area 

of environment.  

1 INTRODUÇÃO 

O amplo uso de surfactantes em todo mundo, a partir dos anos 80, tem levado a sua presença 

no ambiente de forma permanente. Evidências científicas indicam que a resistência bacteriana a 

alguns surfactantes pode contribuir para o desenvolvimento e disseminação de resistência 

antibiótica (SUNDHEIM et al.,1998; LEVY E MARSHALL, 2004; SCENIHR, 2009, 2010). Além 

disso, essas moléculas têm sido associadas a uma elevada toxicidade para a biodiversidade dos 

ecossistemas (CERQUEIRA et al., 2009).  

Desta forma, a biodegradação torna-se um dos principais processos que pode contribuir para 

redução ou eliminação dos riscos associados a estes compostos no ambiente. A biodegradação é um 

processo multifacetado envolvendo um complexo de moléculas que interagem com comunidades 

mistas de microrganismos, especialmente bactérias e fungos capazes de biodegradar muitos tipos de 

resíduos em substâncias mais simples e menos tóxicas. 

Considerando que a permanência desses compostos na natureza tem sido associada a um 

aumento da sua tolerância por microrganismos, bem como, na indução de resistência desses 

microrganismos a antibióticos, além de todo impacto ambiental associado (SUNDHEIM et al.,1998; 

LEVY E MARSHALL, 2004; SCENIHR, 2009, 2010). A biotransformação natural dos surfactantes 

aniônicos por microrganismos constitui uma alternativa para redução dos níveis ambientais desses 

compostos. E apesar de algumas espécies de microrganismo capazes de biodegradar esses 

compostos já terem sido identificadas em outros locais, a obtenção de um consórcio microbiano 

nativo da região com esse potencial biotecnológico evita promover a introdução de espécies 

exóticas no ecossistema local assim como reduzir a eficiência de biodegradação (IVANKOVIC & 

HRENOVIC, 2010). 

KEYWORDS: Biodegradation; Anionic surfactant; Microbial consortium 



IV SECITEX /XIV 

CONGIC 

Portanto, esse trabalho tem como objetivo selecionar um consórcio microbiano com 

potencial para a biodegradação do surfactante aniônico dodecil sulfato de sódio (SDS). Além disso, 

o desenvolvimento dessa pesquisa poderá gerar um produto biotecnológico (consórcio microbiano)

capaz de ser aplicado como estratégia de recuperação ambiental de áreas contaminadas, bem como, 

novas metodologias serão padronizadas, o que contribuirá para a consolidação do grupo de 

pesquisa, formação e capacitação de recursos humanos e fortalecimento da pesquisa científica no 

âmbito institucional. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O termo surfactante, ou agente surfactante ativo, é aplicado para moléculas orgânicas cuja 

função é promover a mistura e dispersão baixando a tensão superficial. O impacto ambiental dos 

detergentes e outros produtos de consumo suscita o interesse contínuo dos pesquisadores sobre a 

química dos principais surfactantes utilizados comercialmente (NITSCHKE E PASTORE, 

2002). O impacto dos surfactantes no meio ambiente também pode ser um desafio quando são 

encontrados como misturas de moléculas homólogas tornando difícil o processo de separação. A 

crescente sensibilização ecológica, o aprimoramento nas operações de tratamento de águas residuais 

e maior eficácia nos sistemas de lavagem e limpeza contribuíram para uma diminuição do teor de 

surfactante das águas superficiais, apesar do significativo aumento na produção destes compostos 

químicos nos últimos (WYRWAS et al., 2013).

    Os surfactantes aniônicos são usados em formulações de detergentes de uso industrial e 

doméstico no mundo todo há mais de quarenta anos. Detergentes aniônicos tais como, dodecil 

sulfato de sódio (SDS) são conhecidos por ter propriedades bacteriostáticas ou mesmo bactericidas, 

e inibir o crescimento de algumas cianobactérias fixadoras de nitrogênio (LECHUGA et al., 2016) e 

também peixes (SANDBACKA et al., 2000). Problemas causados pelas grandes quantidades de 

surfactantes são claramente visíveis nas estações de tratamento de esgotos (ETEs), em que o 

detergente presente no efluente influencia negativamente os processos biológicos e físico-químicos. 

Quanto os aspectos físico-químicos, por exemplo, a diminuição da tensão superficial do líquido 

causa uma deterioração na floculação e sedimentação de pequenas partículas devido a estabilização 

delas na suspensão coloidal. Enquanto em nível biológico, os surfactantes afetam os consórcios 

microbianos no lodo ativado das ETEs diminuindo sua biodiversidade e a decomposição de 

compostos xenobióticos (IVANKOVIC & HRENOVIC, 2010). Desta forma o uso de 



IV SECITEX /XIV 

CONGIC 

microrganismos na biodegradação ou biotransformação destas moléculas químicas torna-se um 

importante alternativa nos processos de recuperação ambiental. 

    A biodegradação ou biotransformação é uma importante técnica de recuperação de 

ambientes contaminados. É um processo complexo que envolve a interação de variadas moléculas 

com comunidades mistas de microrganismos. Portanto, conta com o potencial metabólico de 

microrganismos capazes de biodegradar muitos tipos de resíduos em substâncias mais simples e 

menos tóxicas. 

    Embora existam vários trabalhos descrevendo o isolamento de bactérias com propriedades 

para degradar surfactantes, incluindo uma grande variedade de linhagens, tais como Pseudomonas 

(KLEBENSBERGER et al., 2006; CHATURVEDI & KUMAR, 2011; JOHN et al., 2015), 

Klebsiella oxytoca (MASDOR et al., 2015), Enterobacter sp. cepa NENI-13 (RAHMAN et al., 

2016), e consórcios microbianos compostos de Acinetobacter calcoaceticus e Pantoea agglomerans 

(ABBOUD et al., 2007). Entretanto, nenhum trabalho descrevendo esse potencial tem sido descrito 

para consórcios microbianos endógenos do solo da região Potengi. 

    A introdução de consórcios de microrganismos oriundos de um ecossistema em um outro 

ecossistema torna os processos de biodegradação menos eficientes em função de alguns fatores de 

resistência ambiental tais como, baixa compatibilidade com os fatores abióticos e pressões seletivas 

através da competição e predação com as populações de espécies endógenas (VAN VEEN et al., 

1997). Desta forma a tornasse evidente a importância de obtenção de consórcios contendo espécies 

locais para a região onde deseja-se realizar a recuperação de uma área contaminada. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia descrita a seguir foi essencial para a realização da pesquisa quantitativa 

fundamentada nos princípios hipotético-dedutivo do método científico.   

3.1 Preparo de soluções e meio de cultura 

Para a quantificação analítica do SDS foram utilizados os seguintes reagentes: dodecil 

sulfato de sódio (SDS) 1g/L pH 7,0; 50 mM Na2B4O7, pH 10,5; CHCl3 padrão absoluto; 0,1 g de 

azul de metileno dissolvido em 100 ml de solução tampão de 10 mM Na2B4O7 pH 5-6.  

Enquanto que para as culturas microbiológicas, o meio mineral foi preparado pela adição de 

1 ml das soluções A, B, C e D para cada litro de água destilada. Solução A: dissolver 8,5 g de 

KH2PO4; 21,75 g de K2HPO4; 33,4 g de Na2HPO4 · 2H2O e 1,7 g de NH4Cl em água destilada e 
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nivelar para 1 litro do volume final. Solução B: 2,5 g de MgSO4 · H2O em 1 litro de água destilada. 

Solução C: 36,42 g de CaCl2 · 2H2O em 1 litro de água destilada. Solução D: 0,25 g de FeCl3 em 1 

litro de água destilada. O SDS foi a única fonte de carbono do meio nutritivo. 

3.2 Padronização do método de detecção de SDS 

Para a padronização da técnica de detecção do dodecil sulfato de sódio (SDS) foi utilizado o 

método espectrofotométrico descrito em JURADO et al. (2006). Resumidamente, em um tubo de 

ensaio de vidro foi adicionada 5 ml de amostra, em seguida alcalinizada pela adição de 200 μL 

Tetraborato de sódio 50 mM a pH 10,5. Posteriormente, 100 μL de azul de metileno e 4 ml de 

clorofórmio foram adicionados e homogeneizados. Após agitação vigorosa durante 30s e 5 min em 

repouso, a absorbância da fase referente ao clorofórmio foi quantificada por espectrofotometria a 

650 nm. Nesta etapa as amostras de SDS foram diluídas nas seguintes concentrações: 0,5 mg/L; 1,0 

mg/L; 1,5 mg/L; 2,0 mg/L e 2,5 mg/L, para a obtenção de uma curva padrão. 

3.3 Coleta do Material 

A amostra que serviu de inóculo inicial para a preparação e seleção do consórcio microbiano 

foi coletado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus São Paulo do Potengi em um frasco de 250 ml 

autoclavado. O material coletado na ETE só tinha passado por um tratamento preliminar, portanto 

ainda considerado um efluente bruto. 

3.4 Ensaio de Biodegradação do SDS 

Para o ensaio de biodegradação foram preparadas 4 culturas microbiológicas em frascos 

Erlenmeyer de 1 litro, das quais 2 culturas contém 25 mg/L de SDS em meio mineral e outras duas 

50 mg/L. As culturas tiveram um volume final de 500 mL. O inóculo bruto (5 ml) oriundo da ETE 

foi adicionado nas culturas. Os frascos Erlenmeyer foram fechados com algodão hidrofóbico 

permeável ao ar e deixados em temperatura ambiente com agitação eventual. Também foram 

preparados 1 erlenmeyer contendo somente o meio mineral mais 50mg/L de SDS. O perfil de 

biodegradação foi determinado nos dias 0, 5, 7 e 14 medindo a concentração de SDS durante o 

processo de biodegradação.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Padronização da técnica de detecção de surfactantes 

Durante a padronização da técnica de detecção de SDS, algumas curvas de concentração 

foram realizadas de acordo com a metodologia descrita em JURADO et al. (2006). No entanto, em 

nenhuma curva foi possível obter um valor esperado para a concentração de 0.5 mg/L como 

demonstrado no estudo previamente citado. A melhor curva obtida neste trabalho é demonstrada na 

Figura 1 e apesar do valor de R=0.989 ter sido abaixo de 1, esse valor corrobora ao observado na 

curva descrita no estudo que desenvolveu a metodologia (JURADO et al. 2006). Ao mesmo tempo, 

é perceptível que nas condições testadas em nosso estudo o limite de detecção da técnica para 

concentrações mais baixas foram alteradas, sendo 1 mg/L o novo limite de detecção estabelecido 

para nossas condições experimentais.    

Figura 1. Curva de concentração do dodecil sulfato de sódio. 

4.2 Ensaio de biodegradação 

Neste ensaio as culturas foram preparadas como descrito na seção de materiais e métodos, 

com duas culturas contendo 25 mg/L e 50 mg/L de SDS (Figura 2A). As análises iniciais de 

biodegradação durante os 14 dias demonstraram uma redução significativa do SDS como 

demonstrado no Figura 2B. Como observado nos resultados, 05 dias de incubação dos 

microrganismos com o surfactante foi suficiente para uma redução de aproximadamente 90% nas 

culturas com 50 mg de SDS/L, 86% nas culturas com 25 mg de SDS/L em comparação com a 

redução dos 13% observados no controle. Além disso, foi observado no 14º dia que o controle sem 

inóculo teve redução quase que completa do surfactante, o que demonstra que o SDS possui uma 

taxa de degradabilidade natural ao longo do tempo. Ainda, no 14º de incubação foi realizado um 

teste de agitação manual para verificar a formação de espuma a partir do surfactante (Figura 3). 
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Neste ensaio foi observado, a formação de espuma somente no frasco CTRL+ SDS, indicando 

consumo completo do surfactante nas outras culturas que foram estabelecidas.  

Figura 2. (A) Culturas para ensaio de biodegradação. (B) Curva de biodegradação do surfactante 

SDS nas concentrações de 50 mg/L e 25mg/L 

Figura 3. Ausência de formação de espuma após agitação manual nas concentrações de 50 mg/L e 

25mg/L de SDS. 

5     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível concluir que a padronização da técnica de detecção do surfactante aniônico 

utilizando o método do azul de metileno foi eficiente e está sendo essencial para o ensaio de 

biodegradação que se encontra em andamento. Além disso, os primeiros resultados demonstraram 

que as culturas microbianas obtidas a partir do efluente bruto demonstraram um importante 

potencial para biodegradação do SDS, embora novos ensaios confirmativos e com outras 

concentrações deverão ser executados. Esse estudo também tem como perspectivas futuras isolar e 

identificar os possíveis microrganismos que tem demonstrado esse potencial, bem como, realizar 

outros ensaios de biodegradação com culturas do efluente após tratamento. Portanto, considerando a 

A) B) 
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problemática ambiental que os surfactantes e outros agentes químicos apresentam, essa pesquisa 

parece ter um papel relevante na tentativa de encontrar soluções para a contaminação ambiental, 

além de fortalecer pesquisas ambientais no campus São Paulo do Potengi.  
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MUDAS DE TOMATE, BETERRABA 

E ALFACE EM DIFERENTES SUBSTRATOS UTILIZANDO RESÍDUOS 

ORGÂNICOS NA COMPOSIÇÃO. 

NETO, J. P. B.; RODRIGUES, M. E. L. O.; FREITAS, M. F.; MORAIS, T. N. L. e ALBINO, M. G. F. N. 

IFRN – Campus NATAL - CENTRAL; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas; 

RESUMO 

A reutilização de resíduos orgânicos, 

além de reduzir a problemática do descarte 

inadequado dos resíduos sólidos, é uma 

estratégia viável e pertinente na composição de 

substratos para a produção de mudas de hortaliça, 

e estas, por sua vez, são essenciais ao 

desenvolvimento humano. Em vista disso, 

Objetivou-se, no presente trabalho, avaliar a 

utilização de resíduos orgânicos na preparação de 

substratos para a produção de mudas de 

hortaliças e, por consequência, a sua influência 

na educação e sustentabilidade ambiental. Os 

tratamentos utilizados na realização da 

experimentação consistiram na combinação 

fatorial de quatro tipos de substratos 

provenientes do reaproveitamento de resíduos 

orgânicos: solo + Casca de banana (tratamento 

1), solo + borra de café (tratamento 2), solo + 

Húmus (tratamento 3) e solo sem nenhum tipo de 

adubação (tratamento 4), cultivados em tanques 

pertencentes à casa de vegetação do IFRN – 

CNAT. Decorridos 60 dias da semeadura, 

avaliaram-se o índice de velocidade de 

emergência, massa seca total das plântulas e 

percentual de germinação. De forma geral, todos 

os substratos apresentaram ação benéfica na 

produção de mudas de hortaliças, com exceção 

do substrato T2 – solo + borra de café – que 

inibiu por completo a germinação do tomate. A 

partir deste trabalho, foi possível concluir que o 

reaproveitamento de resíduos orgânicos 

apresenta-se como um artifício sustentável para 

potencializar a produção de hortaliças e garantir 

uma fonte de estudos diversificada não só para os 

estudantes de ciências agrárias e ambientais, mas 

também para a antropogenia como um todo. 

ABSTRACT 

The reuse of organic waste, besides reducing the 

problem of the inadequate disposal of solid 

waste, is a viable and pertinent strategy in the 

composition of substrates for the production of 

vegetable seedlings, and these, in turn, are 

essential for human development. The objective 

of this study was to evaluate the use of organic 

residues in the preparation of substrates for the 

production of vegetable seedlings and, 

consequently, their influence on education and 

environmental sustainability. The treatments 

used in the experiment consisted in the factorial 

combination of four types of substrates from the 

reuse of organic residues: soil + banana peel 

(treatment 1), soil + coffee grounds (treatment 2), 

soil + Humus (treatment 3) and soil without  

any type of fertilization (treatment 4), grown in 

tanks belonging to the IFRN - CNAT 

PALAVRAS-CHAVE: Hortaliça. Resíduos orgânicos. Sustentabilidade. Substratos. Reutilização. 
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greenhouse. After 60 days of sowing, the rate of 

emergence speed, total dry mass of the seedlings 

and percentage of germination were evaluated. In

general, all the substrates presented a beneficial 

effect on the production of vegetable seedlings, 

with the exception of the substrate T2 - soil + 

coffee grounds - that completely inhibited the 

germination of the tomato. From this work, it was 

possible to conclude that the reuse of organic 

waste presents itself as a sustainable artifice to 

potentiate the production of vegetables and to 

guarantee a diverse study source not only for 

students of agrarian and environmental sciences, 

but also for anthropogenic as a whole. 

1 INTRODUÇÃO 

Desde o período Neolítico, o homem aprendeu a cultivar seu próprio alimento. Fato 

esse, está presente na nossa cultura até os dias atuais, gerando empregos e fonte de subsistência 

a boa parte da população mundial. No Brasil, por exemplo, a prática do cultivo de hortaliças 

está presente não só em pequenos grupos rurais – denominados de agricultores familiares –, 

mas também em larga escala com as grandes produções agrícolas – constituindo-se na principal 

fonte de capital para o PIB brasileiro, uma vez que o Brasil é um país predominantemente 

agrícola.  

 O maior problema das formas de plantio adotadas hoje na agricultura, seja ela em 

pequena ou grande escala, é a falta de aplicação de preceitos agroecológicos, que garantem um 

uso racional e sustentável dos recursos naturais com vistas a construir uma ambiência inserida 

nos parâmetros da sustentabilidade (SANTIAGO et al., 2017)..  

Lamentavelmente, em vez de utilizar essas técnicas de cultivo ambientalmente corretos 

– como o método supradito –, a semeadura de espécies vegetais hoje no país é marcada pelo

uso excessivo de substratos exorbitantes em compostos químicos que prejudicam o 

desenvolvimento da planta – e decorrente disso afeta a qualidade mercadológica e nutricional 

do vegetal – e as características do solo, gerando perda de fertilidade e, consequentemente, 

distúrbios ecológicos ao sistema solo, água, planta e atmosfera (SILVA; KOHLER, 2018).  

No entanto, existe uma estratégia de manejo do solo que não prejudica a plântula nem 

causa impactos no meio ambiente, além de ser caracterizada pela simplicidade prática: a 

adubação orgânica. Esse método baseia-se na atuação microbiótica de degradação da matéria 

em substâncias mais ricas em sais minerais e outros compostos que auxiliam no 

desenvolvimento vegetal – como exemplo, temos a casca de banana, um dos substratos utilizado 

na pesquisa, que vira um composto rico em nitrogênio após o processo de biodegradação. Além 

KEYWORDS: Vegetable. Organic waste. Sustainability. Substrates. Reuse. 
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disso, o uso dessa técnica é benéfico por apresentar um custo relativamente reduzido – ou 

praticamente nulo, uma vez que se utilizam resíduos (JAEGGI et al., 2017). 

 Em um panorama nacional, pode-se constatar que parte considerável dos resíduos 

orgânicos gerados em casa não são destinados de forma correta, sendo descartados 

inadequadamente em aterros sanitários, quando poderiam serem reutilizados para o 

enriquecimento de culturas. De acordo com o referencial normativo estabelecido pela política 

nacional de resíduos sólidos, a fração orgânica do RSU não deve ser destinada ao aterro, mas 

valorizada por meio de tratamento biológico. Na tentativa de atenuar esse problema, o uso da 

adubação utilizando resíduos orgânicos para a formulação de substratos enriquecedores do solo 

aparece como uma das estratégias mais viáveis e promissoras para um país essencialmente 

agrícola como o Brasil. Essa prática tem se destacado em escala global por permitir não somente 

a reciclagem das moléculas orgânicas – que têm função nutricional –, mas também por diminuir 

o potencial contaminante dos resíduos, melhorar a estrutura física do solo, garantir maior

fertilidade e aumentar a capacidade de absorção de nutrientes pela planta (BRITO et al., 2017) 

. 

Em vista ao que foi supracitada, a pesquisa teve por objetivo principal avaliar a 

utilização de resíduos orgânicos na preparação de substratos para a produção de mudas de 

hortaliças e, por consequência, comprovar cientificamente que é possível promover a 

sustentabilidade na produção agrícola de pequeno ou grande porte e solidificar uma nova linha 

de pesquisa essencial na formação de discentes inseridos nas ciências ambientais e agrárias.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Resíduos sólidos urbanos 

Segundo o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos, realizado pelo Instituto 

brasileiro de geografia e estatística (IBGE), em 2012, apenas 1,6% dos resíduos orgânicos são 

destinados para unidades de compostagem, sendo o restante encaminhado para outros destinos 

finais, destacando-se lixões, aterros controlados e aterros sanitários (IBGE, 2012). 

A disposição inadequada dos RSU pode causar problemas nocivos à qualidade 

ambiental, como a contaminação do solo e de águas superficiais e subterrâneas, geração de 

odores e proliferação de elementos patógenos e vetores responsáveis por doenças perigosas 

atreladas ao meio ambiente. Esse quadro tem se evidenciado devido a tendência de crescimento 

desordenado da geração de resíduos. Com isso, surge a necessidade de buscar alternativas 

eficazes para solucionar tal problema (LUNA et al., 2009). 
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2.2 Importância da reutilização da matéria orgânica 

A separação e o aproveitamento de matéria orgânica influem diretamente nas questões 

ambientais, pois a compostagem desse tipo de resíduo sólido estende o tempo de vida útil do 

aterro sanitário para o qual ele seria destinado, além de possibilitar reduções nos níveis de 

poluição e contaminação (ALVES; UENO, 2015). 

A compostagem preparada a partir de resíduos sólidos urbanos, oriundos das mais 

diversas cadeias produtivas, se mostra como uma ferramenta importante que vem sendo 

utilizada em escala crescente para potencializar a produção agrícola mundial.  

Por sua vez, a compostagem é definida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

como “o processo biológico de decomposição e de reciclagem da matéria orgânica contida em 

restos de origem animal ou vegetal formando um composto”. Propiciando um destino útil para 

esse tipo de resíduo, seu composto pode ser aplicado ao solo para melhorar suas características 

sem ocasionar risco ao meio ambiente (MMA, 2018). 

3 METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido contando com quatro tanques de mesmas dimensões – 

possuindo 1,61 m x 0,72 m x 0,35 m x 0,406 m3 de comprimento, largura, altura e volume, 

respectivamente – pertencentes à casa de vegetação (figura 1) do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal Central (IFRN-CNAT), entre o 

período de junho a setembro de 2018. O local possui longitude de 256213.18 m (E) e latitude 

de 9357179.55 m (S), apresentando características climatológicas diversificadas, com a 

ocorrência de chuvas normalmente entre a temporada de inverno/outono e clima 

predominantemente megatérmico, ou seja, com altas temperaturas– o que facilita a peripécia de 

um verão seco e temperaturas médias mensais geralmente acima de 18°C em todos os meses 

do ano –, de acordo com o relatório climático do município de Natal (SANTO; SILVA, 2016). 
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Os tratamentos utilizados na realização da experimentação consistiram na combinação 

fatorial de quatro tipos de substratos provenientes do reaproveitamento de resíduos orgânicos: 

solo + Casca de banana (tratamento 1), solo + borra de café (tratamento 2), solo + Húmus 

(tratamento 3) e solo sem nenhum tipo de adubação (tratamento 4). A borra de café e a casca 

de banana foram doadas pelo setor de alimentação do campus Natal-Central, enquanto que o 

Húmus foi disponibilizado pela equipe da administração do bosque Nivaldo Calixto, também 

pertencente ao IFRN - CNAT. Além disso, os substratos foram preparados de forma manual 

(figura 2 e 3), ou seja, com a adição direta dos nutrientes na parcela do solo previamente 

delimitada, sendo definidas quantidades equivalentes a 1Kg para o tratamento com o uso da 

casca de banana, 2 kg para o tratamento com  borra de café e 2,5 kg para o tratamento com  

húmus. Foram feitas análises químicas de todos os substratos para fins de monitoramento do 

solo.  

No que concerne ao fornecimento dos níveis essenciais de água para a manutenção das 

condições básicas de germinação e vitalidade das plantas, foi adotado o método de irrigação 

por gotejamento com um regador de múltiplas saídas que tem por finalidade a manutenção de 

Figura 1: Casa de vegetação do IFRN – CNAT. 

Figura 2: Preparo do solo. Figura 3: processo de plantio. 
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um índice mínimo de drenagem equivalente a 30% do total de água aplicado, ao qual foi 

avaliado irrigando-se uma vez por dia, por um tempo variável entre 10 a 15 minutos, durante 

os cinco dias da semana.  

As três espécies vegetais utilizadas na análise do potencial de cada substrato foram: 

alface crespa (Germinação 94% e pureza física 100%), beterraba Katrina (Germinação 91% e 

pureza física 97%) e tomate (Germinação 90% e pureza física 96%), valores estes de acordo 

com o disponibilizado pelo fabricante. Dessa forma, colocaram-se seis sementes de alface por 

cova (célula) de 0,5 cm de profundidade, quatro sementes de beterraba em covas de 1 cm e três 

sementes de tomate em covas também de 1cm, sendo a semeadura realizada em 29/06/2018. As 

sementes foram adquiridas levando-se em consideração os dados de pureza e germinação, 

devendo os mesmos, serem os valores mais próximos possíveis, para que os efeitos dos 

substratos não sofressem influência dessas características. Além disso, vale ressaltar que as 

sementes passaram por um processo prévio de desinfecção com etanol (70%), hipoclorito de 

sódio e água corrente para garantir a qualidade das mesmas.  

O delineamento experimental aplicado foi o inteiramente casualizado, em esquema 

fatorial de 4 (substratos) x 3 (cultivares), com cinco repetições para o alface, duas para a 

beterraba e 2 para o tomate,  aos quais foram adicionados um total de 30 sementes de alface, 20 

de beterraba e 15 de tomate por tratamento, sendo considerados para avaliação todos os vegetais 

germinados (Figura 2). 

As plântulas foram avaliadas 60 dias após a semeadura, considerando-se variáveis como 

a porcentagem de germinação. Já o índice de velocidade de emergência (IVE), baseado em 

Silva et al. (2008), foi determinado registrando-se cotidianamente o número de sementes 

germinadas até o 18º dia do mês de semeadura, considerando como emergidas, as plântulas que 

apresentaram os cotilédones totalmente desenvolvidos. 

A porcentagem de germinação foi calculada de acordo com a sistemática preconizada 

por Silva et al. (2008), sendo utilizada a seguinte formulação:  

G = (N/A). 100 

Onde: 

 G = germinação;  

 N = número total de sementes germinadas; 

 A = número total de sementes colocadas para germinar 

(I) 

IV SECITEX/XIV CONGIC 

1998



b
Já com relação à massa seca, as plântulas coletadas foram levadas, após um ciclo de 60 

dias, para avaliação no laboratório de análises de solos e resíduos sólidos do IFRN-CNAT. 

As plantas colhidas foram lavadas com água corrente e adicionadas em sacos de papel, 

sendo encaminhadas logo em seguida para estufa de secagem com circulação de ar forçado, 

a 60ºC por um período de 72 horas, para a posterior pesagem em balança analítica. No que 

diz respeito a mensuração dos resultados da análise vegetal, dividiu-se a massa seca total 

pelo número de plântulas, obtendo-se o valor da massa seca por plântula. 

Todos os dados adquiridos durante a avaliação dos aspectos que contemplam a pesquisa 

foram submetidos à análise comparativa por meio de gráficos e tabelas. Não foram 

realizadas análises estatísticas em virtude das dimensões experimentais do estudo em 

questão.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Considerando-se a tabela 1, observa-se que ocorreu uma diferença considerável entre o 

índice de velocidade de emergência (IVE) e a massa seca total de plântulas de alface, 

beterraba e tomate em função dos substratos avaliados; e diferença significativa para a 

porcentagem de germinação. Em relação tão somente às espécies vegetais cultivadas, 

constatou-se uma diferença moderadamente expressiva apenas para o índice de velocidade 

de emergência. 

Substratos 
Variáveis analisadas 

IVE Germinação (%) Massa seca total (g/p) 

T1: Solo + C. de 

banana 

Alface: 2,67; 

Beterraba: 0,34; 

Tomate: 0,25. 

Alface: 53,34%; 

Beterraba: 37,5%; 

Tomate: 66,7%. 

Alface: 1,90 g/p; 

Beterraba: 1,12 g/p; 

Tomate: 19,16 g/p. 

T2: solo + B. de 

café 

Alface: 2,17; 

Beterraba: 0,42; 

Tomate: 0. 

Alface: 46,70%; 

Beterraba: 62,5%; 

Tomate: 0%. 

Alface: 18,14 g/p; 

Beterraba: 6,38 g/p; 

Tomate: 0 g/p. 

T3: Solo + húmus 

Alface: 2,26;  

Beterraba: 0,68; 

Tomate: 0,30. 

Alface: 60%; 

Beterraba: 75%; 

Tomate: 66,67%. 

Alface: 11,66 g/p; 

Beterraba: 3,72 g/p; 

Tomate: 11,37 g/p. 

T4: Solo sem 

adubação 

Alface: 1,84; 

Beterraba: 0,33; 

Tomate: 0,34. 

Alface: 40%; 

Beterraba: 62,5%; 

Tomate: 83,34%, 

Alface: 8,94 g/p; 

Beterraba: 0,83 g/p; 

Tomate: 8,06 g/p. 

Tabela 1: Análise comparativa do índice de velocidade de emergência, germinação (%) e massa 

seca total.  
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Para o índice de velocidade de emergência (IVE) das espécies, os melhores resultados 

foram obtidos com o substrato composto por solo + Casca de banana, solo + Borra de café e 

solo sem adubação para a alface, a beterraba e o tomate, respectivamente, enquanto que os 

piores resultados para esta variável analisada foram adquiridos nos substratos formados por 

solo sem nenhum tipo de adubação – tanto para a alface, quanto para a beterraba – e solo + 

Borra de café – para o tomate -, conforme mostra a figura 4. 

 Segundo Araújo Neto et al. (2009), a utilização de resíduos orgânicos como uma 

alternativa na composição de substratos para o cultivo de mudas de algumas hortaliças, 

contribui consideravelmente com uma boa aeração do solo – ou seja, apresenta boa penetração 

e troca de gases na base das raízes -, capacidade de drenagem e armazenamento de água e 

formação de uma estrutura física firme e densa que facilita o desenvolvimento e a fixação da 

área radicular, além de fornecer diversos micro e macro nutrientes provenientes da intensa ação 

microbiana que são imprescindíveis para o crescimento e desenvolvimento das espécies 

vegetais. No entanto, a presença de material orgânico nos substratos avaliados nesta pesquisa, 

não contribuiu com aumento da velocidade de emergência (IVE) de todas as espécies, uma vez 

que o tomate obteve o melhor índice de velocidade de crescimento com o substrato que não 

possuía nenhum tipo de adubação.  

De acordo com Santos et al. (2014), na utilização da matéria orgânica como adubo no 

desenvolvimento de mudas deve suceder-se de forma equilibrada, de modo a garantir uma 

perfeita interação entre as propriedades do solo e as particularidades do substrato. Neste viés, 

tendo em conta os substratos estudados e suas concentrações sucessivas, poderiam ser 

investigadas novas proporções a fim de determinar a massa ideal de cada substrato quando 

aplicados ao solo que possam garantir um bom desenvolvimento das plantas.    
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Figura 4: Gráfico do índice de velocidade de emergência das espécies 
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Quanto mais diligente for o processo de emergência das plântulas, menor será o tempo 

em que as mesmas ficarão expostas a condições deletérias a sua progressão, isto é, passarão 

pelos estágios incipientes do desenvolvimento de forma mais acelerada. Essas condições 

insalubres que podem propiciar riscos à planta podem ser assinaladas pela redução da umidade 

durante o processo germinativo ou mesmo pela ação microbiótica, que pode ocasionar variadas 

formas de deterioração tanto da semente quanto da plântula. 

A matéria orgânica é um dos componentes fundamentais dos substratos por garantir 

características consideradas demasiadamente importantes para produção de mudas de hortaliça. 

Assim, observa-se que os tratamentos que utilizaram resíduos orgânicos, no modo geral, 

favoreceu o índice de velocidade de emergência, provavelmente por reunir as características 

ideais à germinação e emergência. Dessa maneira, a alface e a beterraba apresentaram os 

maiores índices de velocidade de emergência nos tratamentos que fizeram uso da matéria 

orgânica, diferindo comparativamente do tomate, onde o tanque utilizando a borra de café 

forneceu um IVE igual à zero enquanto que o tanque sem adubação forneceu um IEV 

correspondente a 0,34, conforme apresentado na Figura 4. Conquanto, vale salientar que apesar 

da diferença apresentada no IVE – independentemente do substrato –, inicialmente as sementes 

das espécies semeadas não apresentaram diferença de tamanho. 

Ferreira (2011) e Silva (2017), ambos trabalhando com mudas de alface, obtiveram 

resultados positivos para a produção de mudas de alface aplicadas em substratos do solo + borra 

de café e solo + húmus. Infelizmente, as referências teóricas em relação à utilização de 

substratos com solo + casca de banana apresenta-se escassa no âmbito científico, sendo 

notoriamente visível a importância de se fazer novas abordagens científicas em se tratando da 

ação desse tipo de substrato.  A porcentagem de germinação mais elevada para a alface e para 

a beterraba foi obtida com o substrato solo + húmus, enquanto que para o tomate foi o solo sem 

adubação, conforme apresentado na Figura 5. 
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Figura 5: Gráfico da porcentagem de emergência das mudas. 
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Substratos utilizando resíduos orgânicos possuem como forte característica uma 

porcentagem de microporos considerada de suma importância na produção de hortaliças, o que 

confere aos substratos aqui retratados a idoneidade de agir como um agente potencial no 

desenvolvimento do sistema radicular dos vegetais cultivados.  

Entre as espécies estudadas houve uma diferença moderadamente significativa em 

relação à porcentagem de germinação nos diferentes substratos (Tabela 1), à medida que as 

mesmas apresentaram uma diferença elevada na porcentagem de germinação quando 

comparadas com os dados germinativos fornecidos pelo fabricante. 

Observando-se a Figura 6, nota-se que o substrato solo + borra de café foi o que 

proporcionou maior acúmulo de massa seca (g) pelas plântulas da alface e da beterraba, Assim 

como para a massa seca do tomate o melhor substrato foi o solo + casca de banana. Já os valores 

mais baixos de massa seca foram observados no substrato solo + casca de banana – para a alface 

–, solo sem adubação – para a beterraba – e solo + borra de café – para o tomate. 

Pelo resultado da análise química realizada nos diferentes substratos, observaram-se 

valores expressivos em relação a todos os nutrientes contidos nos substratos, principalmente, 

em relação ao fósforo (P) que é um macronutriente de suma importância para as culturas. 

Os vegetais aqui abordados, assim como muitos outros vegetais, podem ser 

considerados bastante exigentes em fósforo – com exceção do tomate, que não depende 

inexoravelmente desse elemento –, sendo que o déficit deste elemento retarda notoriamente o 

crescimento da planta, podendo haver má formação da área foliar e deficiência nos índices de 

clorofila. O fato do substrato sem nenhum tipo de adubação ter tido um bom desempenho para 

a produção de mudas de tomate e um rendimento reduzido para a alface e beterraba, pode estar 
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b
relacionado com a reserva nutricional do mesmo, visto que os seus valores para o elemento 

fósforo são diminutos, se comparado com os outros substratos. 

No que se referem à correção da umidade nos substratos, todos os tratamentos receberam 

a mesma quantidade de água diariamente. Dessa forma, é descartável o beneficiamento 

desproporcional de algum tratamento em relação ao montante recebido, ressaltando-se que a 

capacidade cumulativa de umidade é específica para cada substrato. 

De modo geral, pode-se constatar, do toda a explanação anterior, que a ação dos 

substratos orgânicos foi benéfica na produção de mudas de hortaliça, chamando atenção apenas 

para o tratamento envolvendo o solo + borra de café que não favoreceu a germinação de 

nenhuma muda de tomate. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de resíduos orgânicos na composição de substratos mostrou-se uma 

estratégia eficiente para produção de mudas de hortaliças, podendo ser utilizada como uma 

alternativa viável para a reutilização e beneficiamento dos resíduos orgânicos gerados 

periodicamente nos diferentes condicionantes que constituem a sociedade. Dessa forma, pode-

se concluir que o reaproveitamento de resíduos orgânicos apresenta-se como um artifício 

sustentável para potencializar a produção de hortaliças e garantir uma fonte de estudos 

diversificada não só para os estudantes de ciências agrárias e ambientais, mas também para a 

antropogenia como um todo.  

REFERÊNCIAS 

ALVES, Mariana Gardin; UENO, Mariko. Identificação de fontes de geração de 

resíduos sólidos em uma unidade de alimentação e nutrição. Ambiente e Agua - An 

Interdisciplinary Journal Of Applied Science, [s.l.], v. 10, n. 4, p.276-282, 28 out. 2015. 

Instituto de Pesquisas Ambientais em Bacias Hidrograficas (IPABHi). 

http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1640. 

ARAUJO NETO, Sebastião Elviro de et al. Produção de muda orgânica de pimentão 

com diferentes substratos. Ciência Rural, Santa Maria, v. 39, n. 5, p.1408-1413, ago. 2009. 

BRITO, Leonardo Pereira da Silva et al. Reutilização de resíduos regionais como 

substratos na produção de mudas de cultivares de alface a partir de sementes com e sem 

peletização. Revista de La Facultad de Agronomía, La Plata, v. 116, n. 1, p.51-61, jan. 2017. 

FERREIRA, Anabela Dias. Influência da borra de café no crescimento e nas 

propriedades químicas e biológicas de plantas de alface (Lactuca sativa L.). 2011. 115 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Qualidade e Segurança Alimentar, Escola Superior Agrária, 

Bragança, 2011. 

IV SECITEX/XIV CONGIC 

2003

http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.1640


b
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Anuário Estatístico do Brasil, 

Brasília, 2012. 

JAEGGI, Mário Pechara et al. PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TRÊS 

CULTIVARES DE ALFACE (Lactuca sativa L.) SUBMETIDAS A ADUBAÇÃO 

ORGÂNICA. Revista Univap, [s.l.], v. 22, n. 40, p.817-824, 26 abr. 2017. UNIVAP 

Universidade de Vale do Paraiba. http://dx.doi.org/10.18066/revistaunivap.v22i40.1642. 

LUNA, Maria L. D. de et al. Tratamento anaeróbio de resíduos orgânicos com baixa 

concentração de sólidos. Engenharia Agrícola, [s.l.], v. 29, n. 1, p.113-121, mar. 2009. 

FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.org/10.1590/s0100-69162009000100012. 

MMA. Ministério do meio ambiente. Informações sobre compostagem, Brasília, 2018. 

SANTIAGO, Jozane et al. AGROECOLOGIA EM REDE E O FORTALECIMENTO 

DA AGRICULTURA FAMILIAR / Agroecological network and the strengthening of family 

farming. Revista Areté | Revista Amazônica de Ensino de Ciências, [S.l.], v. 10, n. 21, p. 12-

22, maio 2017. ISSN 1984-7505. 

SANTOS, Amanda Thirza Lima et al. Aproveitamento da fração orgânica dos resíduos 

sólidos urbanos para produção de composto orgânico. Revista Brasileira de Ciências da 

Amazônia, Rondônia, v. 3, n. 1, p.15-28, jul. 2014. 

SILVA, Elisângela Aparecida da et al. Germinação da semente e produção de mudas 

cultivares de alface em diferentes substratos. Ciências Agrárias, Londrina, v. 29, n. 2, p.245-

254, jun. 2008. 

SILVA, Janaína da Silva; KOHLER, Graziela de Oliveira. Agrotóxicos: seu uso na 

agricultura e a abordagem dos diretos humanos Segundo o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos 

Urbanos, realizado pelo Instituto. In: CONGRESSO DE DIREITOS HUMANOS DA FSG, 2., 

2018, Caxias do Sul. Anais. Caxias do Sul: Fsg, 2018. p. 129 - 135. 

SILVA, Valéria. Produção de mudas de alfaces submetido a diferentes tipos de 

substratos alternativos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA, 5., 2017, 

Brasília. Anais. Brasília: Cadernos de Agroecologia, 2018. p. 1 - 6. 

IV SECITEX/XIV CONGIC 

2004

http://dx.doi.org/10.1590/s0100-69162009000100012


INVESTIGAÇÃO DE NÍVEIS DE CO2 EM SALA DE AULA: UM ESTUDO 
NO CAMPUS PARNAMIRIM COM SENSORES ELETRÔNICOS DE 
BAIXO CUSTO.  

LAURENTINO, L. F. L; OLIVEIRA, L. M. e DE ARAÚJO, T. C. 
laurentino.leticia@outlook.com, leticiaamoura@outlook.com.br, tiago.araujo@ifrn.edu.br 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Parnamirim 
ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Ecologia e Meio Ambiente 

RESUMO 

Este trabalho propõe-se a investigar os perfis de 
dióxido de carbono (CO2) em sala de aula no 
campus IFRN Parnamirim, tal como verificar 
também a incidência externa diária, 
consequentemente tornando possível 
comparação entre os dados averiguados. Estas 
investigações com recursos eletrônicos auxiliam 
a tomada de decisões com relação à qualidade do 
ar no intuito de, ao identificar eventuais 
concentrações elevadas que ultrapassem a norma 

brasileira e que possam trazer malefícios à saúde 
e ao desempenho dos alunos, ações de mitigação 
sejam tomadas.   Como resultados encontrados, 
observou-se que na maior parte do tempo os 
níveis de CO2 estão acima do limiar máximo 
recomendado para interiores (1000 ppm), que os 
turnos vespertinos e noturnos são os mais 
afetados com a falta de circulação do ar pois já 
iniciam seus turnos com concentrações 
remanescentes do turno anterior.

ABSTRACT 

This works intends to investigate the carbon 
dioxide (CO2) levels in classroom in the IFRN 
Parnamirim campus, as well as to check the 
outdoor daily incidence to make possible to 
compare both datasets. These investigations with 
electronics resources helps to take decisions 
concerning the air quality with the objective of 
taking mitigation actions when identifying higher 
concentrations above limits recommended by 

Brazilian norms that might harm occupants and 
lower the students’ performance. As observed 
results, it can be highlighted that in the most of 
time the CO2 levels were above the maximum 
recommended (1000 ppm), and that the afternoon 
and night classes are the most affected by the lack 
of ventilation because they start with remaining 
concentrations of previous classes. 

PALAVRAS-CHAVE: CO2, SENSORES, SAÚDE. 

KEYWORDS: CO2, SESORS, HEALTH. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o aumento da industrialização e das frotas de automóveis - principais fontes emissoras de 
poluentes - aumentaram também as concentrações de gases e poluentes na atmosfera. Um destes gases 
componentes, é o dióxido de carbono, que apesar de não ser considerado um poluente, é mais 
conhecido por contribuir ao efeito estufa. Ou seja, em caso de grande quantidade emitida e 
acumulada, há a intensificação desse efeito, aumentando a probabilidade de mudanças climáticas e, 
como consequência, prejuízos à qualidade da vida humana. No ar exterior o CO2 é gerado 
majoritariamente por processos de queimas de combustíveis fósseis com presença abundante de 
oxigênio, como o ocorrido em fogueiras, chaminés e veículos automotivos motorizados.  

Ao decorrer de maior parte da vida humana os níveis de CO2 encontravam-se entre 180 a 280 
partes por milhão (ppm), e, atualmente, a concentração no ar "limpo" é cerca de 400 ppm (0,04%), 
segundo dados da NASA coletados em maio de 2013. Mas em locais com condições específicas de 
inércia do ar e maior incidência de poluição do ar podem ser encontrados valores mais elevados, 
havendo indicadores que apontam para a ultrapassagem da marca de 450 ppm. 

Contudo, ao se falar de ambientes internos, a abordagem se torna diferente. Além da influência 
do ar exterior, há o acúmulo de CO2 em razão da ocupação do ambiente, já que o gás é expelido 
durante a respiração de indivíduos, havendo, portanto, uma simples correlação direta entre níveis de 
CO2 em ambientes fechados e a quantidade de indivíduos e tempo de ocupação deste ambiente. 

A importância do estudo dos níveis de CO2 em ambientes interiores, porquanto, se apoia nas 
evidências de estudos que observaram os efeitos de elevados níveis de CO2 no desempenho cognitivo 
e intelectual de indivíduos expostos. Estes indícios apontam que a partir de 1000ppm (1%) já há 
prejuízos aos níveis de concentração dos indivíduos. As consequências, embora reversíveis e não-
tóxicas, aumentam conforme as concentrações crescem e podem chegar a sonolência, dores de cabeça 
e sinais de fadiga mental. O monitoramento destes índices ainda não é difundido em razão, sobretudo, 
do elevado custo dos instrumentos de medição convencionais, que chegam a custar centenas ou milhar 
de dólares e, em parte, pela falta da obrigatoriedade da manutenção da qualidade do ar. 

Portanto este trabalho tenta, utilizando recursos eletrônicos relativamente acessíveis, 
identificar estas concentrações como vetores contribuintes à relatos de fadiga e cansaço mental por 
parte de alunos do campus Parnamirim, sobretudo em razão da localização do campus: às margens 
da rodovia federal BR-101 e por ter suas salas climatizadas porém sem circuladores de ar. São 
demonstrados os dados de calibração dos sensores, que atestam sua confiabilidade, bem como os 
recursos eletrônicos utilizados e os resultados médios encontrados. Por amostragem, e limitação 
temporal, os dados apresentados são oriundos de duas salas de aula, coletados em junho e agosto de 
2018. 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

Observações recentes (NASA, 2013; Jones, N., 2017) apontam para um acréscimo crescente dos 
níveis de CO2 na atmosfera, apesar de medidas que visam uma redução das fontes emissoras (Screeps 
Institute of Oceanography, 2016). Como consequências, além do já conhecido efeito estufa, há a 
possível contribuição para ilhas de calor em centros urbanos em razão do acúmulo de bolsas de CO2 
(Balling JR, R.C. et al. 2002). 

Tendo em vista que há uma estreita relação entre os níveis de dióxido de carbono, ambiente 
com ineficiente circulação de ar e quantidade de pessoas nesse espaço, foram realizados estudos que 
investigaram os níveis de CO2 em ambiente fechado e suas eventuais consequências (Allen, J. G. et 
al. 2016). Para tal, aplicaram testes cognitivos aos indivíduos, com o intuito de investigar o 
desempenho intelectual dos indivíduos sob exposição a altos níveis desse gás.  Foi observado que 
conforme os níveis de concentração se elevavam, os relatos de dificuldades para resolver os testes 
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também eram mais frequentes. Ademais, já havia sido apontado que o CO2 em níveis moderados já 
causaria dificuldades em tomadas de decisões (Satish, U. et al. 2012). 

Com uma visão voltada ao ambiente da educação, os autores em (Gaihre, S. et al. 2012) 
tentaram investigar uma correlação entre níveis de CO2 em salas de aula e a frequência de alunos, 
encontrando um indicativo de que salas com problemas de ventilação possuíam maior evasão. 

À presente data de proposta deste trabalho, não foram encontradas referências, nem se 
conseguiu tomar conhecimento, sobre trabalhos semelhantes desenvolvidos quer em território 
brasileiro, quer nos Institutos Federais, o que torna a motivação deste trabalho mais evidente. 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo enquadra-se na ótica da pesquisa exploratória quantitativa, pois consta em 
explorar o fenômeno de concentração de dióxido de carbono em sala de aula, que – até então – carece 
de mais estudos no ambiente acadêmico local. Contudo, é possível encontrar traços de pesquisa 
explicativa, uma vez que são utilizados formulários para tentar rastrear eventuais perdas incomuns de 
desempenho por relatos voluntários e, estes, tentarão ser correlacionados (portanto, explicados) pelas 
altas concentrações de CO2.  

A arquitetura de um artefato eletrônico para coleta de dados é constituída, basicamente, por: 
uma plataforma controladora, uma unidade de armazenamento e os sensores e instrumentos 
periféricos. Para este trabalho, a plataforma de coleta de dados utilizou o micro controlador Arduino 
Uno, amplamente utilizado (conforme em de Araújo, T. et al. 2017; Jiao, W. et al. 2016; Sun, L. et 
al. 2016) munido de módulo de gravação de dados SD, relógio RTC, e um sensor MH-Z16. Este, por 
sua vez, é um sensor de CO2 por feixe infravermelho não-dispersivo, que tem sua intensidade 
atenuada em razão da absorção da energia luminosa pelo dióxido de carbono presente. A Figura 1 
apresenta o modo como este sensor é interligado ao Arduino e a Figura 2 atesta a calibração de duas 
unidades deste sensor em face a um instrumento de referência pelo elevado valor do coeficiente R². 

Figura 1. Diagrama de interligação do sensor com plataforma Arduino. 

Figura 2. Gráfico de dispersão para calibração dos sensores MH-Z16. Dados em “ppm”. 
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Foi desenvolvido um código de programação para controlar o hardware de todos os módulos 
de modo que: as coletas ocorram a cada 30 segundos; os dados recolhidos pelo sensor sejam 
armazenados em um cartão SD; o formato de arquivo é .TXT com leituras em separação por vírgulas; 
o RTC fornece uma estampa de tempo rente com a leitura do sensor correspondente para construção
do gráfico; o artefato funcione initerruptamente enquanto ligado à tomada.

Em paralelo, foram elaborados formulários para rastrear eventuais relatos correspondentes aos 
efeitos colaterais conhecidos relacionados às elevadas concentrações de CO2 e distribuídos entre 
voluntários de quatro turmas dos cursos integrados do campus, onde os alunos poderiam marcar 
algum tipo de efeito incomum que viessem a sentir, e apontar em que bloco de aulas isto ocorreu. Os 
examinados receberam uma explicação geral do motivo da realização do teste e instruções para uma 
contribuição com a pesquisa. Os impressos foram entregues aos alunos da turma no mesmo dia em 
que ocorreu a instalação do instrumento de medição na sala de aula. Os sensores foram instalados e 
permaneceram em cada sala por duas semanas úteis. Investigou-se o fenômeno em duas salas 
diferentes, totalizando 6 turmas.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A primeira medição com os sensores ocorreu em ambiente exterior do campus, para verificar 
a incidência de CO2 oriundos do tráfego rodoviário, uma vez que o a entidade se situa à margem de 
uma importante rodovia e o vento predominante ocorre justamente no sentido rodovia – campus. As 
medições ocorreram na segunda quinzena de junho (entre os dias 15 e 22) e foi constatado que em 
nenhum momento os níveis exteriores ultrapassam 600ppm (Figura 3), pelo que se pode dizer que as 
concentrações observadas dentro das salas de aula sofrem muito pouca influência do ar exterior. 

Figura 3. Série temporal da incidência de CO2 oriundos do ar exterior no hall de entrada do campus 
IFRN/Parnamirim. 

Ao término de duas semanas em cada turma, foram recolhidos os formulários dos voluntários 
e os dados do artefato eletrônico. De imediato percebeu-se que muitas intercorrências de cunho 
elétrico ocorreram, fazendo com que houvesse muitas descontinuidades nos dados, limitando a série 
temporal para aquém do esperado. O percentual médio de participação voluntária no preenchimento 
dos formulários foi de 31%, oscilando entre 17% (mínimo) e 40% (máximo) em cada turma. As séries 
temporais médias para cada turma estão expostos a seguir nas Figuras 4, 5 e 6, para os turnos 
matutino, vespertino e noturno, respectivamente. 

IV SECITEX/XIV CONGIC 

2008



(a) (b) 

Figura 4. Série temporal com níveis médios de CO2 no turno matutino na sala 1 (a) e sala 2 (b). 

(a) (b) 

Figura 5. Série temporal com níveis médios de CO2 no turno vespertino na sala 1 (a) e sala 2 (b). 

(a) (b) 

Figura 6. Série temporal com níveis médios de CO2 no turno noturno na sala 1 (a) e sala 2 (b). 

É possível observar que na Sala 1, durante praticamente todo o tempo, os ocupantes da sala 
estão submetidos à valores superiores ao nível máximo recomendado para um ar interior com boa 
qualidade, que é de 1000 ppm. A sala 2, por sua vez, está localizada em um corredor oposto, possui 
menos alunos e, provavelmente, recebe mais incidência de vento exterior, o que a fez não apresentar 
níveis de pico tão elevados quanto os da sala 1, muito embora extravase o limite de 1000 ppm a maior 
parte do tempo. Não é descartada a hipótese de que a posição do artefato dentro da sala influencie as 
medições, pois estes foram posicionados a 1,20m do chão, sobre um anteparo, e em um canto da sala 
(para evitar contato físico com os ocupantes).  

Ao todo foram coletados 39% dos formulários entregues na Sala 1, e 24% dos entregues na 
sala 2. O resultado das queixas (que engloba todos os sintomas conhecidamente correlacionados a 
elevados níveis de CO2: dores de cabeça, dificuldade de raciocínio, sensação de falta de ar) estão 
sumarizados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Percentual médio de possíveis efeitos colaterais relacionados à exposição a altos níveis de dióxido 
de carbono relatados por estudantes voluntários nas turmas em que houve o monitoramento da qualidade do 
ar. 

Turno Sala 
Percentual de relatos possíveis de perda incomum de 
desempenho em cada bloco de aula. 

Bloco 1 Bloco 2 Bloco 3 

M 
1 9.0% 8.5% 10.2% 
2 17.5% 14.5% 12.7% 

V 
1 8.8% 9.4% 6.3% 
2 13.2% 18.6% 12.5% 

A maior incidência de relatos de sintomas na Sala 1 no turno matutino ocorreu aos últimos 
horários da manhã, provavelmente pela contínua exposição a valores que chegam a 2000 ppm ao 
longo do turno. De acordo com o estudo de Satish et al. (2012), o prejuízo de desempenho em 
atividades básicas (medidos por uma pontuação em um sistema de Simulação de Gerenciamento 
Estratégico) em 1000 ppm é 15% menor que em 600 ppm, e quando em 2500 ppm este prejuízo pode 
chegar a 44%. Neste estudo, contudo, os relatos foram voluntários e subjetivos. Não houve uma 
medição objetiva da perda de desempenho dos alunos em razão de não se ter acesso aos recursos 
adequados para desempenhar esta investigação. Por outro lado, pode-se dizer que os indivíduos 
possam, em alguma maneira, ter perdido o desempenho técnico sem notar sintomas incomuns, como 
os especificados no relatório. Ademais, das duas salas investigadas, a Sala 1 apresenta um problema 
mais crítico de acúmulo de dióxido de carbono, chegando a ultrapassar níveis de 2500 ppm. Se for 
considerado o fato de que as turmas do turno noturno são compostas, em maioria, de indivíduos que 
trabalham durante o dia (característica peculiar dos cursos do IFRN), e que estas já chegam à aula 
com um cansaço natural da jornada diária, este ambiente com altos níveis de CO2 podem estar se 
tornando um empecilho adicional ao desenvolvimento adequado destes estudantes. 

Outro achado deste estudo, é que os turnos vespertino e noturno possuem prejuízo com relação 
ao ambiente, sobretudo em razão de iniciarem suas aulas com vestígios de concentrações do turno 
anterior, pois o intervalo de uma hora entre os turnos (12h – 13h e 18h – 19h) não é suficiente para 
dissipar as concentrações. Nas séries individuais, foi notado que as salas, se fechadas, podem levar 
mais de 12h para retornar, por exemplo, de valores acima de 1000 ppm para o nível de chão, que é 
400ppm. Em dias úteis, alguns turnos matutinos iniciaram suas atividades com valores próximos de 
600ppm, como vestígios do dia anterior. 

Diante destes indícios, está se evidenciando a necessidade de tomar-se alguma decisão com 
relação ao problema, até então desconhecido ou, pelo menos, pouco conhecido pelas instituições, não 
só em nível local, uma vez que muitas escolas possuem as mesmas características. Como soluções 
paliativas podem ser tomadas rotinas de abrirem as janelas aos intervalos ou serem adicionadas 
plantas às salas de aula. Como solução definitiva, os aparelhos condicionadores de ar podem ser 
adaptados para circular o ar interior com o exterior. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo conseguiu apontar um problema – até então pouco discutido – que pode estar 
ocorrendo no ambiente escolar. O fato de o dióxido de carbono não ser um poluente faz com que seja, 
em partes, desconsiderado. Foi observado que, em alguns momentos, quase 20% dos alunos 
apresentaram queixas que julgaram ser fora do comum. No entanto, não se pode concluir, com base 
nestes dados, que o dióxido de carbono é o único fator contribuinte, pois há diversos outros fatores 
que possam contribuir para tal (e.g. sono, fome, cansaço físico, etc.), mas certamente pode estar sendo 
um vetor aditivo para este prejuízo de desempenho. 

Pontuando aspectos da investigação, algumas ações de cunho técnico estão sendo tomadas 
como passos subsequentes a estas informações obtidas. Foram confeccionados conectores mais 
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robustos para eliminar eventuais ruídos no sinal do sensor, e adotou-se a utilização de um 
equipamento “no-break” para eliminar as intercorrências de alimentação energética e maximizar a 
cobertura temporal dos dados. O estudo pretende investigar o máximo de salas de aula possíveis, do 
campus, pelo maior tempo possível, objetivando ter um universo robusto de informações acerca das 
concentrações de modo que se possa embasar e sensibilizar a argumentação da necessidade de tomar 
uma decisão com relação à qualidade do ar interior. Está sendo desenvolvido um monitor em tempo 
real da qualidade do ar, que por feedback visual permite aos indivíduos perceber quando os níveis de 
dióxido de carbono estão adequados, moderados ou elevados. Pretende-se, com isso, deixar um 
monitor fixo em regime de testes, em uma sala que seja frequentemente ocupada. 

Por outro lado, o principal desafio em trabalhos futuros é conseguir rastrear as consequências 
dos efeitos do CO2 de maneira confiável e objetiva. Os formulários exibem dados voluntários e pode 
ter subjetividade. Engajar voluntários em um estudo longitudinal, controlado, por sua vez, é por si só 
um desafio. É preciso desenvolver um método quantitativo para avaliar o desempenho dos estudantes 
como, por exemplo, comparar as notas de duas avaliações de uma mesma matéria realizadas em 
ambientes diferentes: um com baixos níveis e outro com elevados níveis.  
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Bioindicadores de qualidade microbiológica em raízes de Pepaconha (Cephaelis 

ipecacuanha) comercializadas na feira da Cobal, Mossoró, RN. 

Francisco Angelo Gurgel da Rocha1; Alana Ingrid de Araújo Pereira2; Francisco Jackson da Silva 

Gomes3; Emerson Santana da Silva4; Lílian Kriger Ramos de Carvalho5.  

RESUMO 

Ao longo da história, comunidades humanas acumularam conhecimentos acerca do potencial bioativo 

de recursos naturais. As plantas medicinais pela sua eficácia e baixo custo, representam recursos 

indispensáveis, em especial nas comunidades isoladas e/ou carentes. A presença de microrganismos 

patogênicos em plantas medicinais são favorecidas pelas condições higiênicas e sanitárias 

inadequadas existentes nas feiras livres. Nestes espaços, plantas medicinais são comercializadas 

livremente. A contaminação das plantas por bactérias e fungos é um problema de saúde pública. A 

inexistência de limites legais para a presença de microbiota contaminante, associada às falhas nas 

fiscalizações, amplifica o problema. O presente estudo objetivou determinar a adequação ao consumo 

na forma de chás, de amostras de pepaconha comercializadas na feira da COBAL-Mossoró/RN. 

Como objetivo, elencou-se a quantificação das densidades populacionais de bactérias aeróbias 

mesófilas, Escherichia coli, bolores e leveduras. Foi analisado 15 amostras. A partir destas, realizou-

se diluições decimais seriadas. Foram quantificadas as densidades de bactérias aeróbias mesófilas 

(Plate Count Agar, 36±1°C/24h), E. coli (Violet Red Bile MUG agar, 36±1°C/24h), bolores e 

leveduras (Potato Dextrose Agar 25±1°C/5 dias). Os resultados foram comparados aos limites 

estabelecidos pela RDC 10/2010. As bactérias aeróbias mesófilas e os bolores e leveduras, foram 

detectadas em 100% das amostras, com densidade populacional média de 1,0x105 UFC/g e 3,2x104 

UFC/g, respectivamente. Não se detectou E. coli. Apenas uma amostra foi considerada adequada. 

Assim 93,3% do material era inadequado ao consumo. Com base nos dados obtidos foi possível 

determinar que o consumo de raízes de pepaconha comercializadas na área estudada representa risco 

à saúde.

PALAVRAS-CHAVE:  Plantas medicinais.  Escherichia coli. Bolores e leveduras. Contaminação. 

Fitoterapia. 
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ABSTRACT 

Throughout history, human communities have accumulated knowledge about the bioactive potential 

of natural resources. Medicinal plants, because of their effectiveness and low cost, are indispensable 

resources. The presence of pathogenic microorganisms in medicinal plants is favored by the hygienic 

and inadequate sanitary conditions existing in the free trade fairs. Contamination of plants by bacteria 

and fungi is a public health problem. The lack of legal limits for the presence of contaminating 

microbiota, associated to the failures in the inspections, amplifies the problem. This study aimed to 

determine the suitability for consumption of pepaconha samples marketed at the fair of COBAL-

Mossoró/RN. The quantification of the population densities of aerobic mesophilic bacteria, 

Escherichia coli, molds and yeasts was used as an objective. Fifteen samples were analyzed. From 

these, serial decimal dilutions were performed. The densities of aerobic mesophilic bacteria (Plate 

Count Agar, 36 ± 1° C/24h), E. coli (Violet Red Bile MUG agar, 36 ± 1° C/24h), molds and yeasts 

(Potato Dextrose Agar 25 ± 1° C/5 days). The results were compared to the limits established by RDC 

10/2010. The mesophilic aerobic bacteria and molds and yeasts were detected in 100% of the samples, 

with a mean population density of 1.0x105 CFU/g and 3.2x104 CFU/g, respectively. No E. coli was 

detected. Only one sample was considered adequate. Thus 93.3% of the material was unsuitable for 

consumption. Based on the data obtained it was possible to determine that the consumption of 

pepaconha roots marketed in the studied area represents a health risk.

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da História Humana, o ambiente natural vem sendo utilizado como fonte 

de recursos terapêuticos, em especial quando se trata da utilização de espécies vegetais 

Bioativas (PIRES et al., 2016). 

A fitoterapia, por sua eficácia em muitos casos comprovada, apresenta alternativas ao 

uso de drogas alopáticas, contando com alta aceitação popular, seja em ambientes urbanos 

ou rurais (GIOGETTI et al., 2007; ALVES, SILVA & ALVES, 2008). 

KEYWORDS:  Medicinal plants. Escherichia coli. Molds and yeasts. Contamination. Phytotherapy. 
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A Organização Mundial da Saúde, ao mesmo tempo em que reconhece a relevância dos 

sistemas de Medicina Tradicional, recomendando a sua incorporação nos sistemas de Saúde 

Pública (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2013), alerta para o risco 

representado pelo consumo de plantas medicinais contaminadas por microrganismos 

patogênicos, classificando-o como um grave problema de saúde pública mundial (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

De modo geral, as feiras livres são caracterizadas pela informalidade e a presença de 

estrutura física e práticas de comercialização inadequadas do ponto de vista higiênico e 

sanitário (ROCHA et al., 2010; ROCHA et al., 2013a; ROCHA et al., 2013b LIMA, 

COELHO-FERREIRA & OLIVEIRA, 2011; CAZANE, MACHADO, & SAMPAIO, 2014). 

Sob tais condições, a qualidade dos produtos é afetada negativamente, passando a veicular 

contaminantes químicos e biológicos, dentre estes últimos, bactérias e fungos patogênicos 

(CHAN, 2003; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007; ROCHA et al., 2013c; YESUF 

et al., 2016; ALAVI et al., 2017). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Desde o surgimento das primeiras comunidades, o homem vem desenvolvendo um 

contínuo processo de observação e acúmulo de informações acerca das propriedades 

terapêuticas de recursos naturais, em especial da flora (PIRES et al., 2016). 

Em um país de dimensões continentais como o Brasil, a diversidade biológica, 

socioeconômica, étnica e cultural presente, favorece a criação de sistemas de conhecimentos 

terapêuticos únicos. Tais sistemas, nos quais as espécies vegetais são utilizadas como 

alternativa às drogas alopáticas, contam com alta aceitação popular, tanto nos ambientes 

rurais, quanto nos urbanos (GIOGETTI et al., 2007; ALVES, SILVA & ALVES, 2008). 

No caso de populações isoladas ou carentes, os recursos da medicina tradicional podem 

representar uma fonte mais acessível e barata de tratamento. Para este segmento da 

população, o acesso aos medicamentos convencionais pode ser limitado, dentre outros 

fatores, pelo custo proibitivo dos fármacos sintéticos (FREITAS & FERNANDES, 2006). 

Reconhecendo a importância dos sistemas terapêuticos tradicionais a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) recomendou aos países membros a sua incorporação em seus 

Sistemas de Saúde Pública (ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2013). No 

Brasil, a iniciativa resultou na publicação da Portaria MS/GM No. 971, de 3 de maio de 2006 
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(BRASIL, 2006). Nesta, o governo aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS).  O mesmo documento 

(Diretrizes PMF 5 e PMF 6) estimula a criação de hortos de espécies medicinais pela 

população, bem como a implantação do uso de plantas medicinais e da fitoterapia no SUS. 

Mesmo com a comprovação da eficácia terapêutica da fitoterapia, deve-se levar em 

consideração uma interpretação equivocada das intenções originais do Governo 

Federal/OMS por parte da população, levando-a a acreditar na segurança de toda e qualquer 

forma de consumo de plantas medicinais, em especial das formas disponíveis nas feiras livres 

(BUGNO, ALMODOVAR & PEREIRA, 2006; ROCHA, MEDEIROS & SILVA, 2010; 

ROCHA et al., 2013a; ROCHA et al., 2013b). 

As feiras livres, comuns a muitas cidades, representam mais do que apenas espaços 

comerciais. Por sua diversidade, representam recortes socioculturais e econômicos das 

comunidades que as sediam (ZANG & PELLECHRINIS, 2016). Tornando-se parte da rotina 

diária de seus cidadãos, congregam em si aspectos do sagrado e do profano, tal a sua riqueza 

cultural (SILVA, M. et al., 2017). Por constituírem espaços de convivência intensa, tornam-

se indissociáveis da identidade social dos grupos que as mantém (DION & BORRAZ, 2015). 

Por seu caráter tradicional e aceitação popular, as feiras livres apresentam-se como 

pontos ideais para a comercialização dos produtos da medicina tradicional. Dentre estes, com 

especial destaque, encontram-se as plantas medicinais e os seus produtos derivados (ROCHA 

et al., 2013a; ROCHA et al, 2013b; ROCHA et al, 2013c). 

A informalidade e as precárias condições sanitárias características do ambiente da feira 

livre (LIMA, COELHO-FERREIRA & OLIVEIRA, 2011) influenciam de forma negativa a 

qualidade dos produtos disponíveis (ROCHA et al., 2010; CAZANE, MACHADO, & 

SAMPAIO, 2014; ARAÚJO et al., 2017). Para os feirantes em geral, faltam a percepção do 

vínculo existente entre baixas condições de higiene em seu local de trabalho, a presença de 

microrganismos patogênicos e a transmissão de doenças através dos seus produtos (ROCHA 

et al., 2010; ROCHA et al., 2013a; ROCHA et al., 2013b). 

A contaminação por microrganismos deteriorantes, patogênicos ou pelos seus 

metabólitos é comum. É notório que plantas medicinais podem veicular contaminantes 

químicos e biológicos, quando submetidas às condições de higiene inadequadas presentes 

nas feiras livres (CHAN, 2003; ROCHA et al., 2013c; YESUF et al., 2016; ALAVI et al., 

2017). 
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Segundo a OMS (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007), dentre os 

microrganismos de importância médico-sanitária que podem ser veiculados em matéria 

vegetal, encontram-se bactérias e fungos patogênicos. A presença de tais organismos pode 

influenciar direta ou indiretamente a qualidade do produto, contribuindo para a sua 

degradação e, em alguns casos, para o acúmulo de toxinas (BUGNO, ALMODOVAR & 

PEREIRA, 2006; GRIGORIAN et al., 2011; IDU et al., 2011). Sob tais circunstâncias, a 

contaminação microbiológica de plantas medicinais passa a constituir em escala global, um 

sério risco à saúde pública (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

3 METODOLOGIA 

As análises compreenderam o período de novembro de 2017 a abril de 2018.  A área estudada, 

COBAL Mossoró, situa-se no município de Mossoró (6°15’39” Sul, 36°31’04”), mesorregião Central 

Potiguar, Estado do Rio Grande do Norte, conforme Figura 1 (BRASIL, 2005). 

Na área da COBAL Mossoró, três pontos de comercialização de plantas medicinais foram 

selecionados, com base na maior disponibilidade de produtos da medicina tradicional e na 

concordância dos seus proprietários em participarem do estudo. Cada um dos pontos de venda foi 

identificado por código alfanumérico (Figura 2). 
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A partir de cada ponto, coletou-se 5 amostras de raízes dessecadas de Pepaconha 

(Cephaelis ipecacuanha), às quais atribuiu-se código alfanumérico, conforme tabela 1. 

Tabela 1.  Distribuição e codificação das amostras em concordância com o ponto de venda a partir do 

qual foi originada. Fonte: dados dos autores. 

CÓDIGO DO 

PONTO DE VENDA 

CÓDIGO DA 

AMOSTRA 

NÚMERO DE 
AMOSTRAS 
COLETADAS 

CO1 A1,A2,A3,A4,A5 5 

CO2 B1,B2,B3,B4,B5 5 

CO3 C1,C2,C3,C4,C5 5 

TOTAL  15 

A partir das amostras, preparou-se diluições decimais seriadas de 10-1 a 10-6, a partir das quais 

duplicatas de placas de Petri foram semeadas em superfície para a quantificação de bactérias aeróbias 

mesófilas (Plate Count Agar, 35°C±2°C/24±2h) e bolores e leveduras (Potato Dextrose Agar + ácido 

tartárico 10%, 25±1°C/5 dias). Para a quantificação de E. coli,  duplicatas de placas de Petri foram 

semeadas em profundidade (Violet Red Bile-MUG Agar/35°C±2°C/24±2h), com confirmação 

através da fluorescência de colônias típicas sob luz ultravioleta com comprimento de onda equivalente 

a 366 nm (Brasil, 2003; Rocha e col., 2013c). Os resultados obtidos foram expressos em UFC/g. 

CO1 

CO2 

CO3 

Figura 02 – Vista aérea da COBAL Mossoró, com identificação dos pontos de comercialização a partir 

dos quais as amostras de pepaconha analisadas  foram obtidas. 

Fonte:  Google Earth  (2018), adaptado pelos autores. 
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Na inexistência de legislação específica para o comércio de plantas medicinais em feiras 

livres, admitiu-se como parâmetros de adequação ou não do produto, os limites estabelecidos pela 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para a notificação de Drogas Vegetais 

(BRASIL, 2010). Diante dos usos tradicionais da Pepaconha – preparo de chás e macerações - foram 

adotados os limites descritos para o processo extrativo a quente (chás) e processo extrativo a frio 

(macerações). As amostras que apresentaram densidades populacionais de quaisquer dos indicadores 

microbianos testados superiores aos limites descritos no marco legal, foram consideradas inadequadas 

ao consumo humano. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos com as análises microbiológicas das amostras coletadas na CONAB 

Mossoró, estão descritos na tabela 2. 

Tabela 2: Densidades populacionais dos bioindicadores pesquisados nas amostras de Pepaconha (C. 

ipecacuanha), coletadas na CONAB Mossoró, bem como a sua adequação ao consumo por humanos na forma 

de chás (C) e macerações (M), perante RDC 10/2010 (BRASIL, 2010). UFC/g =Unidades Formadoras de 

Colônias por grama;Dens. Obs.=densidade populacional observada; C1, C2 e C3 =pontos de venda 1, 2 e 3, 

respectivamente; MC1, MC2, MC3 = densidades populacionais médias observadas nos pontos de venda 1, 2 

e 3, respectivamente; MG=Média Geral das densidades populacionais médias observadas. 

Fonte: dados dos autores 

ANALISES MICROBIOLÓGICAS –  CONAB  MOSSORÓ 

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS FRENTE AOS PARÂMETROS RECOMENDADOS PELA 

10/2010 PARA CHÁS E MACERAÇÕES 

BANCA 

CÓD. 

BACTÉRIAS AERÓBIAS 

MESÓFILAS 

BOLORES E 

LEVEDURAS 

E. COLI

Dens. 

Obs. 

(UFC/g) 

Limite 

Legal (C/M) 

Dens. 

Obs. 

(UFC/g) 

Limite 

Legal (C/M) 

Dens. 

Obs. 

(UFC/g) 

Limite Legal 

(C/M) 

107 105 104 103 102 101 

     C1 

   A1 1,4x104 A A 1,1x105 R R - A A 

A2 3,6x103 A A 6,6x104 R R - A A 

A3 5,5x103 A A 1,2x102 A A - A A 

A4 3,4x104 A A 2,1x103 A R - A A 

A5 7,4x105 A R 7,5x102 A A - A A 

     MC1  1,6x105 3,6x104 

    C2 

B1 2,3x105 A R 5,0x101 A A - A A 

B2 3,4x105 A R 5,9x103 A R - A A 

B3 1,9x104 A A 2,4x103 A R - A A 

B4 1,2x104 A A 2,2x103 A R - A A 

B5 1,5x103 A A 5,5x103 A R - A A 

    MC2  1,2x105 3,2x103 

C1 1,0x105 A A 1,2x105 R R - A A 

C2 2,8x103 A A 2,7x104 R R - A A 

C3 4,9x103 A A 4,5x104 R R - A A 

C4 2,9x103 A A 1,8x104 R R - A A 
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As bactérias aeróbias mesófilas foram detectadas em 100% das amostras analisadas, com 

densidade populacional média geral equivalente a 1,0x105 UFC/g. O limite inferior, 1,5x103 UFC/g 

foi detectado em amostra proveniente do ponto de coleta C2 (amostra B5). Por sua vez, o limite 

superior, 7,4x105, correspondeu ao ponto de venda C1 (amostra A5). No mesmo ponto de coleta 

detectou-se a maior densidade populacional média do indicador em questão, 1,6x105 UFC/g. 

Embora tenham sido detectadas bactérias aeróbias mesófilas em todas as amostras, de modo 

geral, os níveis observados foram inferiores aos relatados por outros pesquisadores: Em Gana, na 

África, Dei-Tutuwa, Amuna & Rahman (2014), 3,0x106 UFC/g;  Na Índia, Agarwal et al. (2014), 

8,0x107 UFC/g;  No Brasil, Rocha et al. (2010), 3,1x106 UFC/g, Medeiros et al. (2012),  4,3x107 

UFC/g, Rocha et al. (2013c),  3,3x106 UFC/g e  Texeira-Loyola et al. (2014), 9,0x105 UFC/g. 

A presença de bactérias aeróbias mesófilas pode ser utilizada como um indicador dos níveis 

gerais de contaminação presente na cadeia produtiva de plantas medicinais, denunciando, portanto, 

inadequações do ponto de vista higiênico e sanitário favoráveis à sua introdução e proliferação nos 

produtos (BRASIL, 2010; AGARWAL et el., 2014). 

 Perante os Limites estabelecidos na RDC 10/2010, equivalente a 107 UFC/g (BRASIL, 

2010), considerou-se todas as amostras adequadas para o consumo na forma de chás. Contudo, no 

tocante ao preparo de macerações, 3 amostras (20%) foram consideradas inadequadas para tal 

finalidade, por superarem o limite máximo estabelecido pela ANVISA, 105 UFC/g.  

Os bolores e leveduras estavam presentes em 100% das amostras testadas, com densidade 

populacional média geral equivalente a 3,2x104 UFC/g. O limite mínimo detectado foi de 5,0x101 

UFC/g, no material coletado no ponto de venda C2 (amostra B1). O nível de contaminação superior, 

1,2x105 UFC/g foi observado na banca C3 (amostra A1).  A maior média da contaminação por fungos 

foi observada no ponto de venda C3, equivalendo a 5,8x104  UFC/g. 

Os níveis de contaminação por bolores e leveduras são consistentes com outros relatos 

bibliográficos. Na Nigéria, Omorodion et al. (2014), constataram densidades de até 7,8x104 UFC/g; 

na Índia, Chaudhary & Singh (2014), 7,4x106 UFC/g. No Brasil, Rocha et al. (2010), relataram níveis 

de até 1,9x105 UFC/g, Medeiros et al. (2012), 5,5x102 UFC/g e Texeira-Loyola et al. (2014), 8,0x105 

UFC/g. 

C3 

C5 
2,8x104 

A A 
8,2x104 

R R - A A 

    MC3  2,8x104 5,8x104 

 MG  1,0x105 3,2x104 
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Em contraste com o limite de 104 UFC/g, 7 amostras (46,7%), foram consideradas 

inadequadas ao consumo para o preparo de chás. Já em relação ao preparo de macerações, 12 amostras 

(80%), superaram o limite legal adotado (BRASIL, 2010) equivalente a 103 UFC/g, o que as classifica 

como inadequadas para tal finalidade. 

Os altos percentuais de reprovação perante os limites estabelecidos para os fungos,são 

condizentes com o eficiente mecanismo de dispersão destes via esporos. Adicionalmente, a sua maior 

resistência aos baixos níveis de Atividade de Água e à faixas de pH mais amplas, são adaptações 

favoráveis à sua sobrevivência em matéria vegetal bem dessecada (PITT & HOCKING, 2009). 

Dadas às altas densidades de bolores e leveduras observadas nas amostras analisadas admitiu-

se a possibilidade da ocorrência de alterações químicas em seus fitocomplexos. Potencialmente, tais 

alterações resultariam em toxicidade, redução ou perda da ação terapêutica esperada com o uso da 

espécie vegetal bioativa (AGARWAL et al., 2014; ASHIQ et al., 2014; KEDIA, IVANOV & 

DUBEY,  et al., 2014).   

As altas densidades populacionais de fungos tornam possível a presença de micotoxinas nos 

produtos testados. Tais metabólitos, produzidas por espécies típicas do armazenamento, em especial 

dos Gêneros Aspergillus e Penicillium, possuem ações carcinogênica, mutagênica, imunossupressora 

e teratogênica (ASHIQ et al., 2014). A detecção de micotoxinas em plantas medicinais tem sido 

relatada mundialmente (WORLD HEALT ORGANIZATION, 2007; GRIGORIAN, et al., 2011; 

ASHIQ, HUSSAIN & AHMAD, 2014). Termorresistentes, tais toxinas permanecem ativas nos chás 

preparados a partir de plantas medicinais contaminadas, aumentando o risco ao usuário (ABBAS, 

2005).  

O bioindicador de contaminação fecal, E. coli, não foi detectado nas amostras analisadas, 

apesar das baixas condições de higiene presentes nos pontos de venda.  Levando-se em consideração 

que, para a sua sobrevivência, o microrganismo exige valor de Atividade de Água elevado (Aa=0,95), 

ausente em materiais adequadamente dessecados (FRANCO, 2007), a sobrevivência e a reprodução 

do microrganismo são dificultadas. Adicionalmente, o uso de embalagens plásticas lacradas em todas 

as amostras analisadas, dificulta a contaminação cruzada e a reidratação das plantas medicinais, o que 

poderia resultar na introdução e proliferação do bioindicador em questão. 

Embora nas amostras testadas estivessem presentes altas densidades microbianas, em nenhum 

delas foram observadas alterações visuais, táteis ou olfativas perceptíveis ao consumidor médio. 

Desse modo, produtos potencialmente danosos à saúde humana, poderiam ser adquiridos e 
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consumidos sem nenhuma percepção por parte do comerciante e do consumidor dos riscos que 

representam. 

Por ponto de comercialização, considerou-se adequada ao consumo na forma de chás ou 

macerações, apenas uma amostra, proveniente do ponto de venda C1. Nos demais pontos de venda 

avaliados, a reprovação ocorreu em 100% dos casos (Gráfico 1).  

Gráfico 1. Percentuais de reprovação das amostras de pepaconha (C.ipecacuanha) comercializadas na 

COBAL Mossoró, perante os limites legais determinados para o preparo de chás e macerações na RDC 10/2010 

(BRASIL, 2010). 

Fonte: dados dos autores.  

De modo geral, considerou-se que 93,3% das amostras de Pepaconha analisadas representam 

risco potencial à saúde humana, não sendo consideradas adequadas ao consumo na forma de chás e/ou 

macerações. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dada a presença de densidades populacionais não recomendados de indicadores de qualidade 

microbiológica, considerou-se 93,3% das amostras inadequadas ao preparo de chás e/ou macerações. 

Sob tais condições, é possível afirmar que o consumo das raízes de pepaconha disponíveis 

comercialmente na COBAL Mossoró representa, por sua inadequação sanitária, um risco à saúde dos 

consumidores. 

Recomenda-se a continuidade e a ampliação das análises. Os futuros estudos deverão 

contemplar uma gama mais ampla de produtos testados, a identificação dos microrganismos 

patogênicos presentes, a detecção de possíveis micotoxinas, bem como a identificação de cepas 

bacterianas multirresistentes e os seus respectivos perfis de resistência à antibióticoterapia. 

 Adicionalmente, recomenda-se a identificação dos pontos falhos do ponto de vista higiênico 

e sanitário presentes na estrutura física dos pontos de venda, bem como nas práticas de 

armazenamento, processamento e comercialização neles empregados.  

Pontos de comercialização 
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É urgente o desenvolvimento de ações educativas junto aos comerciantes, visando à melhoria 

da qualidade sanitária dos produtos da medicina tradicional ofertadas aos consumidores e à redução 

do risco à saúde pública. 
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Contaminação microbiológica de máquinas e ferramentas presentes em 

Laboratórios de Mecânica e os efeitos causados na população acadêmica. 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3 

1,2 IFRN – Campus Mossoró; 3 IFRN – Campus Caicó 

Emerson Santana da Silva, Francisco Angelo Gurgel da Silva, Liane Raquel Alves dos Santos, 

Vitoria Fernandes Cabral Dantas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

Os microrganismos são parte intrínseca da Biosfera, sendo frequente a presença de espécies 

patogênicas no ambiente social humano, tornando fundamental a sua quantificação em meios com 

intensa circulação de pessoas, como instituições de ensino, evidenciando-nos a importância de 

indagar as condições higiênicas as quais os alunos estão expostos, uma vez que qualquer ambiente 

está condicionado à possibilidade de abrigar riscos biológicos. Dessa forma, objetivou-se a 

determinação do risco biológico representado pela manipulação de máquinas e ferramentas 

pertencentes aos Laboratórios de Usinagem e de Máquinas Térmicas do IFRN Campus Mossoró. A 

partir de 24 amostras coletadas com uso de swab, foram quantificados os indicadores: bactérias 

aeróbias mesófilas (Plate Count Agar, 36±1°C/24±2h), coliformes totais e Escherichia coli 

(Fluorocult® LMX Broth, 36±1°C/24±2h).  As densidades médias observadas de bactérias aeróbias 

mesófilas corresponderam a 3,8x103 UFC/cm2 (Torno Mecânico, Fresadora) e 4,7x103 UFC/cm2 

(alicate de pressão e chave de boca 25/28). Coliformes totais apresentaram populações mínimas 

equivalentes a <3,0 NMP/mL e máxima de 7,4 NMP/mL. Em todas as amostras, a densidade de E. 

coli correspondeu a <3,0 NMP/mL. As altas densidades de aeróbios mesófilos indicaram a existência 

das condições mínimas para a proliferação de microrganismos patogênicos para humanos, 

denunciando baixa higiene e risco à saúde para a comunidade acadêmica nos ambientes estudados. 

Em virtude disso, recomenda-se a adequação das instalações físicas dos Laboratórios em questão e o 

estabelecimento de rotinas de higienização dos equipamentos e ferramentas, bem como das mãos dos 

seus usuários, minimizando o risco de transmissão de doenças infecciosas no 

IFRN/Campus Mossoró.

ABSTRACT

Microorganisms are an intrinsic part of the Biosphere, being frequent the presence of pathogenic 

species in the human social environment, making its quantification fundamental in means with intense 

circulation of people, like educational institutions, evidencing to us the importance of investigating 

the hygienic conditions which the students are exposed, since any environment is conditioned to the 

possibility of harboring biological risks. In this way, the objective was to determine the biological 

risk represented by the manipulation of machines and tools belonging to the Machining and Thermal 

Machine Laboratories of the IFRN/Campus Mossoró. The following indicators were quantified: 

aerobic mesophilic bacteria (Plate Count Agar, 36±1°C/24±2h), total coliforms and Escherichia coli 

(Fluorocult® LMX Broth, 36±1°C/24±2h). The mean densities observed for mesophilic aerobic 

bacteria corresponded to 3.8x103 CFU/cm2 (Mechanical Lathe, Milling Machine) and 4.7x103 

PALAVRAS-CHAVE: oficinas mecânicas, contaminação, fômites. 
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CFU/cm2 (pressure pliers and 25/28 wrench). Total coliforms presented minimum populations 

equivalent to <3.0 MPN/mL and maximum of 7.4 MPN/mL. In all samples, the E. coli density 

corresponded to <3.0 MPN/mL. The high densities of mesophilic aerobes indicated the existence of 

minimum conditions for the proliferation of pathogenic microorganisms for humans, denouncing low 

hygiene and health risk to the academic community in the studied environments. Accordingly, it is 

recommended that the physical facilities of the Laboratories in question be adapted and that the 

equipment and tools be cleaned, as well as the hands of its users, minimizing the risk of transmission 

of infectious diseases under the IFRN /Campus Mossoró. 

1. INTRODUÇÃO

O projeto de pesquisa foi de suma importância para a comunidade acadêmica do 

IFRN/Campus Mossoró, pois avaliou as condições, do ponto de vista microbiológico, dos 

laboratórios destinados ao curso técnico de Mecânica, no que diz respeito à possibilidade de 

potenciais fômites, como máquinas e ferramentas presentes no recinto e a presença de 

microrganismos patogênicos. Inicialmente, foram identificados os pontos de coleta (Torno Mecânico; 

Fresadora; Alicate de Pressão; Chave de boca 25/28), escolhidos com base nos locais de maior 

manipulação por parte dos docentes e discentes do curso técnico de Mecânica. Após ter sido realizado 

o reconhecimento dos meios, foram coletadas 24 amostras dos equipamentos e ferramentas,

semanalmente, utilizando swab estéril, Plate Count Agar (36±1°C/24±2h) e Fluorocult® LMX Broth, 

(36±1°C/24±2h), objetivando, de forma geral, determinar a existência de Risco Biológico derivado 

da presença de microbiota contaminante em máquinas e equipamentos pertencentes aos Laboratórios 

de Usinagem e Máquinas Térmicas do IFRN/Campus Mossoró e, de forma específica, determinar as 

densidades populacionais dos microrganismos: coliformes totais, E. coli e bactérias aeróbias 

mesófilas. 

 Diante dos resultados obtidos, do alto manuseamento e dos baixos controles higiênicos e 

sanitários empregados nas práticas desenvolvidas, constatou-se que as máquinas e ferramentas 

presentes nos Laboratórios de Usinagem e de Máquinas Térmicas do IFRN/Campus Mossoró podem 

atuar como fômites eficientes, contribuindo para uma maior vulnerabilidade da saúde humana. 

O principal desafio para a conclusão da pesquisa foi a ausência de trabalhos, pesquisados no 

Portal Periódicos CAPES e no motor de busca Google Acadêmico, que abordassem a transmissão de 

doenças, tendo como fômites equipamentos e ferramentas presentes em oficinas mecânicas de 

quaisquer tipos. Do mesmo modo, não foram localizados estudos ou quaisquer documentos legais 

KEYWORDS:  mechanical workshops, contamination, fomites 
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que determinassem os microrganismos mais adequados à avaliação do risco sanitário e/ou os limites 

toleráveis para a sua presença nas superfícies de trabalho em tais ambientes. 

Tendo em vista a ausência de dados bibliográficos específicos acerca da atuação eficiente de 

máquinas e ferramentas presentes em oficinas mecânicas como fômites, acredita-se que o presente 

estudo estabelece as bases iniciais para a caracterização do risco biológico potencial presente em tais 

ambientes.  Adicionalmente, por permitir a identificação de padrões de contaminação, torna-se 

possível que sejam traçadas estratégias para a mitigação dos riscos potenciais representados pela 

manipulação dos fômites presentes em tais espaços acadêmicos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

       Por sua diversidade biológica, os microrganismos podem ser 

encontrados em todos os habitats e em nichos ecológicos variados, sendo 

a sua presença amplificada pela ação antrópica. Dada a sua diversidade 

metabólica podem colonizar ambientes extremos, tais como depósitos de 

lixo radioativo (KRAMER et al., 2006, p.17).   

A denominação genérica “microrganismo”, compreende bactérias, vírus, fungos e 

protozoários. As bactérias em especial, destacam-se por seu potencial de disseminação e 

patogenicidade, estando intimamente ligada à colonização da pele e mucosas de humanos. (NEUSA, 

2004, p. 65).  

Objetos e superfícies inanimados, capazes de fornecer aos microrganismos as condições 

básicas para a sua adesão, colonização e formação de biofilme são denominadas fômites (GARCIA, 

et al., 2012, p.71). De modo geral, os fômites podem atuar de forma eficiente na transmissão de 

doenças (AL-GAMDHI et al., 2011, p.715; OLUDURO et al., 2011, p.323) constituindo, portanto, 

um importante fator no estabelecimento de epidemias (NWANKITI, et al., 2012, p.162).  

         No panorama urbano atual, o uso de equipamentos sociais e 

profissionais, sujeitos à manipulação direta por muitos usuários, tem 

aumentado exponencialmente. Teclados de computador, superfícies de 
trabalho, botões de elevadores e corrimões de escada, são exemplos de 

superfícies inanimadas que atuam como eficientes fômites (CHAIRMAN et 

al., 2011, p.85).   

Adicionalmente, telefones celulares, livros, cadernos, mochilas, cédulas e moedas, comuns 

nos ambientes acadêmicos também são reconhecidos vetores mecânicos na disseminação de infecções 

(OLUDURO, et al., 2011, p. 324; NWANKITI et al., 2012, p.162; HASSAM & RAHMAN, 2014, p. 

323). 

Através dos mecanismos de contaminação direta ou cruzada, a microbiota presente nos 

objetos pode ser transmitida às mãos e mucosas dos diversos usuários, configurando um risco à saúde 
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humana, se considerarmos a presença potencial de microrganismos patogênicos (SILVA et al., 2007, 

p.23).

Dentre os organismos mais frequentemente relatados em 

fômites, destacam-se Acinetobacter spp., Alcaligenes spp., Aerococcus 

viridans, Bacillus spp., Citrobacter spp., Difteroides, Enterobacter 

aerogenes, Enterococcus spp., Escherichia coli, Enterobacter spp., Gaffkya 
tetragena, Gardnerella spp., Kurthia spp., Micrococcus luteus, Moraxella 

catarrhalis, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Serratia spp., Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Bacillus spp., Streptococcus pneumoniae, Proteus spp., 

Pseudomonas aeruginosa, Shigella spp., Corynebacterium spp., 
Lactobacillus spp., Burkholderia spp., e Alcaligenes spp.,   Vibrio spp., 

(OLUDURO, et al., 2011, p. 324; TAGOE et al., 2011, p. 36; NWANKITI et 

al., 2012, p.162; HASSAM & RAHMAN, 2014, p.325). 

Oficinas e Laboratórios Técnicos de mecânica são, por definição, espaços de grande 

circulação de pessoas e materiais. De modo geral, a alta manipulação por muitos usuários, associada 

às condições de higiene insatisfatórias, são fatores favoráveis ao estabelecimento de possíveis Riscos 

Biológicos, quando consideramos o potencial de atuação máquinas e ferramentas como fômites. 

3. METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido no IFRN/ Campus Mossoró (6°15’39” Sul, 36°31’04”), cidade

que se encontra na mesorregião Central Potiguar, Estado do Rio Grande do Norte, conforme a Figura 

1 (BRASIL, 2005). 

Figura 01 – Localizaçao geográfica do município de Mossoró, RN. 

Fonte: Justo et al. (2016).
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Foi analisado um total de 24 amostras, coletadas conforme descrito na Tabela 1. 

Tabela 1 - Distribuição dos pontos de amostragem para a coleta com uso de swab.  

As amostras foram coletadas com uso de swab, embebido de solução salina peptonada estéril. 

A partir destas, realizou-se Diluições Decimais Seriadas, de 10-1 a 10-3 (SILVA et al., 2007, p.35). 

Para a quantificação de coliformes totais e E. coli, cada uma das diluições foi inoculada em 

triplicatas de tubos de ensaio identificados, contendo Fluorocult® LMX Broth, posteriormente 

incubados a 36±1°C/24±2h. Considerou-se como positivos para coliformes totais, os tubos que 

apresentaram de cor verde.  Destes, aqueles que fluoresceram sob luz ultravioleta 366 nm, foram 

considerados positivos para E. coli (FRANCO et al., 2008, p.203). O quantitativo de tubos por 

diluição, foram comparados à tabela do Número Mais Provável, para séries de 3 tubos, com 

inoculações correspondentes a 0,1 – 0,01 – 0,001 mL. Os resultados foram expressos em Número 

Mais Provável por centímetro quadrado (NMP/cm2). 

 Para a quantificação de bactérias aeróbias mesófilas, a alíquota de 0,1 mL de cada diluição 

foi inoculada em duplicatas de placas de petri contendo cerca de 16 mL de Plate Count Agar (PCA), 

incubadas a 36±1°C/24±2h (SILVA et al., 2007, p. 15). Após o período de incubação, as colônias 

foram quantificadas com uso de contador de colônias, sendo os resultados calculados e expressos em 

Unidades Formadoras de Colônias por centímetro quadrado (UFC/cm2). 

LOCALIZAÇÃO Máquina/Ferramenta Codificação Ponto de coleta 

Amostras 

Laboratório de 

Usinagem 

Torno Mecânico M1 Manivela e botões  e 

alavancas dos painéis de 

controle. 

06 

Fresadora M2 06 

Laboratório de Máquinas 

Térmicas 

Alicate de pressão F1 Cabo 06 

Chave de boca 25/28 F2 Toda a ferramenta 06 

TOTAL      24 

M1=Torno mecânico; M2 =Fresadora; AM=Bactérias aeróbias mesófilas; CT=coliformes totais; EC=E. 

coli. UFC= Unidades Formadoras de Colônias; NMP=Número Mais Provável. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos a partir das 12 análises de amostras coletadas no Laboratório de 

Usinagem estão descritos na tabela 2. 

Tabela 2 -  Densidade populacionais dos bioindicadores testados, observadas nos pontos 

de coleta situados no laboratório de Usinagem do IFRN/Campus Mossoró. 

Bactérias Aeróbias Mesófilas foram detectadas em todas as amostras, com Densidade 

Populacional Média correspondente a 3,8x103 UFC/mL. Os limites inferior e superior equivaleram a 

8,5x101 UFC/cm2 (amostra 1) e 1,6x104 UFC/cm2 (amostra 4), ambas provenientes do Torno 

Mecânico.  

 Em relação aos coliformes totais, 9 amostras (75,0%) apresentaram Densidade Populacional 

Estimada inferior a 3,0 NMP/mL. Nas 3 amostras restantes (25%), os níveis detectados para o 

bioindicador foi equivalente a 3,6 NMP/mL. Em 100% dos casos, as Densidades observadas de E.coli 

foram inferiores a 3,0 NMP por mL (Tabela 2).  

AMOSTRA PONTO DE 

COLETA 

AM CT 

(NMP/cm2) 

EC 

(NMP/cm2) 

UFC/cm2 
UFC/cm2 Log (UFC/cm2) 

1 M1 8,5x101 1,92 <3,0 <3,0 

2 M1 1,9x103 3,27 <3,0 <3,0 

3 M1 2,7x103 3,43 3,6 <3,0 

4 M1 1,6x104 4,20 3,6 <3,0 

5 M1 4,1x103 3,61 <3,0 <3,0 

6 M1 1,1x103 3,04 <3,0 <3,0 

Média Parcial M1 4,4x103 3,24 - - 

7 M2 1,5x103 3,17 3,6 <3,0 

8 M2 1,4x103 3,14 <3,0 <3,0 

9 M2 1,2x104 4,07 <3,0 <3,0 

10 M2 1,5x102 2,17 <3,0 <3,0 

11 M2 2,7x103 3,43 <3,0 <3,0 

12 M2 2,0x103 3,30 <3,0 <3,0 

Média Parcial M2 3,3x103 3,21 - - 

MÉDIA GERAL 3,8x103 3,23 - - 

M1= Torno Mecânico; M2 = Fresadora; AM=Bactérias aeróbias mesófilas; CT=coliformes totais; EC=E. 

coli.  UFC= Unidades Formadoras de Colônias; NMP=Número Mais Provável. 
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Em relação ao Laboratório de Máquinas Térmicas, foram analisadas 12 amostras, cujas 

densidades populacionais dos bioindicadores testados estão descritas na Tabela 3. 

Tabela 3 - Densidades populacionais dos microrganismos testados, observadas nos pontos 

de coleta situados no laboratório de Máquinas Térmicas do IFRN/Campus Mossoró. 

F1=Alicate de pressão; F2 =chave de boca 25/28; AM=Bactérias aeróbias mesófilas; CT=coliformes 

totais; EC=E. coli.  UFC= Unidades Formadoras de Colônias; NMP=Número Mais Provável 

Detectou-se bactérias aeróbias mesófilas, em 100% dos casos, com Densidade Populacional 

Média de 4,7x103 UFC/mL. Os limites inferior e superior para o bioindicador equivaleram a 8,0x101 

UFC/cm2 (amostra 4) e 3,1x104 UFC/cm2 (amostra 6). Ambas as amostras foram obtidas a partir da 

chave de boca 25/28 (Tabela 3). 

 Em relação aos coliformes totais, 10 amostras (83,3%) apresentaram densidades estimadas 

inferiores a 3,0 NMP/mL. Nas 2 amostras restantes (16,7%), as densidades inferiores e superiores 

estimadas foram, respectivamente, 3,6 NMP/mL (amostra 7) e 7,4 NMP/mL (amostra 3). As amostras 

foram obtidas a partir da chave de boca 25/28 e do alicate de pressão. Em 100% das amostras, as 

densidades observadas do indicador de contaminação fecal, E. coli foram inferiores a 3,0 NMP por 

mL (Tabela 2 e 3).  

AMOSTRA PONTO DE 

COLETA 

AM CT 

(NMP/cm2) 

EC 

(NMP/cm2) 

UFC/cm2 Log 

(UFC/cm2) 

1 F1 3,0x102 2,47 <3,0 <3,0 

2 F1 2,4x103 3,38 <3,0 <3,0 

3 F1 1,5x103 3,17 7,4 <3,0 

4 F1 8,0x101 1,90 <3,0 <3,0 

5 F1 3,0x103 3,47 <3,0 <3,0 

6 F1 3,1x104 4,49 <3,0 <3,0 

Média Parcial F1 1,7x103 3,15 - - 

7 F2 2,2x103 3,34 3,6 <3,0 

8 F2 1,7x103 3,23 <3,0 <3,0 

9 F2 9,5x103 3,97 <3,0 <3,0 

10 F2 1,1x102 2,04 <3,0 <3,0 

11 F2 3,7x103 3,56 <3,0 <3,0 

12 F2 1,3x103 3,12 <3,0 <3,0 

Média Parcial F2 3,1x103 3,21 - - 

MÉDIA GERAL 4,7x103 3,18 - - 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

2031



O grupo das bactérias aeróbias mesófilas é considerado indicador de contaminação geral em 

alimentos, superfícies e no ambiente como um todo (ZIN et al., 2014, p.358). Uma vez que tais 

microrganismos se multiplicam em temperatura similar à do corpo humano, tornam-se, portanto, 

adequados para a avaliação do risco à saúde representada pela manipulação de objetos sob condições 

de higiene inadequadas.  Deste modo, as altas densidades populacionais observadas nas amostras 

indicam a existência de condições mínimas para a presença de espécies patogênicas para humanos 

nos fômites analisados.    

Na comparação das densidades populacionais médias, é possível notar que a maior carga 

microbiana foi quantificada no torno mecânico (M1), o que pode ser explicado pela maior 

manipulação da máquina, atestada pelo monitor do laboratório. Tal observação é consistente com o 

fato já estabelecido de que a carga microbiana presente é proporcional ao número de usuários que 

manipulam o fômite (HASSAM & RAHMAN, 2014, p.20).  Adicionalmente, deve-se considerar que 

o design do painel de controle do torno mecânico contém um maior número de componentes

constituídos por polímeros plásticos, materiais apontados por Neeley e Maley (2000), como 

favoráveis à sobrevivência e à proliferação da microbiota contaminante. 

A presença de densidades bacterianas altas nos equipamentos e ferramentas é preocupante do 

ponto de vista sanitário, uma vez que existe uma relação direta entre a carga microbiana presente no 

fômite, sua sobrevivência por um lapso temporal maior e o risco infectivo (OLODURO et al., 2011, 

p.323).

       A presença de microrganismos patogênicos em fômites é bem 

conhecida. Microrganismos como Aerococcus viridans, Bacillus spp., 

Citrobacter spp, Difteroides, Enterobacter aerogenes, Enterococcus, 
Escherichia coli, Gaffkya tetragena, Gardnerella spp., Klebsiella 

pneumoniae, Kurthia spp., Micrococcus luteus, Moraxella catarrhalis, 

Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Salmonella spp., Shigella spp., Streptococcus sp. 

foram isolados a partir de amostras coletadas em universidades, laboratórios 

de informática, residências, hospitais, bancos, transporte público, celulares, 

dentre outros. (OLUDURO, et al., 2011, p. 324; TAGOE et al., 2011, p.32; 

NWANKITI et al., 2012, p.167; HASSAM & RAHMAN, 2014, p.22).  

O risco à saúde humana é agravado, quando se considera a presença em fômites de cepas 

bacterianas multirresistentes à antibioticoterapia (OLODURO et al., 2011, p.82). Miller e Diep (2008) 

relataram a detecção de S. aureus Meticilina-Resistente (MRSA) em fômites de uso intensivo. O 
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patógeno mencionado representa um grave risco à saúde coletiva, uma vez que pode provocar desde 

manifestações cutâneas de baixa gravidade até formas mais letais, tais como pneumonia necrosante, 

fasciíte necrosante e sepse. 

É importante ressaltar que uma vez estabelecida, a comunidade microbiana pode permanecer 

ativa por longos períodos de tempo (FRENCH et al., 2004, p.32), podendo estar presentes espécies 

cuja dose infectiva é significativamente baixa (BARKER & BLOOMFIELD, 2001, p.10). 

Apesar dos relatos da presença de E. coli e de espécies contidas no grupo dos coliformes totais 

em fômites (TAGOE et al., 2011, p.32; HASSAM & RAHMAN, 2014, p.21), no presente estudo, 

suas frequências de detecção nas amostras foram baixas. As baixas densidades observadas de tais 

indicadores, pode ter sido influenciada pela presença de filme de óleo recobrindo os pontos de coleta. 

Diante de tal especificidade, inexistente na bibliografia pertinente, pode-se hipotetizar que a presença 

da cobertura hidrofóbica resultante da manipulação dos equipamentos pelos usuários, possa exercer 

ação inibitória sobre os microrganismos citados, seja através de uma possível ação antimicrobiana 

(bactericida, bacteriostática ou bacteriolítica), quanto por dificultar o acesso dos microrganismos aos 

nutrientes e umidade necessários ao seu metabolismo.  

 Em relação aos mecanismos pelos quais os microrganismos foram introduzidos nas máquinas 

estudadas, a manipulação direta dos seus controles, sob condições de higiene inadequadas, se mostra 

mais provável fonte de contaminação. A operação dos equipamentos e ferramentas avaliados é, 

majoritariamente, realizada por alunos e monitores.  A inexistência de rotinas de higienização de 

mãos antes e após a manipulação dos pontos de coleta é, de forma indiscutível, um eficiente 

mecanismo de introdução da microbiota contaminante.  

Ao longo do período letivo, os operadores efetuam contato manual direto com fômites de 

grande capacidade de disseminação de patógenos, tais como cédulas e moedas, livros, equipamentos 

de informática, telefones celulares, cadernos, mochilas (ULGER et al., 2009, p.83; AL-GAMDHI et 

al., 2011, p.711; OLUDURO et al., 2011, p.323; GUERRA, 2015, p.45; McMICHAEL, 2016, p.134). 

Os microrganismos albergados nestes, através da contaminação direta e/ou indireta, podem então ser 

transferidos para as mãos e, a partir destas, podem contaminar e colonizar equipamentos e 

ferramentas, dentre outros objetos. 

 A ausência de práticas higienizadoras das mãos antes e após o uso dos equipamentos é um 

fator de risco tanto à saúde dos usuários, quanto da comunidade acadêmica, uma vez que, os 

microrganismos albergados nos fômites estudados passam às mãos dos operadores que, a partir deste 
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momento, podem disseminá-los em outras instalações, objetos e até mesmo, a pessoas via contato 

direto ou indireto. 

Diante do risco biológico apresentado, o estabelecimento de rotinas de higienização dos 

equipamentos e mãos com uso de antimicrobianos (detergentes, desinfetantes, álcool 70° GL...), pode 

reduzir de forma significativa o risco da transmissão de doenças infecciosas, tornando o ambiente 

acadêmico um local preservador da integridade e saúde de cada indivíduo. (ULGER et al, 2009, p.83; 

TAGOE, et al., 2011, p.34) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que os equipamentos e ferramentas testados no Laboratório de Usinagem (Torno 

Mecânico e Fresadora) e no Laboratório de Máquinas Térmicas (Alicate de Pressão e Chave de Boca 

25/28) podem atuar como eficientes fômites, sendo potencialmente capazes de disseminar 

microrganismos patogênicos na comunidade acadêmica. 

O estabelecimento do risco biológico representado pela presença de microbiota indesejável 

nos equipamentos em questão é inédito, o que reveste o presente estudo de caráter inovador bem 

como de importância para a manutenção da saúde ambiental no âmbito do IFRN/Campus Mossoró. 

Diante do exposto, recomenda-se a adequação das instalações físicas dos Laboratórios 

estudados, com a instalação de pias e aparato exclusivamente dedicado à higienização das mãos dos 

operadores. Recomenda-se também que sejam implantadas rotinas de treinamentos visando à 

implantação de hábitos de higienização junto aos discentes, terceirizados, técnicos e docentes que 

utilizem e/ou frequentem os ambientes avaliados, a fim de preservar a integridade de cada um desses 

indivíduos. 

Para a completa caracterização do risco biológico, sugere-se que sejam desenvolvidos estudos 

mais aprofundados, de modo a abranger o maior número possível de equipamentos/ferramentas. Tais 

estudos devem também contemplar a identificação dos microrganismos patogênicos presentes e os 

seus possíveis padrões de resistência. Além disso, recomenda-se a elaboração de Mapas de Risco que 

contemplem o risco biológico presente nos equipamentos dos Laboratórios estudados. 
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RESULTADOS DA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA CONSUMIDA NO 
BEBEDEOURO DO BLOCO PRINCIPAL DO IFRN – CAMPUS PAU DOS FERROS 

 RESUMO 

A água é um recurso indispensável para a vida de 
todos os seres vivos. Nos países em 
desenvolvimento, onde ainda podemos encontrar 
áreas urbanas densamente povoadas com 
precárias condições de saneamento básico, a 
água é responsável por um grande número de 
doenças de veiculação hídrica. Proveniente deste 
fato, o presente trabalho teve por objetivo 
analisar a qualidade da água dos bebedouros de 
uma instituição de ensino, localizada na cidade 
Pau dos Ferros-RN. À vista disso, avaliações da 
qualidade da água devem ser feitas 
cotidianamente, para assim, manter o padrão que 
é designado pela lei, logo, mantendo-a adequada 

para o consumo humano. Foram realizadas 
coletas nos bebedouros após higienização dos 
locais estudados. Para tanto, foram executadas 
análises de coliformes totais, para ter o devido 
conhecimento se havia ou não contaminação 
fecal na água analisada e também foram 
realizadas análise de bactérias mesófilas, para 
identificar de uma maneira correta se existia a 
presença de algum patógeno. Houve presença de 
bactérias mesófilas, porém em quantidades 
baixas, apontando para inferentes na análise. Já 
para coliformes totais os valores também foram 
inexpressivos.

ABSTRACT 

Water is an indispensable resource for the life 
of all living things. In developing countries, 
where we can still find densely populated 
urban areas with poor basic sanitation, water is 
responsible for a large number of waterborne 
diseases. From this fact, the present study had 
the objective of analyzing the drinking water 
quality of an educational institution, located in 
the city of Pau dos Ferros-RN. In view of this, 
assessments of water quality should be made 
on a daily basis, so as to maintain the standard 
that is designated by law, thus keeping it fit for 

human consumption. Samples were collected 
in drinking fountains after sanitizing of the 
studied sites. To do so, the analysis of total 
coliforms was carried out in order to know if 
there was or not fecal contamination in the 
analyzed ater and also the analysis of 
mesophilic bacteria was carried out to 
correctly identify if any pathogen existed. 
There was presence of mesophilic bacteria, but 
in low amounts, pointing to inferences in the 
analysis. As for total coliforms, the values 
were also inexpressive.
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1 INTRODUÇÃO 

A água, é considerada um fator fundamental para a sobrevivência do homem e dos 
ecossistemas no nosso planeta, pois, possui um enorme valor económico, ambiental e social. A água é 
fundamental porque é um recurso natural único, escasso e essencial à vida de todos os seres vivos, 
que durante anos foi considerado um recurso inesgotável, porém, devido grande aumento da 
população mundial, do grande avanço de recursos tecnológicos, desenvolvimentos industriais e 
agrícolas, ultimamente essa aquisição está cada vez mais escassa, comprometendo a renovação de 
tais benefícios. Tais fatores citados contribuem com a poluição e contaminação destes recursos 
hídricos, o que, consequentemente, prejudica o quesito qualitativo e quantitativo da água disponível 
ao consumo humano (COSTA, 2016). 

            A qualidade da água só veio ser de importância para a saúde pública no final do século XIX, 
anteriormente, a qualidade era comparada de acordo com suas características sensoriais, como cor, 
sabor e odor. Segundo a Portaria nº. 2914/2011 do Ministério da Saúde (MS) fica declarado que água 
potável é aquela de consumo humano que se enquadram nos parâmetros microbiológicos, físicos, 
químicos e radioativos que estejam atendendo aos padrões e que não prejudiquem, de nenhuma 
maneira, a saúde dos consumidores (BRASIL, 2011).  

As doenças ligadas com a água são chamadas de “doenças de veiculação hídrica” e são 
propagadas por intermédio de sua ingestão contaminada por microrganismos patogênicos. Como 
indicadores de contaminação fecal, temos em alta, como bactéria, o grupo dos coliformes. Um dos 
representadores desse grupo chama-se Escherichia Coli. Temos os coliformes totais (bactérias do 
grupo coliforme): bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, fermentam a lactose 
com produção de ácido, não formam esporos. A maioria das bactérias do grupo coliforme pertence 
aos gêneros Escherichia, Citrobacter e Enterobacter,etc. Também temos os coliformes 
termotolerantes:  são chamados de coliformes fecais e são também conhecidos como 
“termotolerantes” por suportarem uma temperatura superior à 40°C, convivem em simbiose com 
humanos, bois, gatos, porcos e outros animais de sangue quente. São excretados em grande 
quantidade nas fezes e normalmente não causam doenças. A mais conhecida bactéria desse grupo é a 
Escherichia coli, ela indica origem de contaminação fecal (CRUZ, 2009).  

Diante disso, a escola é um local bastante frequentado por jovens, nessa permanência 
determina a ingestão de quantidades significativas de água, já que passam grande parte do tempo 
nesse ambiente, em média 200 dias letivos por ano. Consequentemente acabam consumindo bastante 
água e é de extrema importância a água ter um nível elevado de qualidade, de acordo com o que é 
enfatizado na legislação do Ministério da Saúde.  

 Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade microbiológica da água utilizada para o 
consumo humano no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 
Campus Pau dos Ferros – RN e ratificar se as mesmas atendem aos padrões de potabilidade, de 
maneira que não ofereçam ameaça à saúde da comunidade acadêmica. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Qualidade de água utilizada em escolas 

A qualidade necessária para a água distribuída para o consumo deve ser tratada, e não conter 
nenhuma contaminação, para não acarretar riscos à saúde humana. As bactérias patogênicas que 
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contaminam a água são responsáveis pelos numerosos casos de enterites, diarreias infantis e doenças 
epidêmicas, como a febre tifoide, tendo resultados, muitas vezes, letais. Os vírus contaminantes da 
água são causadores da poliomielite e da hepatite infecciosa. Entre os parasitas que se encontram na 
água, destaca-se a Entamoeba histolytica, causadora da amebíase (D’ÁGUILA et al., 2000). 

As crianças, devido a seu sistema imunológico tênue, e os idosos, em virtude de seu sistema 
imunológico debilitado, são as classes etárias mais susceptíveis à contaminação por água imprópria 
para consumo (CALAZANS et al., 2004). Pode-se associar o frágil sistema imunológico das crianças 
com o parecer da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (2009), o qual diz que, no mundo, 1,5 
milhão de mortes anuais são causadas por diarreia devido a ingestão de água contaminada, e, dentre 
essas mortes, as mais comuns são as de crianças com menos de cinco anos. 

A presença de coliformes termotolerantes em água potável é o melhor indicador de que existe 
risco a saúde do consumidor (DIAS, 2008). Algumas cepas patogênicas de Escherichia coli, com 
endotoxinas potentes podem causar diarréias moderadas a severas, colite hemorrágica grave, e a 
síndrome hemolítica urêmica (SHU) em todos os grupos etários, podendo levar à morte (ZIESE et 
al., 1996).

2.2. Contaminantes e patógenos 

Estudar a potabilidade da água significa observar se esta é segura a ponto de que sua ingestão 
não possa trazer riscos à saúde (PRECISION LABS, 2011). Para isso, o Ministério da Saúde 
disponibiliza portarias que ditam os parâmetros a serem seguidos para que uma água possa ser 
considerada potável, tais como a Portaria nº 518, de 25 de março de 2004 e a Portaria nº 2.914, de 12 
de dezembro de 2011. Ambas estabelecem que água potável é aquela cujos parâmetros 
microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendem ao padrão de potabilidade e que não sejam 
prejudiciais à saúde. 

À vista disso, técnicas são empregadas para determinar o parâmetro microbiológico, dentre 
elas a mais comum é a identificação de micro-organismos indicadores no meio a ser analisado. Estes 
são espécies ou grupos de micro-organismos que servem como indicadores de contaminação de 
origem fecal quando encontrados em alimentos, além de indicar a presença de patógenos ou a 
velocidade de deterioração de determinado alimento. Também podem informar a condição higiênico-
sanitária do local em que a matéria-prima de determinado produto foi processada e do local onde o 
produto foi produzido e armazenado (FRANCO; LANDGRAF, 2008). 

Dentre os micro-organismos indicadores, a Escherichia coli é a mais utilizada, sendo 
reconhecida, principalmente, como indicadora da qualidade da água, pois são considerados os micro-
organismos mais específicos quando se fala em indicação de qualidade da água para consumo 
(LÓPEZ-PILA; SZEWZYK, 2000; YOUN-JOO et al., 2002; ALM et al., 2003; NOGUEIRA, et al., 
2003; LEBARON et al., 2005). Esse micro-organismo é uma bactéria que faz parte da família 
Enterobacteriaceae, também pertencendo ao grupo dos coliformes termotolerantes (BRASIL, 2005). 

3 METODOLOGIA 

Foram coletadas duas amostras de água do bebedouro de uma instituição de ensino na cidade 
de Pau dos Ferros -RN. Estas amostras recolhidas são captadas do poço artesiano localizado no 
próprio Instituto. Foram usados dois coletores estéreis medindo 50ml cada, para cada amostra. 

No ato da coleta, a torneira do bebedouro foi aberta com escoamento da água por 1 minuto e 
só após esse período foi realizado a coleta da amostra. Logo após foi feito o transporte das amostras 
para o laboratório de Microbiologia do IFRN - Campus Pau dos Ferros.  
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3.1 Análise de bactérias mesófilas  

Para bactérias mesófilas que crescem em temperatura ambiente de 35° C foi usado a técnica 
de Spread Plate, retirado 1mL de cada amostra (0,5mL de cada pote). Primeiramente colocou-se 1mL 
de cada coletor em um tubo de ensaio com uma solução salina de 0,85%, logo depois foi 
homogeneizada por 3 minutos e 1ml foi transferida do tubo de ensaio 0,1 para o tubo 0,001 e logo 
após isso, a amostra foi novamente homogeneizada por 3 minutos, e em seguida a transferência de 
1ml do tubo 0,01 para o 0,001 foi feita. Feito isso, 0,1ml de cada tubo foi colocado em suas respectivas 
placas de Petri (meio de cultura PCA - O Agar PCA é um meio utilizado para contagem bacteriana 
em produtos alimentícios, água e outras amostras de importância sanitária.). Após a amostra ter sido 
colocada na placa, através de movimentos circulares com uso de alça de Drigalski, as placas foram 
incubadas a a 35° C. Ao final da análise, as placas de cada diluição correspondente com presença de 
colônias, foram contadas e multiplicadas pelo inverso da diluição e volume usado na análise. 
Posteriormente os valores foram calculados por meio de médias.  

3.2 Análise de coliformes totais  

Para coliformes totais, foi usado a técnica de tubos múltiplos com sequência de três tubos. 
Houve utilização das diluições previamente realizadas no item anterior (3.1). Na etapa presuntiva, 
foram adicionados 1mL em cada tubo contendo caldo Lauril Triptose. Em seguida, os tubos foram 
acondicionados em estufa a 35ºC por 48 horas. Os tubos que apresentaram formação de CO2 e 
turvação foram considerados positivos e seguiram para a etapa seguinte. 

Já na etapa confirmativa, os tubos positivos tiveram alíquotas transferidas para tubos com o 
caldo BVB (Bile verde brilhante – esse caldo não possui agente solidificante e estimulam o 
crescimento de um microrganismo específico). Os tubos que apresentaram formação de CO2 e 
turvação foram considerados positivos. O resultado foi observado após 48 horas a 35 C  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Bactérias mesófilas 

A tabela 1 apresenta o número de colônias obtidos nas três diluições para cada amostra analisada 
bem como o valor total de bactérias mesófilas obtidas.  
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Tabela 1: Resultados de bactérias mesófilas em UFC/mL 

Diluição 
Número de colônias 

Amostra 1 

Número de colônias 

Amostra 2 

10‾ ¹ 4 8 

10‾ ² 4 7 

10‾ ³ 13 15 

UFC/mL 4,48 x103 5,26x103 

De acordo com os resultados obtidos, observou-se o resultado de 4, 48.10³UFC/ml, 
significando pouca contaminação, possivelmente devido ao cloro adicionado a água para trata-la. 
Essa contaminação pode ser ocasionada, provavelmente, pela forma que a amostra foi coletada, no 
armazenamento da água antes de ser distribuída pelos bebedouros da instituição, a forma que foi 
distribuída e a maneira na qual a água é transportada.  

Podem-se ressaltar alguns procedimentos para que a amostra seja coletada de forma mais 
eficiente, como: lavar as mãos com água e sabão; limpar a torneira do usuário com um pedaço de 
algodão embebido em álcool; abrir a torneira e deixar escorrer a água durante 1 ou 2 minutos; fechar 
e flambar a torneira; abrir novamente a torneira e deixar escorrer por mais 2 ou 3 minutos; encher 
com pelo menos ¾ de seu volume (FUNASA, 2006.) 

4.2 Coliformes totais 

Conforme as análises feitas de acordo com a técnica de tubos múltiplos foram obtidos os 
resultados apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2: Resultados obtidos após a análise de coliformes totais 

          Como é de simples compreensão, nas coletas da primeira amostragem apenas uma amostra 
apresentou resultado positivo, em 48 horas do ensaio presuntivo. Sucessivamente a amostra com 
resultado positivo no teste presuntivo foi conduzida a um ensaio confirmativo, onde o resultado obtido 
através da amostra foi positivo, para a presença de coliformes totais, expondo seus consumidores à 
possíveis danos à saúde. Segundo AMORIM, Miriam (2001) este resultado positivo, pode estar 

Diluição Presuntiva Confirmativa 
0,1 1 1 

0,01 
0 0 

0,001 
0 0 

NMP/mL 3,6 
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indicando a presença de outras bactérias, pertencentes aos gêneros Escherichia, Citrobacter, 

Klebsiella, Enterobacter e vários outros gêneros e espécies pertencente ao grupo. 

No trabalho de FREITAS, 2013 uma análise da Quantificação microbiológica foi feita nos 
bebedouros de escolas públicas em Muriaé (MG), a mesma revelou que de todas as amostras 
semeadas no (BHI), apresentaram uma quantidade de microrganismos mesófilos superior ao limite. 
As que foram semeadas no ágar, 90% ocorreram crescimento de coliformes. A maior parte dos 
bebedouros contaminados se encontrava perto de banheiros. As escolas que tinham os bebedouros 
longes apresentaram resultados de acordo com os parâmetros da legislação. Como no trabalho 
apresentado anteriormente a quantidade de amostras utilizadas para a análise foi superior pode-se 
haver uma comparação entre este presente trabalho, mas esta não pode ser muito precisa, pois como 
já foi ressaltado, as quantidades de amostras utilizadas para as análises feitas em cada trabalho foram 
bem distintas. 

Por serem bactérias presentes no trato intestinal de animais mamíferos, consequentemente o 
do homem também, são destacadas como um dos mais importantes indicadores de contaminação fecal 
e das condições higiênico-sanitária da água. 

            Além disso, a contaminação microbiológica da água também tem uma relação positiva com a 
falta de manutenção e limpeza dos sistemas de captação e de armazenamento de água. Quanto maior 
o prazo sem limpeza das caixas de água maior será a possibilidade deste tipo de contaminação
(CASALI, 2008).

            Na literatura existem extensos estudos sobre a qualidade microbiológica da água em escolas 
e instituições de ensino nas mais diferentes regiões do Brasil, que relatam a alta incidência de águas 
contaminadas (CARDOSO; et al.; NEVES et al., 2016; SILVA, 2015; SOUZA et al., 2015). Algo 
que preocupa, pois coliformes totais podem ser indicadores de insatisfatórias condições higiênico 
sanitárias e má conservação dos reservatórios de água. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A fiscalização da qualidade microbiológica da água do bebedouro do bloco principal da 
instituição é de suma importância, pois a mesma deve ser de qualidade uma vez que a água é veiculada 
para o consumo humano, por isso a maneira correta seria fazer esse monitoramento de forma 
periódica. Houve presença de bactérias mesófilas, porém em quantidades baixas, apontando para 
inferentes na análise. Já para coliformes totais os valores também foram inexpressivos.  

Dessa forma, podemos de fato concluir que a água analisada apresenta uma contaminação 
insuficiente com isso estabelecendo que a água de fato pode ser consumida sem nenhum risco para 
os seus consumidores (alunos), e uma possível explicação para isso é devido o processo de tratamento 
que a água do bebedouro passa antes de ser consumida. 
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CELLS AT WORK!: USO DE ANIMES NO ENSINO DE BIOLOGIA 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas 

RESUMO 

O presente trabalho propõe o uso do anime “Cells 

At Work!”, embasado por pesquisa bibliográfica 

e documental, como elemento facilitador e 

motivador no ensino e aprendizagem da 

Fisiologia, o referido anime girando em torno das 

células do corpo humano, retratadas de forma 

humanizadas e tendo “profissões”, o animes 

ainda apresentam cores vibrantes e enredos 

dinâmicos o que prende a atenção do expectador. 

Segundo a teoria da aprendizagem significativa 

um dos elementos mais importante na 

aprendizagem é a disposição do sujeito em 

aprender, a pesquisa revelou que o anime “Cells 

At Work!” apresenta analogias consonantes com 

os conteúdos dos livros didáticos, os desenhos 

animados, incluindo os animes estão fortemente 

presentes na vida dos alunos, tendo em vista o 

poder de influência e alcance desde tipo de mídia 

torna-se necessária sua incorporação, analise e 

articulação, por parte da educação, a suas 

metodologias de ensino.

ABSTRACT 

The present article proposes the use of the "Cells 

at Work!" Anime, based on bibliographical and 

documentary research, as a facilitating and 

motivating element in the teaching and learning 

of Biology, the said anime revolving around the 

cells of the human body, portrayed in a 

humanized way and having "professions", the 

animes still present vibrant colors and dynamic 

plots which holds the viewer's attention. 

According to the theory of meaningful learning 

one of the most important elements in learning is 

the willingness of the subject to learn, the 

research revealed that the anime "Cells at Work!" 

Presents analogies consonant with the contents of 

textbooks, cartoons, including anime are strongly 

present in the students' lives, in view of the power 

of influence and reach from the media type, it is 

necessary to incorporate, analyze and articulate, 

on the part of education, their teaching 

methodologies. 

PALAVRAS-CHAVE:  Animes, Aprendizagem Significativa, Biologia. 

KEYWORDS: Animes, Meaningful Learning, Biology 
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1 INTRODUÇÃO 

A palavra “anime” é usada pelo japonese para se referir a desenhos animados em geral, já no 

ocidente está palavra passou a ser usada especificamente para se referir a animações de origem 

japonesa, ou que apresentam design e recursos gráficos próprios dessas animações, como por exemplo 

personagens de olhos grandes e expressivo, traços limpos e descrições psicológicas profundas das 

personagens. (SILVA, 2011; PERET; 2018)  

Este tipo de mídia já está entrelaçada a cultura Brasileira, e algo que está presente na vida do 

aluno desde muito cedo, segundo pesquisas as crianças passam mais tempo à frente da TV do que na 

sala de aula e através dela tem contato com assuntos e conceitos que antes só tinha acesso por meio 

de familiares ou professores (CARNEIRO, 2001 apud SILVA, 2011) tendo em vista o poder de 

influência e alcance desde tipo de mídia torna-se necessária sua incorporação, analise e articulação, 

por parte da educação, a suas metodologias de ensino. 

Diante do exposto este trabalho, embasado em pesquisa bibliográfica e documental, propõe o 

uso do anime “Cells At Work!” (em tradução livre “Células no Trabalho”) como agente facilitador e 

motivador no processo de ensino e aprendizagem de conceitos da Biologia, mais especificamente, os 

elementos figurados do sangue, o referido anime se passa dentro do corpo do espectador, a trama traz 

diversas analogias de forma lúdica e dinâmica sobre as reações interna do corpo humano a variadas 

“ameaças” desde um simples arranhão ou uma reação alérgica ao surgimento de uma célula 

cancerígena. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Ausubel a aprendizagem significativa ocorre quando um indivíduo relaciona uma nova 

informação de forma não arbitraria e não literal a sua estrutura cognitiva, que é a soma total e 

organizada de ideia de um dado indivíduo, a estrutura cognitiva possui “ponto de ancoragem”, 

nomeados por Ausubel, de subsunções, é necessária a existência desses conceitos inclusivos para que 

a nova informação possa “se ligar” e ser internalizada pelo indivíduo e assim aprender, quando uma 

informação é internalizado dessa maneira ele é mais duradoura, pode ser esquecida, entretanto, pode 

ser facilmente resgatado pelo sujeito  um dos fatores essenciais para a aprendizagem significativos, 

além dos conhecimentos prévios (subsunçores), é o desejo de aprender, para que o sujeito relacione 

uma nova informação a sua estrutura cognitiva de forma significativa ele precisa estar disposto a isso, 

por isso o professor deve utilizar metodologias de ensino que não só estreitem a relação do aluno e 

seu objeto de ensino como também que despertem o seu interesse. (SANTOS, 2006) 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica e documental, foram pesquisados na 

literatura, principalmente, através do “Google Acadêmico”, trabalhos que utilizaram animes como 

metodologia de ensino, além disso foram analisados os episódios 1 e 2 do anime “Cells At Work!” 

levando em conta a validez das analogias utilizadas com os conceitos científicos bem como a faixa 

etária e escolar mais adequadas para a utilização desse recurso. Tendo como base, principalmente, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs).   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O anime “Cells At Work!” foi lançado em 7 de Junho de 2018, é se destacou pelo sua temática, 

girando em torno das células do corpo humano retratadas de forma humanizadas tendo “profissões” 

e personalidade, o anime é exibido semanalmente no Japão, entretanto é divulgado de forma 

legendada em outro idiomas quase que instantaneamente para outro países, devido a amplitude da 

obra que já conta com mais de 9 episódios tendo em média 20 minutos de duração cada, para este 

trabalho foram selecionados dois deles para uma análise mais critérios sendo eles o primeiro episódio 

intitulado “Pneumococos” é o segundo episódio intitulado “aranhão”. O primeiro episódio contém a 

seguinte sinopse:  

Um dia, quando um glóbulo vermelho está ‘entregando’ oxigênio e dióxido de 

carbono, ela é atacada por pneumococos e resgatada por um glóbulo branco. Para proteger o 

corpo que é seu mundo, o glóbulo branco (Neutrófilo) persegue o único pneumococo que 

escapou. Mas o inimigo se escondeu no lugar mais improvável (CRUNCHYROLL, 2018).  

Os glóbulos vermelhos são representados com uniformes vermelhos e carregando caixas com 

os símbolos O2 e CO2, em várias direções atravessando becos, ruas e prédios que ganham o nome de 

partes do corpo humano, os glóbulos brancos (neutrófilos) são representados usando um uniforme 

branco e possuem um sensor em seu boné que detecta possíveis ameaças no primeiro episódio e 

mostrado um glóbulo branco atacando a bactéria pneumococos, bactéria que é a principal causa de 

pneumonia e meningite, todas essas informações são citadas no anime de forma dinâmica.  

Vale destacar a descrição de características e funções, sobre essas células contidas no livro 

“Investigar e Conhecer: Ciências da Natureza” para o 8º ano:  

As hemácias (glóbulos vermelhos) são responsáveis pelo transporte de gás oxigênio 

(O2) no sangue [...] uma pequena parte do gás carbônico (CO2) eliminado pelas células 

também é transportada dentro das hemácias, associada a hemoglobina (LOPES, 2015, p. 144) 

A analogia é clara e pertinente, sobre os glóbulos brancos o mesmo livro destaca as seguintes 

funções: “Todos os leucócitos (glóbulos brancos) estão envolvidos com a defesa do organismo contra 
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partículas ou corpos estranhos, como vírus e bactérias” (LOPES, 2015 p. 144). O segundo episódio 

apresenta a seguinte sinopse: 

 As coisas têm sido pacíficas para o glóbulo vermelho quando de repente uma 

ruptura ocorre diante de seus olhos. Os glóbulos brancos (neutrófilos) chegam para combater 

as bactérias e os vírus que invadem a ferida, mas lutam contra inimigos como o 

Staphylococcus aureus. As células brancas do sangue (neutrófilos) encontrarão uma maneira 

de defender este corpo? (CRUNCHYROLL, 2018). 

Neste episódio o destaque são as plaquetas representadas por crianças que contribuem para a 

reparação do corpo quando avariado, neste episódio em especifico elas criam uma rede que bloqueia 

a ruptura, os glóbulos brancos e vermelho (incluindo os protagonistas) ficam aderidos a essa rede.  

Novamente ressaltamos os conceitos exposto no livro “Investigar e Conhecer: Ciências da 

Natureza” para o 8º ano: 

As plaquetas são fragmentos anucleados de células e são os menores elementos 

celulares do sangue, elas liberam substâncias que transformam fibrinogênio em fibrina, que 

adere às plaquetas e às laterais da lesão, formando uma espécie de rede que retém os 

elementos figurados do sangue, constituindo um coágulo. (LOPES, 2015 p. 145).  

A partir desta analise podemos ver que as analogias presentes no anime apresentam 

consonâncias com os conceitos trabalhados na sala de aula através do livro didático até mesmo no 

que se refere as bactérias e reações do corpo as respectivas situações, o anime é claramente voltado 

para crianças porém apresenta algumas cenas de violência gráfica o que pode representar um 

problema se for apresentado a crianças pequenas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mesmo sendo uma metodologia válida de reconhecidos benefícios na literatura os animes e 

desenhos animados em geral seguem sendo pouco utilizados principalmente na área das ciências, a 

plasticidade presente nos animes os tornam muito versáteis para utilização em diversas áreas do 

conhecimento como um importante elemento motivador, normalmente apresentam cores vibrantes e 

enredos dinâmicos o que prendem a atenção do expectador, em especifico o anime “Cells At Work!” 

contém em seu enredo e representações analogias pertinentes e concordantes com os conteúdos 

propostos na área do conhecimento, Ciências da Natureza, para o ensino fundamental e médio, 

entretanto é importante salientar que o uso de animes, assim como o uso de vídeo como metodologia 

de ensino não funciona por si só, é necessário que exista uma contextualização e uma posterior 

discussão do que foi apresentado por se tratar de obras ficcionais e voltadas ao entretenimento os 

animes não estão totalmente alinhados aos conceitos científicos, ao identificar estas divergências o 

professor tornam possível o exercício do senso crítico nos alunos. 
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SUSTENCLICK: DENUNCIANDO PROBLEMAS AMBIENTAIS EM 

CEARÁ-MIRIM/RN 

ROCHA, A. L. S.1; ALVES, J. F. S.2; SILVA, L. M.3 e MELO, E. M.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Ceará-Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

A prática da pesquisa tecnológica associada 

com a área ambiental é algo muito gratificante 

e essencial para o avanço social. Sendo assim, 

o projeto consiste em elaborar o aplicativo

para celular (Sustenclick) desenvolvido para o

sistema Android, que possibilitará os usuários

do município de Ceará-Mirim/RN

denunciarem de forma ágil as infrações

ambientais em toda região municipal.

Aderindo os procedimentos metodológicos

para coleta de dados que alimentarão o

aplicativo, à aplicação de questionários aos

habitantes da cidade, e obtendo como 

fomentação teórica abordagens de autores que 

destacam a elaboração de novas práticas 

sustentáveis e que alertam o dramático cenário 

que o país se encontra. Espera-se como 

resultados, disponibilizar o aplicativo para 

download e que a quantidade de denúncias 

feitas e, posteriormente, solucionadas 

aumente, contribuindo para obter um 

município esteticamente mais limpo, saudável 

e que possibilite aos seus moradores se 

conscientizarem e obterem uma melhor 

qualidade de vida. 

ABSTRACT 

The practice of technological research 

associated with the environmental area is a 

very rewarding thing essential for social 

advancement. Therefore, the project consists 

of elaborating the mobile application 

(Sustenclick) developed for the Andoid 

system, which will enable users in the 

municipality of Ceará-Mirim / RN to 

promptly report environmental infractions in 

every municipal area. Adhering the 

methodological procedures to collect 

fingerprints that will feed the application to 

the application of questionnaires to the 

inhabitants of the city. Based on theoretical 

approaches, authors' approaches emphasize 

the elaboration of new sustainable practices 

that alert the country's dramatic scenario. It is 

hoped as results, to make the application 

available for download and that the number of 

denunciations made and subsequently solved 

increase, contributing to obtain a municipality 

that is aesthetically cleaner, healthier and that 

allows its residents to become aware of and 

obtain a better quality of life. 

PALAVRAS-CHAVE:  Aplicativo móvel. Meio ambiente. Denúncia ambiental.

KEYWORDS:  Mobile application. Environment. Environmental complaint. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o avançar dos anos, o processo de urbanização nas cidades brasileiras foi 

intensificado para acompanhar o ritmo da globalização e dos avanços tecnológicos. Contudo, 

uma consequência deste processo é o êxodo rural e o aumento dos problemas ambientais nos 

municípios, como a degradação das áreas verdes e acúmulo de lixo, gerando inúmeros 

problemas à saúde e bem-estar da população.  

Tendo em vista que o município de Ceará-Mirim está inserido neste contexto, outrossim 

apresenta problemas ambientais causados pela ação humana em seu território e vegetação, bem 

como, o estado de deterioração do Rio Ceará-Mirim que passa pela cidade, queimadas e a 

concentração de lixo em terrenos abandonados, detectou-se, assim, a necessidade da inserção 

de um mecanismo que auxilie no combate a essa triste realidade. Portanto, aderindo uma 

abordagem qualitativa, o trabalho visa implementar um aplicativo (Sustenclick), que seja 

utilizado pela população ceará-mirinense através de smartphones que utilizam o 

sistema Android, possibilitando denunciar de forma ágil crimes e infrações ambientais, com 

potencial a ser integrado à órgãos públicos responsáveis por solucionar a demanda ambiental 

realizada pela denúncia. Além disso, o aplicativo visa promover a intensificação do 

desenvolvimento sustentável local e a conscientização dos habitantes através da sua utilização. 

Espera-se que, graças a utilização do aplicativo, obter resultados satisfatórios em relação 

ao aumento dos números de denúncias realizada e, ainda, elevar o grau de satisfação da 

população referente à resolução das denúncias emitidas e ao cuidado ambiental. O aplicativo 

possibilita tornar o usuário um denunciador de irregularidades ambientais, encarregando os 

órgãos públicos de solucioná-las. Por se tratar de um método novo no município, a adoção do 

aplicativo pela população será um dos desafios a serem encarados. No entanto, a sua utilização 

tem potencial para mudar a realidade local quanto às demandas ambientais.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o avançar das décadas, o passar das Revoluções Industriais, e com a intensificação 

do processo de avanço urbano e da globalização, têm sido mais comuns os enfrentamentos à 

infrações e problemas ambientais nas cidades, pelo fato do processo de urbanização e êxodo 

rural trazerem como consequência a degradação dos recursos naturais (TERRA et al.,2013). 

Segundo (BARBATO & BLATT, apud GARDNER, 2004) o homem exerce esse poder 

de modificador do seu desenvolvimento, mas em relação ao meio ambiente ainda não é 
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suficientemente avançado. Porém, o que é notório da realidade humana é que, com o avançar 

dos anos o espaço se deteriora e a poluição se torna cada vez mais presentes no globo. 

Um meio que vem sido discutido e aderido com maior intensidade nas últimas décadas 

pelos países, e sendo assim, pelos seus respectivos estados e municípios, é a prática do 

desenvolvimento sustentável como forma de acompanhamento do ritmo da globalização, mas 

também priorizando a preservação de condições saudáveis do meio ambiente. Onde 

(CAMARGO, 2012, p. 15) apresenta a importância para uma relação evolutiva mais saudável 

entre desenvolvimento humano e meio ambiente através do conceito de desenvolvimento 

sustentável “[...] O desenvolvimento sustentável é hoje um tema indispensável nas discussões 

sobre políticas de desenvolvimento que visam sinalizar uma alternativa as teorias e aos modelos 

tradicionais de desenvolvimento, degastados numa série infinitas de frustações”. 

A partir dessa ótica, um meio de trazer a conscientização e a busca pelo 

desenvolvimento sustentável é com a possibilidade do auxílio de aparatos tecnológicos móveis 

(app mobile) que hodiernamente são responsáveis por resolver inúmeras atividades do cotidiano 

humano. Ademais, essas inúmeras possibilidades são hoje realidade pelo avançar das 

funcionalidades dos celulares (smartphones) que passaram a desenvolver várias atividades de 

forma ágil e prática. (ROMEIRO, 2005, p. 9) comenta: “Os celulares começaram a adquirir 

novas características, deixando de servir simplesmente para telefonia, ou seja, a mera 

transmissão de voz está perdendo o espaço para transmissão de dados”. 

Logo, um aplicativo que tenha como foco a preservação ambiental através da denúncia 

é um método inovador de contribuição ambiental, e que auxilia na construção de uma interação 

comunicativa com usuários, sendo essencial para a obtenção de resultados satisfatórios. Assim 

como, segundo o pensamento de (GALVÃO & COHEN, 2016) a importância da atuação da 

população para mudanças da realidade insatisfatória do espaço é através da conscientização e 

ampliando sua visão de alternativas mais sustentáveis para uma ação também da população. 

3 METODOLOGIA 

O trabalho segue uma linha de pesquisa qualitativa e adere a metodologias visando a 

elaboração do aplicativo e coleta de dados, as quais algumas estão em processo de aplicação e 

as demais serão desenvolvidas posteriormente. 

Visando a coleta de dados sobre a realidade ambiental do município, bem como, a 

recorrência de infrações ambientais, habitualidade em denunciar crimes ambientais e a 
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expectativa gerada sobre a viabilização de um mecanismo tecnológico que facilite o ato de 

denunciar tais crimes, está sendo aplicado um questionário aos habitantes de Ceará-Mirim (com 

a meta de cem entrevistados em bairros distintos). Ele é composto por dez (10) questões 

objetivas e descritivas, que abordam ainda o grau de satisfação da população em relação a 

conservação do meio ambiente e âmbitos públicos, além da confiabilidade que os órgãos 

públicos responsáveis por solucionar denúncias ambientais apresentam. Logo após a aplicação, 

estes dados serão avaliados detalhadamente em forma de gráficos e tabelas.  

Seguidamente, com o aplicativo pronto para uso, será elaborado e aplicado outro 

questionário para levantar dados do grau de satisfação dos usuários com a ferramenta. Já para 

a criação do aplicativo, o framework React Native tem sido primordial para seu 

desenvolvimento.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como descrito anteriormente, o projeto é dividido em etapas de aplicação dos 

procedimentos, tanto para coleta de dados no município, quanto para elaboração do aplicativo. 

Após a primeira coleta e análise de dados, os quais o aplicativo será alimentado, será mais 

viável a aceleração na criação do produto, com seus respectivos layouts e funcionalidades.  

Após esse processo, o aplicativo terá sua primeira versão disponível para teste, sujeito 

a ajustes estéticos e funcionais, pois, os mesmos habitantes que se disponibilizaram a testar 

voluntariamente o aplicativo darão a devolutiva através de um outro questionário sobre 

características do produto, tais quais: usabilidade; layout e funcionalidades. Então, só após o 

cumprimento desses passos é que o Sustenclick será aprimorado e disponibilizado em sua 

versão final, pronto para uso em todo território regional. 

Além da disponibilização do aplicativo para download, espera-se que, o produto traga 

benefícios relacionados à estética da cidade, saúde e conscientização ambiental da população 

local, aumentando o número de denúncias ambientais e auxiliando em suas resoluções.  

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a importância da criação e utilização de um mecanismo tecnológico 

móvel que auxilie no processo de combate às infrações e crimes ambientais em toda região do 

país, em especial no município de Ceará-Mirim/RN, por estar inserido no contexto amplamente 
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globalizado em que a deterioração das áreas verdes e a poluição em diversas formas se faz 

presente em seu território, este trabalho propôs um aplicativo, chamado Sustenclick, cujo 

principal objetivo é possibilitar denunciar crimes e infrações ambientais. Além disso, o produto 

visa promover a conscientização ambiental da população. Em relação a sua integração à órgãos 

públicos responsáveis pela resolução das denúncias, é prevista para um momento futuro, o qual 

irá ser possível descrever com mais detalhes essa funcionalidade que o aplicativo irá ofertar. 

Portanto, após os procedimentos que ainda serão realizados, como a disponibilização da 

primeira versão sujeita a mudanças estéticas e nas suas funcionalidades, é relevante ressaltar a 

importância da aplicação do projeto na região ceará-mirinense e ampliação deste em demais 

cidades no âmbito nacional. Pois, é de essencial o incentivo ao desenvolvimento de iniciativas 

como esta, que articule as disponibilidades tecnológicas, sua acessibilidade e eficácia, com o 

auxílio ao combate de ações ecologicamente irregulares e que agridem o meio ambiente. 

Favorecendo então, um número ainda maior de indivíduos.  
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A EFETIVIDADE DOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA, NO 

ESTADO DO RN: CBH DO RIO PITIMBU 

SILVA, J. K. A.1; CARVALHO, H. H. G.2; PEGADO, E.A.C3. 
1,2,3 IFRN – Campus Natal Central; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Biológicas – Ecologia e Meio Ambiente 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a 

efetividade do funcionamento do Comitê de 

Bacia Hidrográfica do Rio Pitimbu, localizado 

no Rio Grande do Norte. Como metodologia 

houve a utilização de e-mails como forma de 

entrevista aos membros da CBH e a abrangência 

como pesquisa documental, baseada na leitura 

das atas do comitê. De resultado houve a 

constatação do descaso, por parte das 

autoridades, com a questão hídrica da região. Os 

resultados indicam que há bastante dificuldade 

no que se refere à administração do comitê e à 

falta de recursos que possibilitam o 

funcionamento deste órgão público.

ABSTRACT 

This work aims to analyze the effectiveness of 

the Pitimbu River Watershed Committee, located 

in Rio Grande do Norte. As a methodology, there 

was the use of e-mails as a way of interviewing 

the members of CBH and the scope as 

documentary research, based on the reading of 

the minutes of the committee. As a result, there 

was a lack of awareness of the water issue in the 

region. The results indicate that there is a lot of 

difficulty regarding the administration of the 

committee and the lack of resources that allow 

the functioning of this public body. 

1 INTRODUÇÃO 

A crise hídrica e a poluição dos corpos hídricos, nesses últimos anos, têm chamado a atenção 

não só dos pesquisadores, mas também da população. Os flúmens fornecem à natureza a água que é 

utilizada para várias atividades de conservação da vida, isto é, a água é um recurso natural renovável 

que é utilizada tanto para preservar a existência quanto para o desenvolvimento da mesma. Porém, o 

uso indevido e exacerbado desse bem, tem gerado alguns problemas ambientais, os quais culminam 

no acúmulo de colapsos e catástrofes ambientais em escala global. 

PALAVRAS-CHAVE:  Comitê de Bacia Hidrográfica. Rio Pitimbu. Problemas ambientais. Poluição. 

KEYWORDS:  Basin Committee. Pitimbu River. Environmental problems. Pollution. 
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É adverso que, a água ao retornar ao seu meio natural, acabe retornando cheia de impurezas e 

poluentes que a tornam bem diferente da condição que era encontrada no seu 

Meio inicial. Isso caracteriza a condição atual de muitos mananciais no mundo, em especial o 

Rio Pitimbu, situado na região metropolitana de Natal, cidade do Rio Grande do Norte. 

Desde muito tempo vem se discutindo sobre políticas de proteção ao meio ambiente, 

especialmente da água. No entanto, outrora, nunca houve tanta importância com essa questão, que 

preponderou a partir da criação da lei nº 9433, instituída em 08 de janeiro desse mesmo ano. Ela se 

difundiu como Lei das Águas, a qual efetivou o Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH). Essa 

política serve de orientação à gestão de águas do Brasil e tem como objetivo geral: 

Estabelecer um pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas 

voltadas para a melhoria da oferta de água, em qualidade e quantidade, gerenciando 

as demandas e considerando a água um elemento estruturante para a implementação 

das políticas setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável e da inclusão social. 

(PNRH, 2006). 

Ou seja, o PNRH tem como encargo geral, gerir de forma prudente e sustentável a água em 

toda a extensão territorial brasileira. À vista disso, entram os Comitês de Bacia Hidrográficas 

(CBH’s), cujo intento é responsabilizar-se pela resolução de conflitos relacionados à questão hídrica 

em toda nação, como também gerir com eficácia os corpos hídricos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Um Comitê de Bacia Hidrográfica (CBH) é um órgão colegiado que reúne os poderes públicos 

(federal, estadual e municipal), sociedades civis e usuários de águas da região para debaterem e 

agirem em prol do recondicionamento e da preservação dos corpos hídricos dos quais administram. 

Em suma, cada comitê é responsável por uma bacia hidrográfica e exercer funções deliberativas e 

normativas, a gerenciando assim, na qual atua.  

O CBH do Rio Pitimbu foi criado por decreto governamental em setembro de 2004 para 

gerenciar os problemas ambientais a ele concernentes. Em síntese, o Pitimbu tem sua nascente situada 

no município de Macaíba e durante seu percurso corta o bairro Pitimbu que recebe o nome do curso 

d’água, dessa forma, deságua na lagoa do Jiqui no município de Parnamirim. 

3 METODOLOGIA 

Primordialmente, realizou-se a leitura das atas do comitê, disponibilizadas de forma online, e 

por meio destas pôde-se confirmar o funcionamento do mesmo. Não havia indubitabilidade se o 

comitê em questão estava operante ou não, todavia, ao ler a ata número sete, do dia 06 de dezembro 

de 2017, vinculada online, a qual estabelecia a aprovação do calendário de reuniões para o ano de 

2018, fez-se notório sua existência. Além disso, não havia nenhuma ata que tratasse da dissolução ou 

rompimento do comitê. 

A metodologia deu-se também a partir do envio de e-mails aos contatos dos membros do CBH 

do Rio Pitimbu, dos quais alguns contestaram. O referido e-mail contava com algumas perguntas 

básicas e de fácil resposta, como: “O COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA ESTÁ ATIVO? ”, “O 

CBH DO RIO PITIMBU ESTÁ OPERANTE OU NÃO? ”, ”QUAIS AS PRINCIPAIS AÇÕES QUE 
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REALIZARAM PARA A MANUTENÇÃO DO CORPO HÍDRICO? ”. Todas as perguntas possuíam 

cunho objetivo e referiam-se diretamente ao funcionamento do comitê. 

Os e-mails foram enviados para trinta contatos diferentes, aproximadamente. Dentre eles, 

vários representantes de órgãos e instituições que prezam pelo bem do rio Pitimbu. Desses trinta 

contatos, apenas nove responderam a respeito do CBH do rio Pitimbu e ambos responderam que o 

comitê estava ativo. Obteve-se êxito ao dialogar com dois dos nove membros que responderam ao e-

mail. Os professores: Jairo Rodrigues e Roberto Pereira, ambos funcionários do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, informaram acerca dos problemas 

encontrados no comitê no que se refere à administração e ao restauro e manutenção do corpo hídrico. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Constata-se, a partir do que já foi exposto, que o Comitê do Rio Pitimbu permanece ativo, 

contudo não apresenta ações viáveis de preservação do manancial. Uma vez que, os atuais 

participantes e pesquisadores de tal comissão não possuem recursos e patrocínios governamentais 

para dar continuidade à ação ambientalista. Tornando assim, inexecutável o que os mesmos dispõem 

em suas atas. 

Por conseguinte, há a inatividade dissimulada do CBH, pois com as dificuldades de 

administração torna-se inviável a sua real efetividade, fazendo com que haja procrastinação no que 

compete à conservação do corpo hídrico. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, é viável comprovar que o CBH do Rio Pitimbu não está cumprindo com o seu papel, 

cujo encargo é “acompanhar, executar, sugerir providências para o desenvolvimento do rio, 

controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos”. Contudo, ele não o faz, 

tornando seu trabalho inconcluso e deixando a vitalidade do rio à prova. 

Urge, portanto, que os poderes públicos subsidiem tais órgão ambientais com mais veracidade, 

uma vez que são eles que fiscalizam e conservam as fontes de água do estado, patenteando a 

potabilidade da mesma e a distribuindo de maneira racional. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE POLPAS DE FRUTAS 

COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS-RN 

LUCAS, G. K. S.1; COSTA, B. L.2;  MÁXIMO, D. K.3 e SOUZA, P. A.4 
1,2,3,4 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas

RESUMO

Dentre as tecnologias utilizadas para se evitar 

o desperdício de frutas a produção de polpas é

considerada como a mais promissora,

apresentando diversos usos no mercado como

os néctares, doces em massa, geléias etc.

Porém, faz-se necessário aos fabricantes de

polpas, os conhecimentos adequados para o

processo de fabricação desse produto a fim de

não ocorrer alterações na qualidade do produto

final. O presente trabalho tem como objetivo

avaliar a qualidade das polpas de frutas

comercializadas no município de Currais

Novos- RN por meio de análises físico-

químicas, microbiológicas e macroscópicas.

Para a realização do trabalho, serão obtidas em

supermercados do município polpas 

congeladas de 4 marcas e 4 sabores diferentes. 

Serão realizadas análises físico-químicas de 

acidez titulável, sólidos solúveis, pH, açúcares 

totais e vitamina C; análises microbiológicas 

de NMP de coliformes totais e termotolerantes; 

e análises microscópicas no laboratório de 

Química de Alimentos e Microbiologia do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte- Campus 

Currais Novos. Ao final do trabalho se 

determinará qual marca ou sabor de polpa 

estão adequados à comercialização baseado na 

legislação vigente (PIQs). 

ABSTRACT

Among the technologies used to avoid fruit 

waste, the production of fruit pulp is 

considered the most promising, presenting 

several uses in the market such as nectars, 

jams, jellies, etc. However, it is necessary for 

manufacturers of pulps, the appropriate 

knowledge for the manufacturing process of 

this product the order to avoid any changes in 

the quality of the final product. The present 

work has as objective to evaluate the quality of 

fruit pulps marketed in the municipality of 

Currais Novos – RN through physical-

chemical, microbiological and macroscopic 

analysis. For the realization of the work, frozen 

pulps of 4 brands and 4 different flavors will 

be obtained in local supermarkets. 

Physicochemical analyzes of titratable acidity, 

soluble solids, pH, total sugars and vitamin C; 

microbiological analyzes of MLN of total 

coliforms and thermotolerant and macroscopic 

in the Food Chemistry laboratory; and 

Microbiology analyzes of the Federal Institute 

of Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte – Campus Currais Novos. At 

the end of the work will determine which brand 

or flavor of fruit pulp are suitable for 

commercialization based on current legislation 

(SIQ). 

PALAVRAS-CHAVE:  PIQs; processamento; armazenamento. 

KEYWORDS: SIQ;  processing;  storage. 
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1 INTRODUÇÃO 

A perecibilidade dos frutos, associada aos problemas de armazenamento, tem levado a 

grandes perdas na produção. Devido a isso a indústria alimentícia desenvolve tecnologia com 

intuito de minimizar as perdas e aumentar a durabilidade dessas matérias primas, com isso o 

desenvolvimento das polpas de frutos congeladas surgem como uma excelente alternativa de 

garantia de aproveitamento do excedente, de melhores condições de manuseio, de 

armazenamento, de transporte e acima de tudo a oferta permanente desses frutos para o mercado 

consumidor (ARRUDA et al., 2006). 

A polpa de fruta tem grande importância como matéria-prima, podendo ser produzida nas 

épocas de safra, armazenadas e processadas nos períodos mais propícios ou segundo a demanda 

do mercado consumidor, como doces em massa, geleias, gelados comestíveis, néctares entre 

outros. Por serem perecíveis, as frutas deterioram em poucos dias e têm sua comercialização in 

natura dificultada a grandes distâncias. Com isso a produção tecnológica de polpas de frutas 

congeladas se tornou um meio favorável para o aproveitamento integral das frutas. Muitos 

industrias produtoras de polpa, muitas vezes, por desconhecerem as boas práticas de fabricação, 

acabam realizando o processamento da polpa de fruta sem os cuidados de higiene necessários, 

o que compromete a qualidade do produto final. ((BUENO et al., 2002; MATTA et al., 2005)

Sendo as Boas Práticas de Fabricação (BPF) normas de procedimentos para atingir um 

determinado padrão de identidade e qualidade (PIQ) de um produto e/ou de um serviço na área 

de alimentos, cuja eficácia e efetividade deve ser avaliada através da inspeção e/ou da 

investigação. Para que o produto tenha um PIQ, o estabelecimento tem que compreender alguns 

padrões, como condições ambientais, instalações e saneamento, equipamentos e utensílios bem 

higienizados, entre outros padrões para produzir um produto de qualidade (MS - Ministério da 

Saúde, 1993). Com isso, objetivou-se nesta pesquisa avaliar a qualidade das polpas de frutas do 

município de Currais Novos-RN por meio de analises físico-químicas, microbiológicas e 

microscópicas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Polpa de fruta 

Polpa de fruta é o produto não-fermentado, não-concentrado e não-diluído, com teor 

mínimo de sólidos totais proveniente da parte comestível do fruto, obtida pelo esmagamento de 
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frutas polposas, através de um processo tecnológico adequado, do fruto, específico para cada 

um destes mesmos. O produto derivado da fruta é classificada de duas formas sendo polpa de 

fruta simples que são aquelas polpas originadas de uma única fruta ou polpa de fruta mista que 

são aquelas polpas originadas de duas ou mais frutas. (INSTRUÇÃO NORMATIVA, 2000; 

MATTA et al., 2005) 

Inicialmente concentrada na região Nordeste, a produção de polpa de 

fruta congelada expandiu-se por todo o Brasil. O nível tecnológico empregado 

no setor varia de acordo com o tipo de empresa, sendo que, em muitos casos, 

a qualidade do produto fica comprometida pela falta de informações básicas a 

respeito de como obter um produto de qualidade, levando-se em conta 

aspectos físicos, químicos, físico-químicos, microbiológicos, nutricionais e 

sensoriais (MATTA et al., 2005). 

2.2 Processamento 

O processo produtivo da polpa de fruta congelada, assim como todos os 

produtos comestíveis, deve seguir os padrões de higiene para uma produção 

segura referente à segurança alimentar e deve seguir uma sequência de etapas 

que devem ser realizadas sem nenhuma alteração na ordem (separação, 

seleção, lavagem, descascamento, trituração despolpamento, refino, envase 

congelamento, armazenamento e algumas polpas são pasteurizadas). Como o 

produto tem que ter qualidade para o consumidor a polpa deve ser preparado 

com frutas sadias, limpas, isentas de parasitas e de detritos animais ou 

vegetais. Não deve conter fragmentos de partes não-comestíveis da fruta, nem 

de substâncias estranhas a sua composição normal. (MATTA et al., 2005; 

KEPLER & FAIR, 2008) 

2.3 Controle de qualidade 

O controle de qualidade, no que diz respeito aos parâmetros físicos e 

químicos de polpas de frutas congeladas, como cor, pH, sólidos solúveis, 

acidez titulável e vitamina C, também devem ser considerados, uma vez que 

são muito importantes na padronização do produto e na análise de alterações 

ocorridas durante o processamento e o armazenamento. Então para garantir 

produtos de boa qualidade e isentos de contaminação são utilizados no Brasil, 

as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e o sistema de Análise de Perigos e 

Pontos Críticos de Controle (APPCC), com a finalidade de manter um produto 

com baixa contaminação para o consumidor (CAPIOTTO & LOURENZANI, 

2010; CASTRO et al., 2015; IBRAF, 2016). 

2.4 Legislação brasileira de polpa de fruta 

De acordo com a Resolução - CNNPA nº 12, de 1978 da ANVISA, 

O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de 

parasitos e de detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das 

partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição 

normal, exceto as previstas nesta Norma. Será tolerada a adição de sacarose 

em proporção a ser declarada no rótulo. Quanto às características 

organoléticas, devem apresentar: Aspecto: pasta mole; Cor: própria; Cheiro: 

próprio; Sabor: próprio. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Obtenção das polpas de frutas 

Serão adquiridas polpas de fruta congeladas de quatro marcas, sendo que de cada marca 

será quatro sabores diferentes (Caju, manga, acerola e goiaba) em supermercados da cidade de 

Currais Novos - RN, sendo coletadas aleatoriamente 4 pacotes de 500g de cada marca. As 

mesmas serão transportadas em caixas isotérmicas, até o Laboratório de Química de Alimentos 

e Microbiologia de Alimentos do IFRN-Campus Currais Novos, onde as análises serão 

realizadas.  

3.2 Analise físico-química 

A qualidade das polpas de frutas serão avaliadas quanto aos teores de pH utilizando um 

potenciômetro digital modelo pH Meter Tec- 2 calibrado com a solução tampão de pH 4,0 e 

7,0;  a acidez titulável será determinada usando 6g de cada polpa (amostra) com solução de 

NaOH 0,1 N previamente padronizada, utilizando o indicador fenolftaleína 1% tendo os 

resultados expressos em % de ácido cítrico; os sólidos solúveis que será determinado através 

do suco filtrado de cada polpa, utilizando um refratômetro de Abbé e os resultados expressos 

em ºBrix; a determinação de vitamina C que será por titulação direta com solução de Tillman, 

os resultados expressos em mg de vitamina C por 100g de polpa; e por fim a análise de Ratio 

(SS/AT) será realizada através da relação entre os teores de sólidos solúveis e acidez titulável. 

As análises físico-químicas serão realizadas em triplicata de modo a obter um resultado mais 

significativo, e tudo de acordo com as metodologias adotadas pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). 

3.3 Analise microbiológica 

As polpas de frutas serão descongeladas, homogeneizadas, deixadas à temperatura 

ambiente e abertas assepticamente com uma tesoura, para depois serem homogeneizadas em 

recipientes esterilizados. Serão realizadas análises microbiológicas por determinação do 

Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais e termotolerantes, contagem padrão em 

placas de bolores e leveduras e pesquisa de Salmonella sp, sendo as análises realizadas no 

laboratório de microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, campus Currais Novos. 

3.4 Analise microscópica 
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As amostras de cada polpa será pesada (50g) e homogeneizada para serem colocadas em 

tubos específicos e seguir para a etapa de centrifugação. A centrifugação realizará a 3000 

rpm/15 minutos à 7ºC. Em seguida, terá uma decantação do líquido para observar o sedimento 

formado, esse sedimento será separado do líquido e colocado em um béquer para ser levado ao 

laboratório de microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, campus Currais Novos para observar os sedimentos de cada amostra no 

microscópico óptico.  

3.5 Análise estatística 

Será utilizado o delineamento inteiramente casualisado em esquema fatorial 4 x 4, onde 

o primeiro fator constará das marcas (A, B, C e D) e o segundo dos sabores das polpas (manga,

goiaba, caju e acerola) com 4 repetições de 1 pacote de 500g por parcela. Os resultados serão 

submetidos a análise de variância e ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

É esperado que as polpas de frutas não apresentem nenhuma contaminação microbiana, 

que o produto tenha as características com base a legislação, ou seja, que esteja nos padrões 

exigidos por lei. A disseminação dos resultados serão mais elaboradas a partir do dia 17 de 

outubro de 2018, início das análises. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitará uma avaliação importante para que o 

consumidor possa se informar de tais riscos que o produto pode trazer ou não para saúde já que 

a polpa de fruta é bastante consumida pela sua praticidade nos dias atuais, além disso, espera-

se que outros projetos também possibilitem mais informações para a comunidade. 
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A QUALIDADE DA ÁGUA DOS POÇOS NA COMUNIDADE CAVACO 
CHINÊS, MONITORADOS PELO PROGRAMA VIGIAGUA EM NATAL/RN

FONTES, L. C. M.1; PEREIRA, M. 2 e PEREIRA, R. 3 
1,3 IFRN – Campus Natal Central; 2 Vigilância Sanitária; 

ÁREA TEMÁTICA: ( Ciências biológicas).

RESUMO

A água com seu papel intrínseco na vida do 
ser humano requer atenção quanto a sua 
qualidade, uma vez que, da mesma forma que 
esse elemento pode proporcionar 
desenvolvimento e qualidade de vida, de 
outro modo pode ser veículo para propagação 
de doenças. Mediante essa preocupação, este 
trabalho tem como objetivo avaliar a 
qualidade da água de poços na comunidade 
Cavaco Chinês, localizada no bairro Lagoa 

Azul. Os dados dos anos 2016 e 2017  foram 
fornecidos pelo Programa Nacional de 
Vigilância da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (VIGIAGUA). A partir do 
estudo verificou-se que a água bruta dos 
poços é inadequada para o consumo humano, 
uma vez que seus resultados estão em 
desconformidade com os parâmetros de 
potabilidade da água.

PALAVRAS-CHAVE: VIGIAGUA. Qualidade da água. Contaminação. Poços. Água subterrânea.

ABSTRACT

Water with its intrinsic role in human life 

requires attention to its quality, since, in the 

same way that this element can provide 

development and quality of life, otherwise it can 

be a vehicle for the spread of diseases. Through 

this concern, this work aims to evaluate the 

water quality of wells in the Chinese Cavaco 

community, located in the Lagoa Azul 

neighborhood. The data for the years 2016 and 

2017 were provided by the National Water 

Quality Surveillance Program for Human 

Consumption (VIGIAGUA). From the study it 

was verified that the raw water of the wells is 

inadequate for human consumption, since its 

results are in disagreement with the water 

potability parameters.

KEYWORDS:  VIGIAGUA. Water quality. Contamination. Wells. Groundwater.
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1 INTRODUÇÃO

A água é um elemento fundamental ao desenvolvimento de diversas atividades humanas 

(REBOUÇAS, 2001), no entanto, não se encontra acessível para todos, como vemos nos dados do 

Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e da Organização Mundial da Saúde (OMS) no 

qual apontam  que 844 milhões de pessoas ainda não tinham nenhum serviço básico de água 

potável.(UNICEF; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017).

Em locais onde não existe acesso ao Sistema de abastecimento de água (SAA), procura-se 

recorrer a soluções alternativas, que incluem modalidades de abastecimento coletivo e individual 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2006), Está situação acontece na comunidade Cavaco 

Chinês, situada no bairro de Lagoa Azul, Zona Norte do município de Natal/RN, tem vivido o 

descaso com a falta de abastecimento de água, serviço que deveria ser fornecido pela Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade da água de poços na comunidade 

Cavaco Chinês.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Padrões de potabilidade da água

Água Potável é a água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, 

químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde 

(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2006).

 Há diversos indicadores no anexo XX da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde 

nº. 5/2017, no entanto daremos atenção para os parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

atualmente utilizados na avaliação da qualidade da água pelo setor de Vigilância em Saúde 

Ambiental e do Trabalhador (VISAMT), do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) da 

prefeitura do Natal-RN, através do programa VIGIAGUA, conforme mostrado no Quadro 1 os 

valores máximos permissíveis pelos padrões de potabilidade.

2.2. Doenças de veiculação hídrica

As doenças de veiculação hídrica são aquelas adquiridas por meio da ingestão direta da água 

contaminada com um microrganismo patogênico. Também estão associadas às doenças transmitidas 
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pelo contato com a água contaminada, em atividades recreativas ou de higiene, além das doenças 

cujo vetor tem parte do seu ciclo desenvolvido no ambiente aquático (ARAÚJO ET AL., 2013).

3 METODOLOGIA

A tipologia deste trabalho define-se como pesquisa bibliográfica, a qual Fonseca (2002) 

define como a averiguação de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos. Os poços, que foram analisados, estão localizados com já foi citado na comunidade 

Cavaco Chinês situada no bairro Lagoa Azul. Os dados de coleta das amostras foram fornecidos 

pelo programa do Governo Federal (VIGIAGUA), por meio do Departamento de Vigilância em 

Saúde do Município do Natal (DVS), tendo o setor de Vigilância em Saúde Ambiental e do 

Trabalhador (VISAMT) como o responsável pela administração e execução do programa.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os valores dos parâmetros físico–químicos e microbiológico estão citados nos quadros 

abaixo, referente à potabilidade da água, foram comparados frente aos valores das Quadros 1 e 2, 

pertinentes à análise dos poços nos anos de 2016 e 2017, respectivamente. 

Quadro 1 - Resultados das análises (2016).

Nº dos 
Poços 

Cloro pH Turbidez Cor 
aparente 

Coliformes 
totais 

E.Coli Nitrato  

(N) 

STD 

Valor 
Máximo 

permissível 

 2,0 
mg/L 

6,0 a 9,5 5 uT 15 uH Ausência em 
100 mL 

Ausência em 
100 mL 

10 mg/L STD 
(1000 
mg/L) 

P1 0,0 5,80 2,35 0 Presente Presente 13,7 185,7 

P2 0,0 5,90 1,39 5 Presente Presente 8,1 165,1 

P3 0,0 5,06 0,99 17 Ausente Ausente 14,5 234,1 

P4 0,0 5,25 1,29 11 Presente Presente 5,2 87,15 

P5 0,0 5,78 3,10 0 Ausente Ausente 8,7 168,8 

P6 0,0 6,68 2,25 10 Presente Ausente 1,8 74,71 

P7 0,0 --- 0,76 0 Ausente Ausente 10 214,6 
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P11 0,0 3,60 1,48 10 Presente Presente 30 312,4 

Fonte: Adaptada: VISAMT, (2017). 

Quadro 2 - Resultados das análises (2017).

Nº dos 
Poços 

Cloro pH Turbidez Cor 
aparente 

Coliformes 
totais 

E.Coli Nitrato  

(N) 

STD 

Valor 
Máximo 

permissível 

 2,0 
mg/L 

6,0 a 
9,5 

5 uT 15 uH Ausência em 
100 mL 

Ausência em 
100 mL 

10 mg/L STD (1000 
mg/L) 

P1 0,0 5,75 1,72 0 Presente Ausente 8,5 161,80 

P2 0,0 6,34 3,27 0 Presente Ausente 7,5 175,90 

P4 0,0 5,89 2,16 0 Ausente Ausente 7,8 179,00 

P6 0,0 6,10 1,67 3 Presente Presente 5,6 141,60 

P8 0,0 6,00 1,73 0 Presente Ausente 2,3 146,00 

P9 0,0 5,50 1,73 5 Presente Presente 0,1 49,41 

P10 0,0 5,60 1,21 4 Presente Ausente 5,0 110,70 

P2 0,0 5,99 2,03 0 Presente Presente 17,1 --- 

Fonte: Adaptada: VISAMT, (2017) 

Verificou que 100% das amostras apresentaram 0,0 de cloro residual, o que já era esperado, 

tendo em vista que se trata de água bruta. Já faixa de variação do pH das águas de poços, 

considerando os anos de 2016 e 2017, variou entre 5,06 a 6,68, indicando um pH ácido. No caso da 

turbidez, observou nos Quadros 1 e 2 não ultrapassaram o valor máximo permitido que é de 5,0 uT, 

sendo que o valor mais alto foi de 3,27. Em relação à cor aparente verificou-se que apenas uma 

amostra (Poço P3 com 17 uH em 2016) encontrava-se em desacordo com os parâmetros 

preconizados pela legislação que é no máximo de 15 uH.

No âmbito bacteriológico, 75% do total das amostras de 2016 e 2017 estavam acima do 

permitido na questão dos coliformes totais. A E. Coli foi encontrada em 44% dos poços analisados 

nos dois anos. Em outubro de 2016 foi detectado que 50% das amostras estavam em desacordo ao 

que se refere à concentração de nitrato (na forma de nitrogênio), cujos valores variaram de 1,8 mg/L 
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(Poço 06) até 14,5 mg/L (Poço 03), com um valor médio de 8,85 mg/L, sendo que o poço 11 atingiu 

valor discrepante de 30 mg/L e não foi incluído no calculo do valor médio, tal valor incongruente 

precisa ser investigado. Por outro lado, as coletas realizadas em maio de 2017 mostraram que 100% 

das amostras estavam abaixo do permitido, que é de 10 mg/L, variando de 0,1 mg/L (Poço 09) a 8,5 

mg/L (Poço 01), com concentração média de 5,27 mg/L. As águas subterrâneas observadas 

mostram uma concentração diluída, baixa salinidade, como característica principal, com os valores 

obtidos nas águas das 16 amostras apresentando uma média de 160,46 mg/L de Sólidos Totais 

Dissolvidos (STD)

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista os aspectos observados por meio dos resultados das análises físico-químicas 

(nitrato, principalmente) e microbiológica, das amostras de água dos poços da Comunidade Cavaco 

Chinês, constatou-se que os mesmos apresentaram poços com água bruta inadequada para o 

consumo humano, uma vez que alguns dos seus parâmetros estão em desconformidade com os 

parâmetros definidos pela portaria de consolidação Nº 5 de 28 de setembro de 2017, anexo XX. 
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CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE O DESCARTE DE LIXO ATRAVÉS DA 

ROBÓTICA 

RESUMO 

O presente projeto tem por cerne central trazer a 

à sociedade, com o auxílio da robótica, a 

discussão sobre o descarte correto do lixo, 

desenvolvendo um conjunto de dispositivos 

robóticos, baratos e de fácil reprodução, com 

intuito de promover conscientização ecológica. 

Para a construção desses dispositivos diversas 

peças são empregadas no processo, que envolve 

dois dispositivos, um robô que percorre trajetos e 

uma lixeira que serve para recolhimento do lixo 

e interação direta com o outro robô. 

Fundamentando-se em autores que defendem a 

ideia de conscientização como a principal forma 

de intervenção no problema ecológico do lixo, o 

dispositivo robótico fará a retirada do lixo das 

lixeiras, para pôr em questão a responsabilidade 

do homem no processo de aproveitamento e 

cuidado dos resíduos sólidos, fazendo 

exatamente o que qualquer ser humano poderia 

fazer. Obtendo um levantamento bibliográfico, 

uma listagem de custos e benefícios, os dados de 

planejamento e execução do robô, a estrutura 

física dos dispositivos e ainda outros resultados, 

porém, o projeto ainda inconcluso almeja trazer 

uma singela contribuição ao meio acadêmico 

sobre um tema tão estudado.

ABSTRACT 

The present project has as central to bring to 

society, with the aid of robotics, the discussion 

on the correct disposal of garbage, developing a 

set of robotic devices, cheap and easy to 

reproduce, with the purpose of promoting 

ecological awareness. For the construction of 

these devices several pieces are employed in the 

process, which involves two devices, a robot that 

traverses paths and a bin that serves to collect the 

garbage and direct interaction with the other 

robot. Based on authors who defend the idea of 

awareness as the main form of intervention in the 

ecological problem of waste, the robotic device 

will remove the garbage from the dumps, to 

question the responsibility of man in the process 

of recovery and care of waste solids, doing 

exactly what any human being could do. 

Obtaining a bibliographic survey, a listing of 

costs and benefits, planning and execution data 

of the robot, the physical structure of the devices 

and other results, however, the still unfinished 

project aims bring a simple contribution to the 

academic environment on such a subject studied. 

1 INTRODUÇÃO 

Com o passar das décadas, associada ao crescimento acelerado das metrópoles, do consumo 

de produtos industrializados e com o surgimento de produtos descartáveis, o aumento excessivo de 

COSTA, A. S.1; BEZERRA, J. R.2; SOUZA, D. F.3; OLIVEIRA, P. E.4 e HONDA, D. W.5
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Biológicas; 

PALAVRAS-CHAVE: Robótica. Lixo. Educação. Ecologia. 
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lixo tornou-se um dos maiores problemas da sociedade, que quando mal descartado poluí o ar, a água, 

o solo e piora a qualidade de vida do planeta (SEIBERT, 2014). Os brasileiros jogam fora todos os

anos cerca de 76 milhões de toneladas de lixo, sendo que apenas 3% são reciclados (PAIVA, 2015). 

Dentro dessa problemática, o homem é o único agente gerador de resíduos causados pelos 

padrões de consumo da sociedade. Apesar dessa afirmação ser bastante simplista ainda pode ser usada 

como ponto de partida para uma profunda reflexão, pondo o ser humano como o principal causador 

do desequilíbrio localizado (ESPINOSA e SILVAS, 2014). Qualquer atividade humana gera resíduos 

sólidos, e esses determinados resíduos sendo da origem que for precisam ter um destino adequado 

(MAREGA, 2011). 

Existem várias maneiras de tratar todo esse lixo, reciclagem, aterros sanitários, coleta seletiva 

e algumas outras, mas como aponta Mobrini (2005) a solução para o problema do lixo exige mudanças 

paradigmáticas, uma absoluta alteração dos valores e maneira de viver da sociedade, uma construção 

que envolve a redução do consumo e uma utilização mais consciente desses materiais. Portanto, 

baseado nestas informações supracitadas, este projeto de pesquisa busca fazer uso da robótica, de 

forma didática, produzindo algo que possa solucionar o problema do lixo e ao mesmo tempo 

promover efeito de conscientização e educação, reproduzindo as ações tanto físicas quanto lógicas 

do homem.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Centrado em dois eixos principais: educação ambiental e desenvolvimento sustentável; e a 

robótica educacional como ferramenta tecnológica em apoio ao meio ambiente. O projeto pauta-se 

em autores que defendem a necessidade da conscientização ambiental, a partir de ideias testadas e 

reproduzidas de como a tecnologia em apoio a ecologia pode trazer alterações na realidade urbana e 

social dos seres humanos, trazendo referencias de como o desenvolvimento sustentável foi estudado 

e aplicado ao longo das décadas e de como a tecnologia pode ser usada nos contextos atuais. 

Com a formação desses autores, pode-se fazer uma ligação as políticas ligadas ao porquê usar 

a robótica como ferramenta educacional, usando de autores que aproveitaram a capacidade de 

reprodução dos passos humanos como ferramenta educacional, como no relato de Rodrigues (2016) 

que apresenta a interligação dos conceitos de robótica para ensino das crianças. Vários autores 

legitimam o uso da tecnologia em prol do meio ambiente como Seibert (2014), Marega (2011) e 

Mobrini (2005). 
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3 METODOLOGIA 

O produto almejado consiste em um conjunto de dispositivos robóticos, capazes de realizar 

atividades humanas. Neste caso com o intuito de coletar os resíduos sólidos em seu local apropriado 

e trazer conscientização aos envolvidos que terão contato com a ferramenta. Os dispositivos 

desenvolvidos são: um carrinho coletor e as lixeiras auxiliares, que trabalham em conjunto fazendo a 

coleta do lixo local. Neste aspecto, o robô coletor desloca-se de forma “ponto-a-ponto”, ou seja, 

dentro de um trajeto pré-determinado, o robô segue uma rota no local de estudo e identifica, uma de 

cada vez, as lixeiras que estão ligadas a ele e recolhe o lixo depositado nelas.   

As peças utilizadas para a construção do robô em suas condições iniciais são: motores DC 

para movimentação, Shields (pontes-H) para controle dos motores, células recargáveis de energia 

para alimentação do circuito, sensores ultrassom para identificação de obstáculos, sensores de rádio 

frequência (RFID) para identificação dos pontos, rodas apropriadas para o ambiente onde será 

implementado, bem como chassi e um micro controlador Arduino Mega, que guiará as ações do robô. 

A lixeira teria um compartimento, no qual o lixo seria depositado, e um alçapão separaria o 

fundo da lixeira e o local de deposito físico, permitindo assim que todo o lixo que estivesse em cima 

na lixeira caísse, assim que o robô se posicionasse abaixo dela. As metodologias pensadas para a 

aplicação correta desses processos se dão de forma que as lixeiras que trabalham com robô, estejam 

posicionadas em locais abertos, de muita visibilidade, em distâncias curtas, de modo que qualquer 

pessoa possa ver o robô trabalhando em conjunto com as lixeiras. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir do planejamento e a execução do protótipo do robô vários dados relevantes puderam 

ser levantados, como a princípio, a aplicação do robô em uma área. Nesse processo foi desenvolvido 

o plano inicial do coletor, primeiro o esboço, com as primeiras diretrizes obtidas e as especificações

do robô. Na expectativa de se desenvolver uma ferramenta de baixo custo foram elencados todos os 

materiais e seus respectivos valores, desenvolvendo quais seriam mais caros e inviáveis de se obter. 

Outra mecânica obtida na tentativa de se desenvolver um projeto de baixo custo é o 

reaproveitamento de materiais. Alguns que foram utilizados na montagem do protótipo eram peças 

usadas, pois materiais podem ser aproveitados para uma melhor produção, como caixas de redução e 

motores presentes em drives de CD dos computadores e dos aparelhos de DVD. Os materiais que 

foram utilizados são facilmente encontráveis no mercado e por preços bastante acessíveis, o que 

possibilitou ao grupo de pesquisadores a aquisição de materiais para a construção de um protótipo. 
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bastante versátil e robusto. Isto evidencia que o processo de construção deste tipo de dispositivo 

básico é relativamente simples e tem um custo moderadamente baixo, permitindo a difusão do mesmo 

como estratégia didática interdisciplinar.  

Em seguida o seu desenvolvimento foi pontuado, produzindo o protótipo, de forma a trabalhar 

com as primeiras especificações da lixeira. Para avaliarmos a procedência do robô, toda a montagem 

foi realizada em cima dos materiais obtidos e das mecânicas reaproveitadas. Após a produção do robô 

e sua montagem, alguns testes foram feitos para determinação de funcionalidades. Primeiro foram 

feitos testes elétricos para verificação de que nenhum componente estaria sobrecarregado ou em 

curto, depois precisou-se fazer uma ação para a movimentação do protótipo e de como ele 

reconheceria os códigos que o guiam na execução das tarefas. 

A partir de códigos simples foram testados três segmentos: primeiro foram realizados testes 

para verificar se ele estava reconhecendo os códigos usados no microcontrolador e se todas as peças 

estavam em comum funcionamento. Com toda estrutura sendo devidamente controlada pelo Arduino 

(controlador), partiu-se para a execução do comando para andar, conferiu-se que, os sensores de 

refletância estavam ativados, os motores funcionando e o robô andando. Para concluir os testes, foi 

realizado um procedimento com linhas no chão para que o robô pudesse identificar as cores nas linhas 

e saber quando deveria virar para a esquerda ou para direita de acordo com a posição dessas cores. 

Figura 1 – Protótipo do robô 

Atualmente o projeto encontra-se em fase de testes entre o robô coletor e a lixeira. Várias 

ações foram desenvolvidas em ambos, como a produção da arquitetura final do robô e seus primeiros 

testes com a lixeira. Novas ferramentas foram implementadas nos dispositivos, de modo que 

possibilita os primeiros contatos com o público. Essa implementação real dos dispositivos é 

importantíssima pois, em um Rio Grande do Norte que se tem por dia cerca de 2 mil toneladas de lixo 

descartados (BARBOSA, 2016), a presença de dispositivos que ajudem e incentivem o correto 

descarte de lixo, pode trazer uma série de transformações aos contextos em que forem aplicados. 
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Figura 2 – Arquitetura Final do Robô 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É cada vez mais urgente o desenvolvimento de projetos que vislumbrem uma maior 

conscientização ambiental da sociedade, e a tecnologia, dentre elas a robótica, aparece como uma 

ferramenta importante nesse processo. Isso fica demonstrado quando esse projeto, mesmo estando 

inconcluso, já contribui de maneira singela ao meio acadêmico, no que diz respeito a essa temática, 

a partir da produção de dispositivos robóticos, demonstrando que unir tecnologia e educação 

ambiental é uma excelente fórmula para a construção de uma sociedade mais consciente. 
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PERCEPÇÃO SÓCIOAMBIENTAL DOS FREQUENTADORES SOBRE A 

GESTÃO DOS RESÍDUOS NA FEIRA LIVRE DE BOM JESUS/RN 

SILVA, S. K. B.1; BEZERRA, M. J. N.2; MIRANDA, P. M.3 e CARVALHO, F.G.4 
1,2,3 e 4 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Biológicas – Ecologia e Meio Ambiente 

RESUMO 

Este estudo tem como objetivo a avaliação da 

percepção socioambiental dos frequentadores da 

feira livre de Bom Jesus/RN sobre a gestão dos 

resíduos realizada no local. Nesta pesquisa de 

caráter exploratório e descritivo foram realizadas 

visitas a campo, aplicadas entrevistas 

semiestruturadas com frequentadores e 

realizadas pesquisas bibliográficas sobre o tema. 

Concluiu-se que os frequentadores não têm 

conhecimento a respeito da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, o que se reflete com clareza 

nos resultados da pesquisa. 

ABSTRACT 

This study has the objective of evaluating the 

socioenvironmental perception of the visitors of 

the Bom Jesus / RN free trade, fair on the waste 

management carried out at the site. Field and 

field visits were carried out in this exploratory 

and descriptive study, with semi-structured 

interviews with visitors and bibliographical 

researches on the subject. It was concluded that 

the regulators are not aware of the National Solid 

Waste Policy, which is reflected in the results of 

the research. 

1 INTRODUÇÃO 

Os impactos ambientais decorrentes do sistema de produção originado com a Revolução 

Industrial e que remontam ao século XIX, causaram inúmeros danos a qualidade do meio ambiente e 

suas consequências as sentimos e também as intensificamos ao adotarmos práticas não sustentáveis 

em inúmeros processos e atividades em nosso dia a dia. É essencial que a população compreenda e 

perceba a sua interação com o meio, a esse processo dá-se o nome de percepção ambiental. 

(HOEFFEL & FADINI, 2007, p. 255). 

PALAVRAS-CHAVE: Percepção Socioambiental. Feira Livre. Resíduos. 

KEYWORDS:  Socioenvironmental Perception. Free fair. Solid Waste. 
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bA produção expressiva e crescente de resíduos sólidos urbanos (RSU) representa nos dias atuais 

um dos maiores problemas no meio citadino, sobretudo por estar relacionada ao mau aproveitamento 

e destinação final adequada. Desta forma, ao se definir resíduo sólido urbano, pode-se compreender 

e traçar prioridades no tocante a sua melhor gestão, de forma a reparar os danos causados ao meio 

ambiente devido ao seu incorreto gerenciamento ao longo das últimas décadas. De acordo com 

NETO, 2007, p15: 

“resíduos sólidos urbanos são uma massa heterogênea de resíduos sólidos, 

resultante das atividades humanas, que podem ser reciclados e parcialmente 

utilizados, beneficiando à saúde pública e, ao mesmo tempo, gerando economia de 

energia e de recursos naturais”  

Nesta pesquisa de caráter exploratório e descritivo foram realizadas visitas a campo, aplicadas 

entrevistas semiestruturadas com frequentadores da Feira de Bom Jesus / RN e realizadas pesquisas 

bibliográficas sobre o tema. Este estudo tem como objetivo a avaliação da percepção socioambiental 

dos frequentadores da feira livre de Bom Jesus/RN sobre a gestão dos resíduos realizada no local. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Na percepção ambiental se entende que sendo o indivíduo capaz de produzir informação a partir 

da compreensão das suas ações, sejam estas de caráter particular ou resultantes da interação com o 

meio, ele passa a racionalizar e refletir as consequências destas ações e se sentir parte de um todo.  

A partir da percepção ambiental o indivíduo e a população em geral, entenderão sua 

participação e real importância para que a reparação dos passivos ambientais herdados e por eles 

gerados, sobretudo, em relação a gestão dos resíduos sólidos possam ser mitigados. 

Por definição se caracterizam como resíduos sólidos os resíduos em estado sólido e semissólido 

resultante de atividades da comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. Também se enquadram nesta definição o lodo que provém dos 

sistemas de tratamento de águas e os gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, 

bem como os resíduos líquidos, cujas particularidades tornem inviável seu lançamento na rede pública 

de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para isto soluções técnicas e economicamente viáveis em face 

da melhor tecnologia disponível (NBR 10.004, 2004, p. 1). 

A partir do correto gerenciamento dos RSU, que conte com o envolvimento de diferentes órgãos 

da administração pública e da sociedade civil, que ofereça soluções técnicas adequadas e disposição 

final ambientalmente corretas para estes resíduos é que haverá ganhos substanciais para a qualidade 

de vida da população nas cidades (MONTEIRO, 2001). 
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bNa análise sobre produção e descarte dos resíduos, encontramos o Nordeste brasileiro como 

sendo a região com uma maior quantidade de RSU sem destinação correta (ABRELP, 2015). 

Considerando a contribuição das feiras livres neste contexto, os resíduos originados desta atividade, 

nem sempre ou pouco tem reaproveitamento adequado, principalmente quanto a parcela mais 

representativa é composta por resíduos orgânicos (BERNARDINO et al., 2017). 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa de caráter exploratório e descritivo, caracterizada segundo Gil (1989) foi 

desenvolvida in loco na Feira de Bom Jesus / RN, onde foram aplicadas entrevistas semiestruturadas 

com frequentadores da feira, sendo a escolha dos entrevistados realizada de forma aleatória dentro de 

um universo predeterminado empregando-se o critério conhecido de saturação, proposto por Sá 

(1998, p. 92).   

A elaboração das questões a serem abordadas nas entrevistas objetivou obter uma coleta de 

dados e uma ideia da percepção dos frequentadores da feira de Bom Jesus/RN sobre questões 

relacionadas a situação ambiental da gestão dos resíduos da feira.  

Com base nas respostas obtidas, foi possível traçar um panorama sobre a atual situação do 

gerenciamento dos resíduos da feira e, além disso, qualificar a percepção dos frequentadores sobre o 

assunto e sobre a responsabilidade da gestão dos resíduos no local.  

Para fomentar a discussão e a revisão bibliográfica dos resultados foi realizado um 

levantamento bibliográfico a partir de livros, artigos e livros relacionados ao tema.   

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na identificação do gênero, os resultados observados apontam para um quantitativo superior de 

pessoas do sexo feminino, em um percentual de 96%, enquanto 4% dos entrevistados são do sexo 

masculino. Destes entrevistados as faixas etárias de 30 a 40 anos e de 40 a 50 anos contribuíram com 

28%, havendo ainda 16% entre as faixas de 10 a 20 e 20 a 30 anos e 12% representando a parcela de 

maiores de 50 anos. 

Em relação a frequência de visitação à feira, a frequência semanal foi indicada como opção por 

76% dos entrevistados, enquanto 12% responderam que costumam ir à feira de forma eventual. Estes 

resultados indicam que os frequentadores apresentam certa fidelidade na frequência do local. 

Quando questionados sobre o que costumam comprar em tais visitas a feira, 68% responderam 

que adquirem “De tudo”, 34% responderam compras “Aleatórias” sendo este percentual referente 
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btambém aos consumidores que não consomem carnes e peixes, alegando não ser higiênica a forma de 

comercialização adotada e 4% afirmaram comprar apenas frutas e verduras. 

Esta marcante rejeição dos frequentadores ao consumo de carnes e peixes é compreensível, pois 

a forma inadequada de armazenamento e exposição da mercadoria, atrai vetores, como moscas e 

mosquitos, além de exalar um odor desagradável e característico, que por vezes reflete o estado de 

decomposição dos produtos de origem animal. Além disso, convém ressaltar que os feirantes de 

carnes concorrem diretamente com produtos oferecidos em supermercados, onde os frequentadores 

da feira encontram melhores condições de exposição, armazenamento e controle de qualidade. 

Com relação à limpeza e manutenção do ambiente da feira, foi questionado aos entrevistados a 

quem pertencia tal responsabilidade, sendo obtido os seguintes padrões de respostas observado na 

Figura 1.  

Figura 1. A quem cabe a responsabilidade pela limpeza e manutenção dos resíduos gerados? 

Como se percebe, não há dentre a maioria daqueles que frequentam o local, o entendimento de 

que cabe a todos a manutenção da limpeza da feira de Bom Jesus/RN, conforme preconizada na PNRS 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Quando o questionamento foi voltado para a identificação de quantidade de coletores/lixeiras, 

no perímetro ocupado pela Feira de Bom Jesus/RN, os visitantes entrevistados identificaram como 

respostas insuficiente (96%) e inexistente (4%). O resultado apontado pela maioria dos entrevistados, 

não remete a realidade do local, pois só há um único depósito de resíduos, podendo-se evidenciar que 

o olhar dos frequentadores da feira não condiz com o presenciado pelos pesquisadores na execução

do questionário, ou seja, a falta de percepção e conhecimento acerca da PNRS pode ser é facilmente 

comprovada. 
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b5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A geração de resíduos na feira livre do município de Bom Jesus / RN consiste basicamente em 

produtos de origem vegetal e animal e que devido a inexistência de fiscalização do Órgão Gestor 

Municipal sobre o descarte correto de tais resíduos, os mesmos não apresentam qualquer 

acondicionamento ou destinação final adequada, sendo o percentual de aproveitamento restrito 

apenas a alimentação de animais de pequeno porte (porcos). 

A pesquisa realizada revelou que em relação ao estudo de percepção ambiental de 

frequentadores, que as pessoas não têm conhecimento exato sobre a responsabilidade da limpeza da 

feira e que também desconhecem a PNRS.  

Tendo em vista os resultados obtidos, poderiam ser indicadas algumas medidas mitigadoras, 

tais como o reaproveitamento dos resíduos orgânicos vegetais para compostagem, onde o composto 

orgânico produzido serviria como adubo para uma horta comunitária. Outra medida que poderia ser 

adotada seria a segregação de resíduos recicláveis de forma a beneficiar o trabalho dos catadores e 

agregar valor aos resíduos por eles coletados. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas; 

RESUMO 

A atividade de exploração mineral, como 

as pedreiras de beneficiamento do pegmatito, 

embora sejam de extrema importância para o 

desenvolvimento econômico e social de uma 

nação, vem sendo marcada pela geração de 

impactos ambientais deletérios ao ambiente 

natural em que está inserida. Dessa forma, é de 

suma importância a realização de levantamentos 

dos impactos ambientais causados seguindo 

modelos de estudo simplificados e precisos.  Em 

vista disso, este estudo teve por objetivo realizar 

o levantamento dos impactos ambientais

ocasionados por uma pedreira de extração do

pegmatito localizada na cidade de Parelhas/RN.

Para que a identificação desses impactos fosse

possível, fez-se uso de métodos quantitativos e

qualitativos, intercalando conhecimentos

teóricos – adquiridos em bases de pesquisa

como o Google acadêmico, SciElo e Scopus –, e 

práticos – através da avaliação em campo da 

área objeto do estudo. No processo de 

sondagem dos dados na área, foi possível 

perceber que a pedreira pegmatítica em questão 

é responsável por gerar uma miríade de 

impactos ambientais que colocam o meio 

socioambiental em risco de colapso permanente. 

Com isso, pode-se concluir que a realização de 

estudos acadêmicos científicos que retratem a 

situação ambiental da exploração mineral é 

demasiadamente importante, à medida que 

expõe a sociedade à problemática obscura que 

circunda a relação mineração/meio ambiente e 

facilita a tomada de decisões coletivas em prol 

de resolver essa série de adversidades e 

fomentar o desenvolvimento sustentável na 

indústria minerária.  

ABSTRACT 

The activity of mineral exploration, such as 

pegmatite beneficiation quarries, although of 

extreme importance for the economic and social 

development of a nation, has been marked by 

the generation of deleterious environmental 

impacts to the natural environment in which it is 

inserted. The objective of this study was to 

evaluate the environmental impacts caused by a 

pegmatite extraction quarry located in the city 

of Parelhas / RN. In order to identify these 

impacts, quantitative and qualitative methods 

were used, interleaving theoretical knowledge - 

acquired in research bases such as Google 

academic, SciElo and Scorpus -, and practical - 

through field evaluation of the subject area of 

the study. study. In the process of performing 

the data survey in the area, it was possible to 

perceive that the pegmatitic quarry in question 

is responsible for generating a myriad of 

environmental impacts that put the  

PALAVRAS-CHAVE: Mineração. Impactos ambientais. Pegmatito. Sustentabilidade. 
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socioenvironmental environment in imminent 

risk of permanent collapse. Thus, it can be 

concluded that scientific academic studies that 

portray the environmental situation of mineral 

exploration are too important as it exposes  

society to the obscure problem surrounding the 

mining / environment relationship and facilitates 

collective decision making in order to solve this 

series of adversities and foster sustainable 

development in the mining industry.  

1 INTRODUÇÃO 

É irrefutável que, desde os primórdios civilizacionais, a mineração assume um caráter 

de grande relevância para o desenvolvimento territorial, pois observa-se que os compostos 

minerais extraídos da natureza estão presentes em quase todos os bens consumíveis essenciais 

para a sobrevivência do homem. Entretanto, esta dependência em demasia gera consequências 

nocivas para a sociedade, pois, Apesar da notória importância para o desenvolvimento 

econômico e social de muitos países, a atividade de exploração mineral tem acarretado uma 

série preocupante de impactos ambientais que se apresentam como um risco em potencial para 

a garantia de uma ambiência natural saudável (LANGE et al., 2018).  

Dessa forma, a indústria da mineração, quando comparadas a outros segmentos 

industriais, ainda possui um baixo índice de desenvolvimento sustentável, o que demonstra a 

grande necessidade de avaliação das suas relações com o meio ambiente e a adoção de 

medidas de atenuação dos impactos causados – fazendo-se necessários estudos de viabilidade 

de ordem técnica, econômica e ambiental (SOUZA et al., 2018).  

À vista disso, a busca pela promoção do equilíbrio entre as esferas que sustentam o 

conceito de sustentabilidade – necessária para a manutenção dos ecossistemas afetados – 

demanda um agrupamento de estratégias e políticas de gerenciamento e manejo dos recursos 

naturais que estabeleçam uma relação de harmonia com os preceitos da sustentabilidade, 

exigindo não somente uma avaliação consistente acerca das limitações da região a ser 

explorada, mas também a implantação de um conjunto de alternativas ambientais pertinentes 

que possibilitem, de maneira integrada e participativa, a utilização sustentável dos recursos 

minerais (JESWIET, 2017). 

Nesse sentido, os depósitos de pegmatito da província de Parelhas/ RN são lavrados de 

maneira rudimentar e predatória, sem um estudo prévio das jazidas e das condições 

KEYWORDS:  Mining.  Environmental impacts.  Pegmatite.  Sustainability. 
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geológicas de formação dos depósitos, bem como das particularidades ambientais da área de 

exploração através de um estudo de impactos ambientais.  

Em vista disso, a pesquisa em evidência tem por objetivo avaliar os impactos 

ambientais em uma pedreira de exploração do pegmatito localizada em Parelhas, no Seridó 

norte-rio-grandense com vistas a contribuir com a divulgação da problemática que circunda a 

atividade minerária no âmbito acadêmico, científico e social.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Conforme Mancine (2018), o EIA é a atividade central da avaliação de impactos 

ambientais, devendo ser fruto de pesquisas realizadas por uma equipe multidisciplinar de 

profissionais dispostos a estabelecer o embasamento para a análise da viabilidade ambiental 

do empreendimento proposto. Esse, ainda segundo o autor, objetiva determinar a extensão e a 

intensidade dos impactos ambientais, propondo, caso necessário, modificações no projeto que 

reduzam ou eliminem, se possível, os efeitos adversos causados sobre o meio ambiente. Vale 

salientar que as informações contidas no EIA são comumente expostas em linguagem técnica, 

sendo sugerida também a escrita do RIMA: resumo simplificado capaz de comunicar à 

população interessada as características do empreendimento e seus impactos, tanto positivos 

quanto negativos. 

3 METODOLOGIA 

A área objeto de estudo é a pedreira de exploração do pegmatito situada na cidade de 

Parelhas – pertencente ao grupo IMARF mineração Ltda. –, localizada na região do seridó do 

Rio Grande do Norte, mais precisamente no centro da província pegmatítica de Borborema, 

que é marcada por uma extração com um alto percentual de geração e descarte inadequado de 

resíduos minerais, que podem chegar até 90 % do total extraído.  

Para o levantamento dos impactos da mineração nas pedreiras de exploração do pegmatito, 

foi necessária uma análise prévia das etapas que compõem a atividade extrativa, como ela 

influência o ambiente e qual a sua representatividade socioeconômica, o que demandou pesquisa 

bibliográfica, documental e vistoria em campo. Desta forma, a pesquisa em questão consistiu 

basicamente em levantamentos e coletas de dados em bases de pesquisa como o Google 

acadêmico, SciElo e Scopus, com a devida validação dos aspectos teóricos aplicados em trabalhos 

de campo na área, por meio de questionários aos trabalhadores da pedreira e a devida 

mensuração/identificação dos impactos por meio do observância dos aspectos da área objeto de 
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estudo, seguindo o método “Chek list”, onde foram avaliados seguindo o modelo proposto por 

BACCI (2006). Assim sendo, o procedimento metodológico desse estudo sintetizam-se nas 

seguintes etapas:  

 Levantamento teórico inerente as principais obras, referências, periódicos, monografias e

trabalhos técnicos sobre o tema.

 Pesquisa de campo: aferição dos problemas, entrevistas e registro fotográfico.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A área de influência dos empreendimentos minerários onde ocorre todo o processo de 

beneficiamento do minério pegmatito, ou seja, a área de maior interesse para os cientistas 

ambientais, é o local onde os impactos se fazem sentir mais direta e nocivamente, seja pela 

concorrência e ocupação desordenada do espaço geográfico e ecológico – bem como a 

utilização da infra-estrutura local e de recursos naturais –, seja pelas características da área, 

que é altamente passível da dispersão de poluentes, uma vez que está inserida em corpos 

geológicos de elevada extensão – o que por vezes facilita o transporte de material particulado 

altamente nocivo ao ambiente natural e a sociedade, por meio do ar, corrimento de águas 

pluviais, entre outros fenômenos.  

Neste viés, os impactos ambientais analisados, foram considerados potencialmente 

deletérios ao meio ambiente, haja vista que, segundo os próprios trabalhadores da área 

estudada, a gestão do local de extração não possui a mínima preocupação com as causas 

ambientais, visando somente, ao final do ciclo produtivo, a maximização do acúmulo de 

capital, como afirma Bacci (2006). A partir do levantamento de dados, tanto por meio dos 

questionamentos, quanto pela avaliação do local, foi possível constatar que a mineradora 

responsável por uma das maiores extrações de pegmatito na região do Seridó norte-rio-

grandense não possui quesitos operacionais básicos para garantir a proteção dos seus 

trabalhadores e do meio ambiente, como campanhas de conscientização dos riscos no 

ambiente de trabalho, planos de emergência, acompanhamento técnico ambiental, plano de 

fechamento de minas, gerenciamento dos resíduos sólidos gerados, tratamento das águas 

residuais – produzidas a partir do resfriamento do fio diamantado no processo de serragem 

dos blocos pegmatíticos –, entre outras variáveis essenciais para uma gestão eficiente da área, 

que alie o desenvolvimento com as causas ambientais.  

Neste ínterim, alguns dos principais impactos identificados na região da pedreira 

foram: geração de impostos, geração de empregos, interferência no tráfego, problemas de 

saúde e medicina ocupacional, geração de renda ao superficiário, alteração no uso e ocupação 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

2081



do solo, geração de matéria-prima, abertura de estradas, assoreamento de rios, compactação 

do solo, modificação na topografia do terreno, possível contaminação do lençol freático, 

poluição atmosférica, poluição sonora, processo erosivo, mudança da paisagem natural, 

geração de resíduos sólidos, drenagem superficial de direcionamento das águas, retirada da 

camada fértil do solo, supressão de vegetação, degradação de ecossistemas, deslocamento e 

alteração comportamental da fauna e alteração da flora (Figura 1,2 e 3).  

CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que a realização de estudos acadêmicos científicos que retratem a 

situação ambiental da exploração mineral é demasiadamente importante, à medida que expõe 

a sociedade à problemática obscura que circunda a relação mineração/meio ambiente e facilita 

a tomada de decisões coletivas em prol de resolver essa série de adversidades e fomentar o 

desenvolvimento sustentável na indústria minerária. Desse modo, o estudo em questão possui 

uma relevância inquestionável, haja vista que, a partir de métodos simplificados e precisos, 

realizou-se o levantamento dos impactos ambientais dessa área intensamente afetada pela 

atividade minerária.  
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Figura 1, 2 e 3: Impactos na pedreira de Parelhas/RN. 
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DE PARELHAS-RN 

GERMANO, A. F. S.1; LUCIANO, T. A.2; OLIVEIRA, L. C.3; PINHEIRO, J. V. O.4 e SILVA, R. C.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

O crescente consumo de materiais 

eletroeletrônicos eleva a cada ano a 

quantidade de resíduos tóxicos produzidos e 

consequentes danos naturais. No âmbito da 

cidade de Parelhas, onde há escassez de 

pontos de descarte adequado para a população 

e falta de iniciativas de conscientização, esta 

problemática torna-se alarmante.  Assim, a 

presente pesquisa teve como objetivo coletar 

informações sobre a manipulação desse tipo 

de lixo em Parelhas, focando nos membros do 

campus local do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte (IFRN) e nas empresas de 

eletrônicos da cidade, por meio de 

questionários e entrevistas. Tendo em vista os 

impactos que os componentes eletrônicos 

podem causar na natureza e o descaso com o 

tema, trabalhos como esse tornam-se 

indispensáveis.

ABSTRACT 

The increasing consumption of electronic 

materials raise each year the amount of toxic 

residues produced and consequent natural 

damages. In the context of Parelhas city, 

where there are scarcity of appropriate discard 

points for the population and lack of 

awareness initiatives, this problem is 

alarming. Therefore, the present research had 

as objective collecting informations about the 

manipulation of this kind of trash in Parelhas, 

focusing in the members from the local 

campus of Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte (IFRN) and in the electronic companies 

from the city, through questionnaires and 

interviews. In view of the impacts that 

electronic components can cause in the nature 

and the neglect with the theme, researches like 

this one are needful.

1 INTRODUÇÃO 

O exponencial consumo de equipamentos eletrônicos no século XXI acarreta no 

aumento da produção destes e, consequentemente, do lixo eletrônico produzido. Como esses 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduo eletrônico. Meio ambiente. Logística reversa. 

KEYWORDS:  Electronic waste. Environment. Reverse logistic. 
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aparatos podem liberar metais pesados no ambiente, descarta-los inadequadamente pode se 

tornar uma problemática de proporções inestimáveis. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo coletar dados e 

entender/discutir o que é feito com o lixo eletrônico gerado no município de Parelhas-RN, 

sobretudo componentes de computadores e seus periféricos, televisores, monitores, baterias, 

pilhas e aparelhos de celular. Ademais, também objetiva realizar medidas de conscientização 

dentro do Instituto. 

Dessa maneira, levantaram-se dados a respeito de como a comunidade do IFRN e 

empresas de equipamentos eletrônicos compreendem o tema, bem como de que maneira eles 

estão realizando o descarte desses aparatos. 

Durante a execução da pesquisa, a falta de conhecimento a respeito do tema dificultou 

a realização das entrevistas nas empresas e aplicação dos questionários no Instituto. 

A pesquisa torna-se relevante no tocante aos impactos ambientais que o descarte 

inadequado do lixo eletrônico pode causar. Por isso, tornar a população consciente da 

magnitude dessa problemática torna-se imprescindível para a preservação do meio ambiente. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Lixo eletrônico 

Pode ser classificado como lixo digital ou lixo eletrônico: equipamentos como 

eletrodomésticos, celulares, pilhas, equipamentos de informática, câmeras fotográficas, 

brinquedos eletrônicos ou qualquer outro dispositivo dessa natureza que, ao ser descartado, 

ocasiona poluição (MARTINS apud WEILER et al., 2013, p. 3402).  

Com o descarte indevido destes materiais, os metais pesados presentes como 

chumbo, níquel, cádmio, mercúrio, cobre, zinco, manganês, prata entre outros, 

podem ser lixiviados infiltrando-se e contaminando o solo, o lençol freático e 

também a fauna e a flora das regiões próximas. (ROA apud KEIMERICH et 

al., 2013, p. 209). 

Assim, as consequências vão além dos prejuízos ambientais: resulta também em 

despesas derivadas da recuperação dos recursos naturais degradados, bem como do tratamento 

hospitalar das pessoas afetadas (ANDRADE et al., 2010, p. 105), sendo, portanto, uma temática 

de responsabilidade social e de saúde pública. 

2.2 Lixo eletrônico e a responsabilidade compartilhada 

 No Brasil, a Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010, institui a Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos (PNRS) e, em seu art. 3°, inciso XII, conceitua: 
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logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 

destinação final ambientalmente adequada. (BRASIL, 2012, p. 11). 

A logística reversa consiste, pois, na estruturação e viabilização do caminho inverso do 

produto, que deve retornar do consumidor final para o fabricante. Assim, segundo o art. 33 da 

PNRS, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos materiais eletrônicos 

alvo desse projeto têm como obrigação estruturar e efetivar a logística reversa (BRASIL, 2012, 

p. 29).

Intrinsecamente ligada a esse conceito, a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos é prevista como um dos princípios da PNRS, art. 6°, inciso VII (BRASIL, 

2012, p. 13). Traduz-se nos processos que envolvem desde o fabricante até o consumidor final 

do produto a fim de reduzir o lixo e, assim, minimizar os impactos à saúde humana e ao meio 

ambiente (BRASIL, 2012, p. 11). 

De acordo com o § 6° do mesmo artigo, é o fabricante quem deve dar a destinação 

ambientalmente adequada a esses resíduos. Porém, os §§ 4° e 5° do art. 33 da PNRS preveem 

que o retorno dos produtos eletrônicos e suas embalagens ao fabricante deve partir do 

consumidor final e realizar o caminho inverso da cadeia, comprovando que todos os envolvidos 

no ciclo do produto participam da logística reversa (BRASIL, 2012, p. 30 e 31). 

3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram elaborados dois Formulários Google que 

continham as mesmas perguntas, sendo um para os alunos e outro para os servidores do IFRN 

(campus Parelhas). Apenas o formulário dos alunos foi aplicado até o momento e, por conter 

perguntas objetivas, foi possível agrupar os dados em gráficos percentuais no Excel.  

Também foi elaborado um questionário para as empresas (comerciantes/distribuidoras) 

de equipamentos eletrônicos da cidade. Este foi aplicado pessoalmente no dia 19 de julho de 

2018, contendo perguntas subjetivas que foram analisadas individualmente. 

A pesquisa é do tipo descritiva e de levantamento e, além da coleta e análise de dados, 

será realizada uma medida de conscientização dentro do Instituto que envolve a elaboração de 

uma sala temática na II Exposição Científica, Tecnológica e Cultural (EXPOTEC) do IFRN – 

Campus Parelhas, que ocorrerá entre 08 e 11 de outubro de 2018. Nessa sala, serão abordadas 

problemáticas a respeito do descarte inadequado do lixo eletrônico e, além disso, será realizada 
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coleta desses materiais durante o evento, previamente divulgada no Instituto por meio de 

panfletagem, e posterior destinação a uma empresa que realiza coleta na cidade. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram obtidas 207 respostas dentre os 420 alunos matriculados. Deles, 34% afirmaram 

não possuir conhecimento a respeito dos danos que o descarte inadequado do lixo eletrônico 

pode causar. Também, mais da metade (52%) alegou não conhecer o ponto de coleta de pilhas 

e baterias do campus, bem como 81% afirma não ter recebido nenhum tipo de instrução por 

parte do Instituto a respeito de como o descarte deve ser realizado. 

Ademais, em relação as maneiras de descarte do lixo por parte dos discentes, tem-se: 

Figura 1 - Gráfico do formulário sobre as maneiras que os alunos descartam o lixo eletrônico. 

Como exibido no gráfico acima, 31% realiza o descarte no lixo comum e 24% o mantém 

em casa, totalizando mais da metade das respostas. Esses dados indicam que os alunos estão 

descartando o lixo de maneira inadequada e que o campus não vem dando a devida relevância 

à temática, mesmo ofertando o curso de Informática (que produz esse tipo de lixo). 

Em relação às empresas parelhenses de materiais eletrônicos, foram realizadas 10 

entrevistas. Desse total, 8 afirmaram realizar a logística reversa – possuem fornecedores e 

entidades responsáveis por coletar seu lixo e destiná-lo de uma maneira ambientalmente viável. 

Contudo, apenas uma dessas empresas disponibiliza um ponto de coleta de lixo eletrônico para 

a comunidade, evidenciando o descaso com a destinação adequada desse lixo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos dados levantados com a presente pesquisa, é inquestionável que a temática 

do lixo eletrônico não está sendo tratada com a devida relevância, o que evidencia a necessidade 

trabalhos de pesquisa como esse. 

29%

31%1%

8%

24%

7%

Formas de descartar o lixo eletrônico:
NUNCA descartei lixo eletrônico

Descarto no lixo comum

Retorno a empresa que o produziu

Encaminho a empresas/cooperativas de
reciclagem
Mantenho em casa

Descarto de outra forma
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Dessa maneira, ações de conscientização como a apresentada nesse projeto são 

imprescindíveis para a disseminação de ideais de preservação da natureza. Espera-se, portanto, 

que o presente trabalho contribua para a solidificação de uma cultura de descarte consciente no 

campus, além de estimular novos trabalhos em torno dessa temática. 
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ELASMOBRÂNQUIOS CAPTURADOS NA COSTA DE MACAU, RIO 

GRANDE DO NORTE COM  BASE NO CONHECIMENTO DOS 

PESCADORES 
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2
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3

1,2,3 
IFRN – Campus Macau 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências biológicas). 

RESUMO 

Informações quanto à fauna de elasmobrânquios 

(tubarões e raias), principais recursos 

pesqueiros, capturados em Macau é 

insuficientemente conhecida. Dessa forma, o 

trabalho tem como objetivo investigar a 

diversidade de tubarões e raias em pescarias no 

município de Macau, Rio Grande do Norte, 

através do conhecimento de pescadores. Os 

dados foram obtidos através de entrevistas com 

os pescadores locais. Os resultados mostram que 

mais de 80% dos 41 pescadores entrevistados 

capturaram algum tipo de tubarão e raia nos 

últimos 12 meses.  As nomenclaturas populares 

registradas neste estudo revelaram que os 

tubarões e raias são identificados e nomeados 

pelos pescadores de Macau, Rio Grande do 

Norte Brasil, o que reflete o estreito 

relacionamento e a significação desses recursos 

pesqueiros para essas comunidades. 

ABSTRACT 

Information on the elasmobranch fauna (sharks 

and rays), main group of fishing resources 

captured in Macau are insufficiently known. 

This study aimed to investigate fishing of the 

main shark and rays species caught by small-

scale fisheries from the coastal waters of 

Northeastern of Brazil, through the knowledge 

of fishermen, and the data were collected 

through interviews with local fishermen. The 

results were more than 80% The results were 

more than 80% of the 41 fishermen interviewed 

caught some type of shark and ray in the last 12 

months. The folk nomenclature recorded in this 

study revealed sharks and rays are identified and 

named by fishermen from Macau, Northeastern 

Brazil, reflecting the tight relationship and 

significance of these resources to those fisheries 

communities.

1 INTRODUÇÃO 

A pesca, a carcinicultura, a exploração do sal marinho, do petróleo e do gás natural são principais 

atividades econômicas do município de Macau/RN (BELTRÃO et al., 2005). Entre essas 

atividades, a pesca artesanal é importante socioeconomicamente uma vez que gera alimento e renda 

para a população, sendo confirmado nos dados estatísticos que mostram o município de Macau 

como é o segundo maior produtor de pescado do Estado (IBAMA, 2008). Os elasmobrânquios 

PALAVRAS-CHAVE: pesca artesanal. Conhecimento tradicional. Elasmobrânquios. 

KEYWORDS: artisanal fisheries. Traditional knowledge. Elasmobranchs. 
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(tubarões e raias) estão entre os peixes capturados pela frota artesanal de Macau/RN, sendo esse 

município o quinto produtor de tubarões e o terceiro produtor de raias do Estado do Rio Grande do 

Norte (IBAMA, 2008). A pesca aliado as características biológicas de crescimento lento, maturação 

sexual tardia, vida longa, baixa fecundidade e baixa mortalidade natural (STEVENS et al., 2000), 

torna os elasmobrânquios vulneráveis a pesca. Esta situação é agravada pelas atividades antrópicas 

que causam a degradação de áreas estuarinas e costeiras, importantes regiões de berçário 

(YOKOTA; LESSA, 2006). Esse cenário evidencia a necessidade de estudos e ações para 

conservação dos peixes a fim de assegurar a sustentabilidade da pesca. Os estudos sobre a 

composição de captura, os aspectos biológicos e as percepções das comunidades pesqueiras 

fornecem subsídios à gestão e conservação dos recursos pesqueiros. (HORNKE, 2017).   

Apesar da importância dos tubarões e raias no contexto ecológico e socioeconômico, informações 

quanto à composição das espécies para o Estado do Rio Grande do Norte ainda são escassas. Nesse 

sentido, este estudo objetiva investigar a captura das principais espécies de tubarões e raias em 

pescarias de pequena escala no município de Macau, Estado do Rio Grande do Norte, auxiliando na 

produção de informações básicas para gestão e conservação desses recursos pesqueiros.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Tubarões e raias, pertencentes à Classe Chondrichthyes (subclasse: Elasmobranchii), são peixes 

com esqueleto cartilaginoso que se distribuem em todos os mares e oceanos, em águas tropicais, 

subtropicais, temperadas e frias (BORNATOWSKI; ABILHOA, 2012). No Brasil são registradas 

90 espécies de tubarões e pouco mais de 80 de raias e destas, pelo menos 60 são espécie marinhas 

(GADIG, 2001). No litoral do Rio Grande do Norte ocorrem 32 espécies de tubarões e 18 de raias 

(COSTA, 2010; GARCIA Jr, NÓBREGA, LINS OLIVEIRA, 2015), sendo comumente capturados 

de forma acidental em várias artes de pesca artesanal e intencionalmente nos espinhéis e na caça 

submarina (LESSA et al., 2008; COSTA, 2010). O litoral setentrional do RN é uma área prioritária 

para a conservação da biodiversidade da costa brasileira que teve como recomendações a realização 

de inventários de espécies nessa localidade com fauna ainda desconhecida (MMA, 2002).  

A conservação de elasmobrânquios tornou-se foco dos atuais esforços nacionais do manejo 

pesqueiro, sendo propostas ações, como estudos sobre a composição de captura, aspectos 

biológicos, conhecimento tradicional dos pescadores, percepções das comunidades pesqueiras e 

programas de educação ambiental visando exploração sustentável (DIAS NETO, 2011). A gestão 

dos recursos naturais deve ser baseada não apenas nas características ecológicas do sistema 

manejado, mas também deve ser contextualizado dentro da realidade social na qual os usuários se 
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inserem (BEGOSSI, 2010). O etnoconhecimento ictiológico demonstra que os pescadores 

artesanais são capazes de acumular, ao longo de suas vidas, um conjunto de conhecimento sobre a 

biologia e a ecologia de peixes e de transmitindo-os às gerações seguintes (OLIVEIRA et al. 2016).  

3 METODOLOGIA 

Os dados referentes à diversidade de elasmobrânquios foram obtidos entrevistas com os pescadores 

locais que atuam em pescarias de pequena escala no município de Macau, Rio Grande do Norte, no 

Litoral Setentrional do Estado do Rio Grande do Norte.  As entrevistas para investigar o 

conhecimento sobre a pesca serão realizadas por meio de aplicação de questionários 

semiestruturados com os pescadores artesanais que atuam na pesca artesanal em diferentes 

ambientes (estuarinos e na região marítima) em Macau, RN. Foi verificado o conhecimento 

tradicional sobre as principais espécies de tubarões e raias capturados; ambiente em que são 

capturados; tamanhos em que são capturados; apetrecho de captura; comercialização; a percepção 

dos pescadores quanto à importância das espécies capturadas; e quanto a possível diminuição dos 

elasmobrânquios. As informações obtidas foram tabuladas em planilha eletrônica e analisadas 

qualitativa e quantitativamente nos softwares: Excel. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram entrevistados 41 pescadores, todos do sexo masculino, com idades variando entre 29 e 87 

anos (média de 48,06±12,74) e tempo médio de pescaria na região estimado em 20,43 (±15,11) 

anos. No município de Macau, as pescarias de pequena escala ocorrem com utilização de 

embarcações motorizadas (ex.: canoa, batelão e barco a motor) e 21,95% dos pecadores 

entrevistados utilizam equipamento de GPS na navegação pesqueira. Foi registrado que 97,5% dos 

pescadores atuam em três ambientes naturais (estuários, rios e oceanos) e 2,5% pesca somente nos 

estuários. As pescarias ocorrem em uma distância média de 20 (± 84,57) quilômetros da costa e a 

profundidade média de 12 braças.  

Os pescadores foram questionados quanto aos principais pescados que capturam ao longo do ano. 

Registrou-se para a região, 14 etnoespécies comerciais, com predomínio de peixes nas 

amostragens, somando 73,24% do total de citações. Entre as etnoespécies, “raia” (27,90%), 

“cação” (15,11%) e “tainha” (12,79) foram as mais frequentes. Em se tratando da pesca de 

tubarões e raias, 85,36% dos entrevistados capturaram algum tipo de “cação” e 97,5% capturaram 

algum tipo de “raia” nos últimos 12 meses, sendo em geral, registrados como fauna acompanhante 

de pescarias comerciais (60%). Foram registrados nas citações que as capturas de tubarões e raias 

foram através de arrasto embarcado, rede de emalhe fundeada, espinhel e linha de mão.  
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Quanto às espécies de tubarões capturadas pelos pescadores, os martelos “Sphyrna lewini/ S. 

mokarran/ S. zygaena”, tubarão lixa “Ginglymostoma cirratum” e jaguar, “Galeocerdo cuvier” 

foram registrados com maior frequência pelos pescadores em Macau/RN, correspondendo a 

71,27% das citações (Figura 1a). E as espécies de raias capturadas com maior registro pelos 

pescadores foram croa “Hypanus guttata”, pedra “Hypanus americana”, pintada “Gyminura 

micrura” e narim “Aetobatus narinari”, correspondendo a 85,36% das citações (Figura 1b).  

A captura dos tubarões e raias é destinada ao comércio (95%) e consumo (5%), sendo os 

tubarões comercializados inteiros, charuto (sem cabeça e barbatanas) e barbatanas. Foi registrado 

nas entrevistas o preço médio de venda de tubarões o valor de R$ 6,14/kg (±2,26) e de raia o valor 

de R$ 3,26/kg (±2,45). A venda dos tubarões e raias capturados é destinada ao mercado público, 

supermercados Locais e atravessadores.  

Figura 1 - Frequência relativa de citações(%) dos pescadores quanto ao tipo de tubarões (a) e raias (b) 

capturados na pesca artesanal que opera no munícipio de Macau, RN. 

Em relação à diminuição de tubarões e raias na pesca, 39,05% dos pescadores entrevistados relata 

que percebeu a diminuição da captura desses peixes. Quando questionado sobre a diminuição 

desses peixes responderam que se deve ao fato da pesca predatório e a pesca de muitos exemplares 

pelos próprios pescadores. A pesca de tubarões e raias foi reconhecida pelos entrevistados como 

atividade importante na geração de renda para o sustento das famílias bem como para o equilíbrio 

do ecossistema marinho. As pescarias de pequena escala são atividades tradicionalmente 

desenvolvidas por comunidades capazes de reconhecer padrões naturais em ambientes aquáticos e 

de aplicar conhecimentos práticos, construídos ao longo de gerações, na exploração de recursos 

pesqueiros, permitindo a subsistência e ou geração de renda (RAMIRES et al., 2015). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As nomenclaturas populares registradas neste estudo revelaram que os tubarões e raias são 

identificados e nomeados pelos pescadores com detalhamento até nível específico, o que reflete o 
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estreito relacionamento e a significação desses recursos pesqueiros para essas comunidades. Os 

pescadores citam a captura de espécies, como os conhecidos como martelos, classificadas a nível 

global como vulnerável e em perigo de extinção. Nesta perspectiva, recomenda-se o 

desenvolvimento de políticas de gestão pesqueira voltadas para acompanhamento e fiscalização dos 

desembarques que permitam auxiliar no fornecimento de informações básicas para subsidiar planos 

de conservação para esses recursos pesqueiros. 
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UM ESTUDO SOBRE A VULNERABILIDADE DOS AGRICULTORES 

FAMILIARES À CONTAMINAÇÃO POR AGROTÓXICOS EM PEDRO 

VELHO-RN 

DÉLIO, C. S. P.1; SILVA, L. C. G.2; FREITAS, L. G.3 e  REBOUÇAS, M. A. P.4 
1,2,3,4 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

RESUMO 

Este trabalho objetiva avaliar a vulnerabilidade 

dos agricultores familiares à contaminação por 

agrotóxicos em Pedro Velho/RN. A pesquisa é 

classificada como estudo de caso, documental e 

de campo. Foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas para obtenção de informações 

acerca da escolaridade dos agricultores, 

identificação dos agrotóxicos utilizados na 

produção e os intervalos de aplicação dos 

produtos nas culturas. Os resultados revelaram 

que a maioria dos agricultores tem baixa 

escolaridade e não utiliza Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI), o que prejudica a 

compreensão do tipo de agrotóxico usado em 

suas lavouras, afetando a saúde dos agricultores, 

o meio ambiente e os consumidores dos insumos

produzidos.

ABSTRACT 

This work aims to evaluate the vulnerability of 

family farmers to contamination by pesticides in 

Pedro Velho/RN. The survey is classified like a 

case, documentary and field study. Semi-

structured interviews were conducted to obtain 

information about farmers' schooling, 

identification of the pesticides used in the 

production and the intervals of application of the 

products in the culture. The results showed that 

most farmers have low levels of schooling and do 

not use PPE, which impairs understanding of the 

type of pesticide used in each crop, affecting the 

health of farmers, the environment and 

consumers of inputs produced. 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo e cerca de 70% dos alimentos 

consumidos internamente provém agricultura familiar. Com a industrialização, os pesticidas 

ganharam mais espaço na vida dos agricultores, especialmente em locais afastados das metrópoles, 

como o município de Pedro Velho/RN, grande produtor de feijão verde, macaxeira e milho. Porém, 

a promoção de condições de trabalho dignas aos agricultores não tem sido atendida na cidade, onde 

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade. Contaminação. Agrotóxicos. Saúde. 

KEYWORDS:  Vulnerability. Contamination. Pesticides. Health. 
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os trabalhadores necessitam de maior assistência por órgãos responsáveis que proporcionem o 

exercício seguro de suas atividades.  

Nesse sentido, o objetivo desse estudo consiste em avaliar a vulnerabilidade dos agricultores 

familiares à contaminação por agrotóxicos em Pedro Velho/RN. Para tanto, elencou-se as seguintes 

metas: avaliar a exposição dos trabalhadores aos agrotóxicos, analisando o uso de EPIs no cotidiano 

dos envolvidos; relacionar o nível de escolaridade dos agricultores com possíveis problemas no uso 

e manejo dos agroquímicos; e promover ações de educação ambiental para alertar sobre os riscos da 

utilização desses produtos.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 VULNERABILIDADE 

O conceito de vulnerabilidade refere-se às condições de maior ou menor fragilidade de grupos 

populacionais, de modo a incluir dimensões políticas e econômicas, além dos aspectos 

comportamentais. É a consequência de fatores do grupo social que influem negativamente na 

capacidade do indivíduo exercer controle sobre sua saúde, regidos por vários fatores: pessoais, 

relacionados à qualidade e à cobertura dos serviços e programas de prevenção, e fatores do grupo 

social do qual a pessoa convive (FIGUEIREDO, 1998, p. 9). 

Outros estudos, interessados em descrever variáveis relativas às condições de vida, como 

renda, qualidade da moradia, nível educativo, etc., são intitulados com frequência como relativos à 

vulnerabilidade e, assim, as variáveis ocupam um lugar na cadeia causal. Nesse sentido, a hipótese 

dessa conjetura pode ser formalizada segunda equação: pobreza=vulnerabilidade=perigo=risco 

(OVIEDO & CZERESNIA, 2015, p. 239). 

2.2 AGROTÓXICOS E SEUS RISCOS 

O trabalho agrícola é uma das mais perigosas ocupações atualmente, devido aos riscos de 

intoxicações agudas, doenças crônicas e problemas reprodutivos relacionados ao uso de pesticidas. 

No Brasil, o consumo desses produtos cresceu bastante nas últimas décadas, tornando o país como 

um dos líderes mundiais no consumo de agrotóxicos (FARIA et. al, 2004, p. 1300). 

A vulnerabilidade social de intoxicação pelos agrotóxicos está vinculada à racionalidade 

econômica e ao aumento da produtividade da lavoura, tendo o lucro como o principal objetivo da 

atividade agrícola e tal aspecto pode ser determinante para a percepção do risco e da severidade do 
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agravo decorrente da exposição. Assim, a vulnerabilidade social parece não estar associada à 

escolaridade e às condições de vida familiar, mas ao conceito de saúde e ao consumo de serviços de 

saúde, pois a percepção de doença nessas famílias é de incapacidade para o trabalho (OLIVEIRA & 

ZAMBRONE, 2006, p. 104). 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, classificada como estudo de caso, documental e de 

campo. Para obtenção de dados primários, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com 

questionamentos previamente definidos conforme Gil (2008, p. 113). A exposição aos pesticidas é 

avaliada através de informações que estão sendo coletadas, no decorrer dos encontros, sobre o tipo e 

forma de manejo dos agrotóxicos, normas de aquisição, e, principalmente, em relação à leitura e 

compreensão da bula dos produtos. Além disso, busca-se verificar a utilização de EPIs no cotidiano 

dos produtores rurais. 

Pretende-se, posteriormente, apresentar os resultados à comunidade de agricultores familiares 

do município, através de rodas de conversa, para informar os riscos e efeitos gerados pelos 

agrotóxicos à salubridade ambiental, incentivando o modelo de agricultura orgânica e a produção de 

alimentos saudáveis e ecologicamente corretos. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados prévios do estudo mostram que a maioria dos agricultores de Pedro Velho/RN 

sequer concluíram as séries iniciais do ensino fundamental; esse fato sugere que não conseguem 

entender os perigos relacionados ao uso indiscriminado de agrotóxicos por não conseguir interpretar 

e, às vezes, sequer ler, a bula dos produtos utilizados em suas culturas. 

Questionados sobre a forma de manejo dos produtos e normas de aquisição, um dos 

agricultores, produtor de feijão verde, informou aplicar os agrotóxicos, sem nenhum EPI, como a 

maioria dos produtores o fazem (figura 1), na cultura do feijão a cada oito dias, geralmente pela 

manhã. O entrevistado ainda relatou que obtém os produtos por intermédio de um “conhecido 

residente em Recife”, que consegue comprá-los sem receita agronômica. 

Figura 1: Trabalhador rural realizando aplicação de agrotóxico, sem nenhuma proteção, em cultura de feijão 

verde. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

2095



Fonte: Autores (2018) 

Entre esses produtos estão o pesticida LANNAT BR, ingrediente ativo: metomil 215 g/L 

(extremamente tóxico), não recomendável para a cultura do feijão; ABAMEX, ingrediente ativo: 

abamectina 18 g/L (extremamente tóxico), não recomendável para a cultura de feijão; e o herbicida 

TARGA 50 EC, ingrediente ativo: quizalofop-P-ethyl 50 g/L, (extremamente tóxico). 

Em relação aos métodos de aplicação dos produtos e a disposição final dos recipientes, outro 

agricultor averba que despeja 40 ml de cada produto em tambor de 200 litros para fins de diluição. 

Em seguida, coloca a substância em um pulverizador costal para realizar a aplicação. Os recipientes 

dos produtos são abandonados no ambiente, pois o posto mais próximo para o descarte do material 

localiza-se em Mamanguape/PB, tornando inviável dirigir-se a outro estado para realizar tal 

procedimento. 

Assim, apesar de existirem medidas governamentais em âmbito municipal, nacional e federal 

para resguardar a salubridade no ambiente laboral do agricultor, a maioria deles, principalmente 

aqueles dedicados à agricultura familiar, é pouco assistida pelos órgãos competentes, tornando-os 

cada vez mais vulneráveis aos riscos decorrentes do uso desses produtos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, constata-se, pois, que a vulnerabilidade torna-se corriqueira aos 

agricultores familiares em face do uso inadequado de agrotóxicos, da ausência ou insuficiente 

utilização dos EPIs e, ainda, dos fatores facilitadores dessa exposição, quais sejam: o baixo nível de 

escolaridade dos trabalhadores e, principalmente, a falta de assistência por meio dos órgãos 
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responsáveis, que devem orientá-los quanto à gestão e o manejo dos agroquímicos, bem como sobre 

sua disposição final.  

A vulnerabilidade transcende os espaços agrários e faz-se presente nas comunidades 

circundantes e mesmo no consumo de alimentos infectados com os pesticidas. Assim, para garantia 

das medidas previstas em lei e a fim de proporcionar o bem-estar dos trabalhadores, da população e 

do meio ambiente, é necessário um compromisso contíguo entre a comunidade e o governo, no âmbito 

local e nacional, estabelecendo uma participação ativa no planejamento e decisão de questões 

relacionadas à problemática. 

Logo, essa relação é importante para firmar o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, conforme previsto no caput do art. 225, da Constituição Federal, que inclui, por meio do 

art. 200, VIII, o meio ambiente do trabalho. Logo, todos têm direito a um meio ambiente saudável, 

inclusive o do trabalho, o qual deve ser garantido para as presentes e futuras gerações. 
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PESQUISA QUALITATIVA DE BROMATO DE POTÁSSIO EM PÃO 

TIPO FRANCÊS NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS 

PINTO, M. de O. F.
1
; MOREIRA, S. A. A.

2
 e FERREIRA, D. do N.

3 

1,2,3 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

O pão é um produto básico feito 

principalmente de farinha de trigo e água. É 

permitida a adição de novos aditivos contato 

que estes sejam autorizados pela legislação. 

Entretanto, muitas padarias utilizam o 

bromato de potássio, agente oxidante e 

proibido pela legislação, com a finalidade de 

aumentar o volume do pão. A partir do 

exposto, o presente trabalho objetiva realizar 

uma pesquisa qualitativa de bromato de 

potássio em pães produzidos em quatro 

padarias da cidade de Currais Novos – RN, 

verificando se o uso desse aditivo ainda é 

presente mesmo com sua proibição.  A 

metodologia utilizada para a determinação 

qualitativa do bromato em pão francês será a 

descrita por AOAC (2000).  Este trabalho 

está em fase de aplicação, portanto, está 

incluso apenas a primeira etapa da pesquisa 

uma vez que esta ainda será refeita. Nos 

primeiros resultados, duas das quatro 

padarias apresentaram-se positivas para a 

pesquisa qualitativa. Por conseguinte, infere-

se a importância desse trabalho já que esse 

aditivo é usado de forma ampla e ainda 

desconhecido por muitos. 

ABSTRACT 

The bread is basically made with wheat flour 

and water. "Addition of new additives is 

allowed." However, many bakeries use 

potassium bromate, the oxidizing agent is 

prohibited by law, in order to increase the 

volume of bread. From the above, the present 

work aims to perform a qualitative research 

on potassium bromate in breads of 

production in four bakeries in the city of 

Currais Novos - RN, verifying if the use of 

additive is present even with its prohibition. 

The methodology used for a qualitative 

analysis of the food production process will 

be published by AOAC (2000). This work is 

in the application phase, therefore, is 

included only a first step of the research 

since this one will still be redone. The 

methodology used for the qualitative 

determination of bromate in French bread 

was provided by AOAC (2000). In their 

results, two of the four bakeries were positive 

for a qualitative research. Consequently, we 

deduce a task that is already widely used and 

still unknown to many. 

PALAVRAS-CHAVE: Bromato de potássio. Pão. Aditivos. 

KEYWORDS:  Potassium bromide. Bread. Additions. 
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1 INTRODUÇÃO 

O pão é definido como um produto obtido pela cocção em condições tecnologicamente 

adequadas, podendo ser uma massa fermentada ou não. Essa massa é preparada principalmente 

com farinha de trigo e água, mas pode conter outros ingredientes contanto que a legislação 

permita a utilização destes (BRASIL, 2000). No Brasil, foi conhecido aproximadamente no 

século XIX e teve sua atividade de panificação ampliada com a chegada dos imigrantes 

italianos. Os componentes básicos para sua fabricação são a farinha de trigo, água, sal e 

fermento (químico ou biológico) (QUEIROZ et al., 2014).  

Já o bromato de potássio (KBrO3) é utilizado como melhorador de farinha por ter uma 

propriedade oxidante que quando reage com a proteína do trigo e o glúten formam grandes 

bolhas de ar e geram um pão de maior volume (SOUZA; CARVALHO, 2012, pág.1). Esse 

aditivo foi testado para carcinogenicidade em um experimento em ratos e produziu adenomas e 

adenocarcinomas de células renais em ambos sexos, mesoteliomas peritoneais em machos e 

tumores de tireoide em fêmeas (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON 

CANCER, 1986, p. 207).  

A primeira lei englobando a utilização do bromato foi a Lei nº 10.273, que proíbe o emprego 

do bromato de potássio em qualquer quantidade nas farinhas, no preparo de massas e nos 

produtos de panificação, na qual o descumprimento a esta lei constitui uma infração sanitária, 

respondendo o infrator às penalidades previstas na Lei nº 6.437/77 (BRASIL, 2001). A partir da 

importância de verificar se os estabelecimentos produtores de pães estão seguindo a legislação 

vigente que proíbe o uso de bromato de potássio, objetiva-se realizar uma pesquisa qualitativa 

deste aditivo em estabelecimentos da cidade de Currais Novos-RN. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O consumo do pão no Brasil se dá em todas as classes sociais e em todas as regiões, graças a 

sua alta acessibilidade. Por esse motivo, é possível notar a presença desse alimento em 

diferentes povos, culturas e diversas dietas do mundo (SANT'ANA; SARAIVA; PEDRON, 

2016). 

Ligado a isso, os aditivos possuem um lugar de grande importância nos produtos de 

panificação, embora não sejam consideradas matérias primas essenciais, sua presença se torna 
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indispensável para produção de um alimento de qualidade, já que alguns podem corrigir 

possíveis carências existentes na farinha de trigo (PAVANELLI, 2000). 

O uso de aditivos é justificado quando, dentre outros requisitos, não apresenta riscos 

sensíveis à saúde do consumidor e não o engana (CODEX STAN, 1995). Assim, a fiscalização 

e o controle dos aditivos alimentares estão sob a conduta da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária consoante o disposto na Lei nº 9782, de 26 de janeiro de 1999 (BRASIL, 1999). 

Apesar das suas vantagens que aumentam o volume do pão, foram evidenciados através de 

estudos toxicológicos que o bromato de potássio induz reações negativas no corpo humano e de 

outros animais. Por essa razão, o Comitê Conjunto da FAO/OMS de Peritos em Aditivos 

Alimentares o categorizou como carcinógeno genotóxico, à luz dos dados que mostram os 

níveis residuais de bromato no pão (JECFA, 20016). 

Mesmo com essas medidas, Carvalho e Souza (2012) em Teresina- PI, Mota et al. (2016) 

em Fortaleza- CE, Azevedo et al. (2012) em Porto Alegre- RS e diversos outros pesquisadores 

continuam tendo resultados positivos para o uso de bromato como aditivos em pães, 

principalmente no de tipo francês. 

3 METODOLOGIA 

O trabalho está em andamento e existem apenas resultados prévios. Este foi realizado na 

cidade de Currais Novos – RN, em quatro padarias. Após a coleta, os pães foram levados para o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- Campus Currais 

Novos, as análises foram realizadas no Laboratório de Análise de Alimentos. A metodologia 

utilizada foi a descrita por AOAC (2000), submetendo o produto à secagem em estufa, 

trituração e peneiração para obtenção de uma farinha fina. Seguindo o processo, fez-se a análise 

qualitativa determinada pela AOAC para bromato de potássio. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A metodologia foi realizada, porém o trabalho ainda está em andamento e o procedimento 

será repetido, portanto, serão apresentados no artigo os resultados apenas da primeira fase da 

pesquisa.  

A pesquisa foi feita em triplicata e das quatro padarias analisadas, duas deram positivo para 

a identificação qualitativa do bromato de potássio.  
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Padaria 1 Padaria 2 Padaria 3 Padaria 4 

Amostra I Positivo Positivo Negativo Negativo 

Amostra II Positivo Positivo Negativo Negativo 

Amostra III Positivo Positivo Negativo Negativo 

Figura 1 – Tabela com amostras em triplicata para a pesquisa qualitativa de bromato de potássio 

O bromato de potássio é um aditivo relativamente barato, uma vez que é contra lei e não se 

submete aos impostos públicos, como os produzidos legalmente, assim seu uso, mesmo sendo 

um risco para a empresa e para o consumidor, ainda é tomado como opção.  

Foi um grande passo para a segurança alimentar dos brasileiros o banimento do bromato de 

potássio. Apresentar uma porcentagem de padarias que não o utilizam mais é promissor. 

Todavia, tais dados aqui apresentados demonstram como a fiscalização tem sido falha desde a 

proibição desse aditivo, pois, ao contrário do que se esperaria, ainda está presente em diversos 

lugares do país, inclusive no Rio Grande do Norte, estado no qual esta pesquisa tem sido 

realizada. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualizar os dados a respeito do uso de bromato de potássio é de grande valia para o meio 

científico e para a população como um todo. Assim, ter contato com esse conteúdo é uma 

forma de repensar a alimentação e a saúde e em como o governo deve buscando fiscalizar para 

que os consumidores não sofram os impactos em sua saúde. Destacamos, ainda, a importância 

de realizar além da análise qualitativa, uma análise quantitativa, segundo os métodos descritos 

pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL) ou pela Oficial Methods of Analysis (AAOC).  
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL E OS MOTIVOS QUE INDUZEM AO 

DESCARTE INADEQUADO DE MATERIAIS: UM LEVANTAMENTO 

REALIZADO NO MUNICÍPIO DE LAJES/RN 

       COSTA, D. D. P.1,  COSTA, D. P.2 RODRIGUES, E. J. S.3  MARTINS, J. M. S.4  MARTINS,  M. E. A5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Avançado Lajes; 

   ÁREA TEMÁTICA: (Ciências biológicas - Ecologia e Meio Ambiente). 

RESUMO

Neste trabalho é abordada a problemática da 

poluição no município de Lajes/RN. Baseado 

em uma levantamento realizado com a 

população do município, verificou-se que mais 

de 94% dos respondentes têm dificuldades em 

achar um local apropriado para o descarte de 

materiais. Por vezes, a falta de informação 

contribui ao descarte inapropriado de materiais. 

Neste contexto, este trabalho visa apresentar os 

resultados de um levantamento que buscou 

indentificar e analisar o perfil da população do 

município de Lajes, seu conhecimento e 

preocupação com o meio ambiente e as 

motivações que levam ao descarte de materiais 

de forma inadequada. Espera-se que os 

resultados deste trabalho promovam a 

conscientização e o engajamento da população 

sobre a atual situação da poluição do município, 

e o desenvolvimento de soluções que 

contribuam com o correto descarte de materiais. 

Desse modo, este projeto servirá como um 

caminho para a obtenção de informações que 

levem à redução da poluição e promovam 

preservação ambiental da região.

PALAVRAS-CHAVE: Área ambiental. Poluição ambiental. Resíduos Sólidos. Lajes/RN 

ABSTRACT

This work presents the problem of pollution 

in the city of Lajes/RN. Based in a survey, 

94% of the interviewed have difficulties in 

finding a suitable place for the solid waste 

disposal. The vast majority of respondents 

also had difficulty obtaining information on 

the organization of social use materials and 

environmental areas. In this context, this work 

aims to evaluate the results obtained about the 

profile of the interviewee, their knowledge 

and environmental concerns and as 

motivations that lead to a discard of 

inappropriate materials. For this, a survey was 

carried out for the indicators by which they 

were inappropriately discarded. The project 

aims to promote awareness and engagement 

of the population about the current situation 

of pollution of the municipality and an 

appropriate way to discard the materials. In 

this way, this project will serve as a way to 

search for information on pollution reduction 

and environmental promotion in the region.

KEYWORDS: Environmental area. Environmental pollution. Solid Materials. Lajes/RN. 

1. INTRODUÇÃO

A partir da percepção ambiental desenvolvemos a consciência do ambiente que nos cerca e

de nós mesmos (DAVIDOFF, 1983). Cada indivíduo percebe, reage e responde diferentemente às 

ações do local em que vive. Entretanto, o descarte inadequado de um material prejudica não só 

indivíduo, mas o  meio ambiente e a todos que ali vivem. 
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“O lixo é um conjunto heterogêneo de resíduos sólidos provenientes de 

atividades humanas. Assim, o próprio homem produz esse lixo e como 

tal deve ter responsabilidade sob o que produz.” (COSTA, 1999) 

Distando 125 km da capital do Estado do Rio Grande do Norte –  Natal, o Município  de 

Lajes encontra-se inserido regionalmente na Mesorregião Central Potiguar, mais especificamente na 

Microrregião de Angicos. Com uma área total de 665,7km2  (equivalente a 1,25% da superfície 

estadual), o município possui uma população estimada de 11.316 habitantes, distribuídos em 2.383 

domicílios urbanos e 337 rurais  (IBGE, 2017). Sua economia é principalmente baseada em 

atividades de agropecuária, pesca, extração vegetal, comércio e silvicultura. Saber como os 

indivíduos percebem seu ambiente, assim como, como se relacionam com esse local é fundamental 

uma vez que a população depende dos recursos naturais desta região.  

Neste contexto, este trabalho tem como foco apresentar os resultados de um levantamento 

realizado junto a população do município de Lajes/RN, que buscou identificar e analisar como a 

população desta região percebe o ambiente em que vive e como se portam perante o descarte de 

materiais sólidos. Nesse sentido, foram aplicados 34 questionários no período de Novembro a 

Dezembro de 2017. A pesquisa foi dividida em três enfoques: identificação e perfil do entrevistado; 

conhecimento e preocupação com o meio ambiente da região; motivações que induzem ao descarte 

inapropriado de materiais. Espera-se que este projeto venha sintetizar informações que possam 

levar à redução da poluição local e promover ações que contribuam com o correto descarte de 

materiais. 

2. O DESCARTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Conforme Lei nº 12.305,de 2 de agosto de 2010, resíduo sólido é todo material  material,

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja 

destinação final se procede nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos (BRASIL, 2018). 

É preciso diferenciar o que é lixo e o que é resíduo sólido. Quando misturados, restos de 

alimentos, embalagens descartadas e objetos inservíveis tornam-se lixo. Esses mesmos materiais, 

quando disponibilizados separadamente para a coleta seletiva (resíduos secos e úmidos) tornam-se 

materiais reaproveitáveis ou recicláveis (GRIMBERG, 2007). 

Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), realizada em 2000 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil coleta-se diariamente 125,281 mil 

toneladas de resíduos domiciliares, sendo que 47,1% dos mesmos vão para aterros sanitários. O 

restante, 22,3%, segue para aterros controlados e 30,5% para lixões (depósitos a céu aberto). Ou 

seja, 52,8% do total gerado no país são destinados de forma inadequada. Pode-se considerar que 

52,8% do total de resíduos gerados no país são gerenciados de forma inadequada, ou seja, quase 3 

mil municípios não dão a devida destinação aos resíduos coletados na cidade (IBGE, 2017).  
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 Atualmente, no município de Lajes/RN, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços 

Urbanos é a responsável pelos serviços de limpeza urbana. Conforme dados do IDEMA (2008) a 

respeito da periodicidade, o tipo de coleta e destinação final do lixo da cidade, semanalmente é 

realizada duas coletas convencionais e hospitalares e todo material coletado é destinado ao lixão 

municipal. Logo, destaca-se que não há um tratamento adequado de qualquer material coletado. 

Além disso, percebe-se a ausência de programas de coleta seletiva e educação ambiental a nível 

regional. 

Muitos materiais descartados podem ser reciclados. Estudos indicam que 90% dos resíduos 

urbanos gerados são passíveis de reaproveitamento – 60% são resíduos orgânicos e podem se 

compostados e 38% são papéis, vidros, metais, plásticos e embalagens que podem se tornar 

produtos reciclados  (GRIMBERG, 2007). Mas o que de fato a população faz? Eles ajudam nessa 

reciclagem, ou só descartam sem pensar?  

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial e sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Municipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo, e 

harmonizá-lo, racionalmente, com as necessidades do desenvolvimento 

sócio-econômico para as presentes e futuras gerações.” (RIACHUELO, 

1990)  

O descarte apropriado de materiais é uma ação que não depende só da população. Planos de 

reciclagem e coleta seletiva devem ser elaborados pela força governamental de cada cidade, estado 

ou país - para um ambiente ecologicamente equilibrado. É possível observar  as alterações do 

espaço por consequência da poluição, inclusive pelo descarte incorreto de materiais. 

3. METODOLOGIA

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário com 09 (nove) questões fechadas e 06

(seis) questões abertas, que facilitaram a categorização das respostas para posterior análise e 

discussões. Inicialmente, foi pré-definido o perfil dos participantes da pesquisa, discriminado 

conforme a seguir: comunidade em geral com idade igual ou superior a 12 anos, habitantes ou 

visitantes do município, de ambos os sexos, de qualquer etnia, grupo ou classe social.  

Para a elaboração do questionário, foram realizadas entrevistas piloto, com 3 pessoas 

escolhidas aleatoriamente que residissem na cidade há mais de cinco anos e maiores de 12 anos. 

Baseado nos resultados das entrevistas piloto, o questionário foi dividido em três aspectos 

fundamentais: identificação e perfil do entrevistado; conhecimento e preocupação ambiental e 

motivações que induzem ao descarte inapropriado de materiais. Utilizando a plataforma Google 

Forms1, o questionário foi aplicado, de Novembro de 2017 a Dezembro de 2017, e recebeu um total 

de 34 respostas, que corresponde a 0,30% da população local. Para a análise e interpretação dos 

dados foi usado Google Sheets2 para tabulação e geração de gráficos. 

1 https://www.google.com/forms/about/ 

2 https://www.google.com/sheets/about/ 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Utilizando instrumentos de pesquisa quantitativa e exploratória, procuramos identificar e

perceber como a população do município de Lajes percebe e conhece o seu ambiente. Para isso foi 

realizado um levantamento que buscou identificar o perfil do entrevistado, seu conhecimento e 

preocupação ambiental e as motivações que o levam a descartar materiais de forma inadequada. A 

seguir é apresentado os resultados desta pesquisa. 

.4.1.     Identificação e perfil do entrevistado 

Para conhecer o perfil dos participantes deste estudo, foram analisados os seguintes 

critérios: sexo, faixa etária, escolaridade e local de moradia no município. Da amostra de 34 

indivíduos, observou-se que 67.6% são do sexo feminino e 32.4% do sexo masculino.  Com relação 

à idade dos entrevistados, foram definidas categorias de faixas etárias que compreendem desde os 

11 até acima de 50 anos. Observou-se que 70.4% dos participantes estão na faixa entre 11 e 20 

anos, onde está a maioria dos entrevistados, e os outros 29.6%  possui entre 21 e 45 anos. Nenhum 

dos que participaram da amostra possuíam 60 anos. Quanto à escolaridade, apenas 29.4% dos 

entrevistados possuem o 3° grau completo. Em contrapartida, 47.1% dos entrevistados possuem 

apenas o 1° grau completo e 23.5% tem o 2° grau completo. Em relação a zona de moradia, 

verificou-se que 100% dos participantes habitam a zona urbana da cidade. 

4.2.     Conhecimento e preocupação ambiental 

Da amostra, 100% dos respondentes afirmaram que o descarte correto de materiais é de alta 

importância para meio ambiente. Entretanto, 67.4% dos entrevistados responderam que jogam o 

lixo na rua com alguma frequência. Quando questionados em relação a dificuldade de encontrar um 

lugar adequado ao descarte de materiais, 94.10% responderam ter dificuldades em achar uma lixeira 

próxima a sua localidade e que isso, por vezes, contribui com uma conduta inapropriada. Sobre o 

acesso a informações relacionadas aos recursos de coletagem municipais, 76.5% responderam ter 

dificuldades em localizar esse tipo de informações. Sendo que 64.7% responderam não existir local 

apropriado para descarte próximo a sua residência, e 14.7% apresentaram total desconhecimento a 

respeito de existir um ponto adequado de coleta de materiais. Referente ao local em que descartam 

seus materiais, 1 pessoa afirmou que descarta o lixo em uma lixeira na lateral de sua casa, 1 pessoa 

afirmou que joga lixo em frente a sua casa, 1 pessoa afirmou que fazia o descarte em uma lixeira 

coletiva presente em seu condomínio, 1 pessoa afirmou que joga o lixo em lixeiras, 1 pessoa 

afirmou que se livrava do lixo na praça de seu condomínio e 2 pessoas afirmaram que descartavam 

os materiais na lateral de suas casas.  

4.3.     Motivações que induzem ao descarte inapropriado de materiais 

Em relação aos motivos que contribuem com descarte inapropriado de materiais, os 

entrevistados em sua maioria alegaram que não encontram uma lixeira próxima a sua localidade. A 

exemplo, algumas das respostas dadas ao questionário: “Não tinha lixeira perto”, “Falta da lixeira 
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perto”, “Nem sempre vejo lixeira às ,vezes por descuido mesmo não dei muita importância para as 

informações.” “Por não encontrar a lixeira e por está localizada longe”, “Hábito, falta de lixeira”. 

Quando questionados sobre a possibilidade da existência de um aplicativo - app, que indicasse a 

lixeira mais próxima do usuário, e se os entrevistados achavam que esse app os ajudaria a fazer o 

descarte adequado do lixo, 29.4% responderam talvez e 70.6% responderam que sim.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Saber como o público alvo percebe seu meio ambiente e que motivações o induz a um

descarte inapropriado de materiais é importante para o desenvolvimento de soluções que promovam 

a preservação ambiental e educação regional. Nosso objetivo é, baseado nos resultados desta 

pesquisa, levar este projeto a frente, promovendo uma nova forma de divulgar esse tipo de 

informação à população, por exemplo, a partir de um aplicativo digital que possibilite aos seus 

usuário acessar os índice de poluição da cidade, os riscos locais de poluição, e onde encontrar 

lugares adequados para descarte de materiais.  
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DESENVOLVIMENTO DE MOUSSE SEM INGREDIENTE LÁCTEO 

CARNEIRO, L. C.1; JUNIOR, J. A. S.2 e MEDEIROS, L. A.3 

1,2,3 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

O consumo da mousse tem ganhado notoriedade 

e destaque crescente no mercado, pois além de 

agradar a maioria das pessoas, é muito prática e 

simples de preparar. Então, a pesquisa teve como 

objetivo oferecer às pessoas com restrição láctea 

alimentar (intolerância à lactose) ou indivíduos 

que por ideologia não consomem produtos de 

origem animal uma sobremesa rica e saborosa à 

base de extrato vegetal da soja. Este trabalho 

possui caráter exploratório qualitativo, sendo 

embasado em levantamento bibliográfico e testes 

experimentais. Os materiais utilizados foram 

maracujá-azedo, condensado vegetal de soja, 

extrato de soja em pó, gelatina e goma xantana. 

Para tanto, inicialmente desempenharam-se 

procedimentos analíticos físico-químicos para 

caracterização e avaliação da polpa do maracujá 

quanto ao índice de sólidos solúveis, pH e acidez. 

Em seguida, foram feitos testes em laboratório, 

alcançando três tipos de formulações com 

diferentes concentrações. Os resultados 

mostraram que, como esperado, o suco do 

maracujá apresentou valor muito ácido e os 

sólidos solúveis deram um valor satisfatório para 

a produção da sobremesa, além disso, observou-

se que a mousse final apresentou textura 

consistente e firme semelhante a construída com 

o leite de vaca.

ABSTRACT 

The consumption of mousse has gained notoriety 

and growing prominence in the market, as in 

addition to pleasing most people, it is very 

practical and simple to prepare. Thus, the 

research aimed to offer people with food 

restriction (lactose intolerance) or individuals 

who by ideology do not consume products of 

animal origin a rich and tasty dessert based on 

soybean plant extract. This work has a qualitative 

exploratory character, being based on 

bibliographical survey and experimental tests. 

The materials used were passionfruit-sour, 

soybean vegetable condensate, soybean extract 

powder, gelatin and xanthan gum. For this, we 

initially performed physical-chemical analytical 

procedures for characterization and evaluation of 

the passion fruit pulp as to the index of soluble 

solids, pH and acidity. Subsequently, laboratory 

tests were performed, reaching three types of 

formulations with different concentrations. The 

results showed that, as expected, the passion fruit 

juice presented a value very acidic and the 

soluble solids gave a satisfactory value for the 

dessert production, moreover, it was observed 

that the final mousse presented consistent and 

firm texture similar The built with cow's milk.     

PALAVRAS-CHAVE: Produto. Mousse de maracujá. Sobremesa láctea. Derivado de soja. 

KEYWORDS: Product. Passion fruit mousse. Milk dessert. Derived from soy. 
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1 INTRODUÇÃO 

No contexto social vigente, 75% dos brasileiros adultos apresentam intolerância à lactose 

(FOLHA VITÓRIA, 2018). Segundo Mathiús et al (2016), “a lactose é um dissacarídeo hidrolisado 

pela enzima lactase, que libera seus componentes monossacarídeos para absorção na corrente 

sanguínea. Na falta dessa enzima, a lactose é fermentada no cólon causando desconforto abdominal” 

(MATHIÚS et al, 2016). Pensando nisso, foi desenvolvida uma sobremesa não somente adequada ao 

público de indivíduos intolerantes à lactose, mas também alérgicos à proteína do leite ou veganos 

com a finalidade de ofertar um alimento rico, saboroso e prático para o consumo no dia-a-dia. Nesse 

sentido, buscou-se substituir o leite por algo que cumprisse papel semelhante na mousse agregando-

o ao maracujá, uma fruta tropical rica em nutrientes e bastante comum na região.  

A decisão por desenvolver este projeto também foi tomada porque além de ser uma sobremesa 

bastante apreciada, ela oferece a introdução de uma comida diferenciada na rotina destas pessoas, as 

quais possuem poucas opções ao irem a supermercados buscar alimentos para a suas refeições.  

Então, objetivou-se criar diferentes formulações da mousse e também a caracterização do suco 

do maracujá quanto aos teores de sólidos solúveis, pH e acidez. Além disso, ainda foram feitas 

algumas observações em relação ao produto final. Com isso, espera-se obter um produto de ótima 

relevância com características satisfatórias para o mercado e ainda que ofereça benefícios ao público 

consumidor. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Não existe um padrão definido na legislação Brasileira especificamente para a sobremesa, 

consequentemente, podem ser encontradas várias formulações para o produto (FOLEGATTI, 2001). 

Assim, a definição mais aceita para a constituição da mousse é a de Ohata (2005): “[...] a mousse é 

obtida, a partir de uma emulsão de gorduras e proteínas, com ou sem a adição de outros ingredientes 

e que por meio de um batimento mecânico, há incorporação de ar à mistura e formação de uma 

espuma [...]” (OHATA, 2005). 

Tanto o extrato solúvel (leite) de soja como o maracujá utilizados na produção da mousse são 

alimentos muito nutritivos e saudáveis. O extrato da soja em pó é uma boa opção se comparada ao 

leite de vaca em pó, ficando atrás somente quanto ao conteúdo de cálcio e vitaminas A e C (PEREIRA 
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et al, 2017). Entretanto, esta carência é suprida pelos nutrientes do maracujá, o qual é abundante em 

vitaminas A e C, cálcio, fósforo, potássio, zinco, ferro e flavonoides (Jornal Globo, 2018). 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Frutas do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Rio Grande do Norte (IFRN), Câmpus Currais Novos entre os meses abril e agosto do 

ano de 2018. 

3.1 MATERIAL 

As matérias-primas empregadas para a fabricação da mousse foram: suco de maracujá, 

condensado vegetal de soja, extrato de soja em pó, gelatina e goma xantana.  

3.2 MÉTODOS 

O trabalho de cunho exploratório qualitativo foi embasado em levantamento bibliográfico e 

pesquisas laboratoriais por meio de experimentos. Os métodos usados para a determinação de acidez 

seguiram os procedimentos descritos pelos “Métodos Físico-Químicos para Análise de Alimentos do 

Instituto Adolfo Lutz” (IAL, 2008), analisou-se também os teores de pH e sólidos solúveis.  

3.2.1 PRODUÇÃO DA MOUSSE 

Foram elaboradas três formulações diferentes (F1, F2 e F3), destas uma não apresentava 

adição de goma xantana e duas possuíam diferentes concentrações de gelatina. Estas formulações 

foram obtidas através de testes experimentais (Tabela 1). 

Ingredientes F1 F2 F3 

Suco de maracujá 35mL 35mL 35mL 

Condensado de soja 35g 35g 35g 

Extrato de soja em pó 35g/40mL 35g/40mL 35g/40mL 

Gelatina 1,5g/8mL 1,5g/8mL 3g/8mL 

Goma xantana - 0,2g/10mL 0,2g/10mL 

Tabela 1 - Formulações da mousse (FONTE: Dados da pesquisa, 2018). 

Inicialmente, realizou-se a pesagem dos ingredientes utilizados de acordo com as suas devidas 

formulações (Tabela 1). Na etapa seguinte, misturou-se os ingredientes secos com líquidos em 

béqueres. Em seguida, foi feita a homogeneização dos ingredientes por 2 minutos em liquidificador. 

Por último, a mousse já pronta foi colocada em copos plásticos, embalada e armazenada na geladeira. 
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As etapas de produção podem ser exemplificadas pela seguinte linha de processamento expressa pela 

Figura 1: 

Figura 1 - Fluxograma do processamento da mousse. 

3.2.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

O suco da polpa de maracujá utilizado para a fabricação da mousse foi analisado quanto a 

determinação de índice de pH, acidez e sólidos solúveis. O pH foi determinado de forma direta em 

potenciômetro e as amostras foram pesadas em balança analítica e diluídas em água destilada. O teor 

de sólidos solúveis totais foi realizado por meio de refratômetro através de leitura direta e os 

resultados foram representados em ºBrix. A acidez titulável foi medida segundo a metodologia 

descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) com solução de hidróxido de sódio 0,01 N, a amostra foi 

pesada em balança analítica e diluída em água destilada, os dados obtidos seguiram a fórmula exposta 

a seguir. 

%𝑎𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 𝑁

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 100  (1) 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados obtidos nas análises físico-químicas para o suco da polpa do maracujá atingiram os 

teores médios apresentados na Tabela 2. No estudo realizado por COUTO et al (2011), as 

determinações das análises deram resultados semelhantes aos que foram encontrados nesta pesquisa. 

Determinações Mousse 

pH 2,51 

Sólidos solúveis (ºBrix) 13,00 

Acidez titulável 3,44 

Tabela 2 - Determinações das análises do suco da polpa de maracujá (FONTE: Dados da pesquisa, 2018). 

Os números vistos na tabela mostram que os teores médios de pH e a acidez titulável total, o 

resultado encontrado na análise indicou um pH bastante ácido, como esperado. Visto que a maioria 

das bactérias crescem em pH próximo a neutralidade, este é um fator vantajoso, pois aumenta a 

MATÉRIA-PRIMA PESAGEM 
PREPARO DA 

MISTURA 

 
HOMOGENEIZAÇÃO EMBALAGEM 

ARMAZENAMENTO 

E RESFRIAMENTO 
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garantia de duração e conservação do produto. O valor de sólidos solúveis totais encontrado no suco 

foi bastante favorável também, podendo assim ter auxiliado na formação de uma consistência firme 

e definida da sobremesa. Além disso, a mousse final apresentou alto grau de estabilidade, até mesmo 

a F1 que não foi acrescida de goma xantana, em razão disso, não houve sinérese  processo de 

separação de fases da mistura  em nenhuma das amostras.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A composição da mousse evocou potencial de mercado ao produto e boa alternativa para a 

população restringente à ingestão do leite, e ainda estimulou o desenvolvimento de produtos 

posteriores. É certo que o produto ainda carece de um estudo mais aprofundado, para isso contribuiu-

se com algumas análises já em planejamento, bem como a sensorial, e outra em processo de 

finalização que não foi publicada, a microbiológica. 
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RESUMO 

O trabalho teve como objetivo investigar a 

percepção dos alunos, sobre a importância do 

ecossistema manguezal, antes e depois de uma 

ação educativa. Foi aplicado um questionário 

com perguntas abordando o manguezal 

(ecossistema e importância) para avaliar o 

conhecimento prévio dos alunos da Escola 

Estadual Duque de Caxias, Macau, RN. A partir 

das respostas dos alunos foi elaborado material 

educativo e uma visita a uma área de manguezal 

de Macau, RN. Ao final da ação educativa, foi 

aplicado um novo questionário, para avaliar a 

aprendizagem sobre o tema. Os resultados das 

respostas do questionário mostram que após a 

ação educativa os alunos obtiveram um 

conhecimento a sobre a importância dos 

manguezais. Entretanto, os dados revelam e 

fazem refletir sobre a necessidade da atuação 

dos educadores frente às questões ambientais 

nas escolas de ensino básico, com propostas de 

ações educacionais que envolva os estudantes 

como sujeito ativos frentes a temática 

ambiental. 

ABSTRACT 

The work aimed to investigate the perception of 

students about the importance of the mangrove 

ecosystem, before and after an educational 

action. A questionnaire was selected with the 

aim of approaching the ecosystem and the 

importance of previous knowledge of students 

of Escola Estadual Duque de Caxias, Macau, 

RN. From the students' responses, educational 

material and a visit to a mangrove area of 

Macau, RN were prepared. At the end of the 

educational action, a new questionnaire was 

published to learn about the subject. The results 

of the survey responses were submitted to an 

educational action of students with a knowledge 

about the importance of the mangrove. 

However, the data reveal and reflect in the 

educational action in basic education, with 

proposals for educational actions that involve 

students as active and strategic environmental 

subjects.

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto de uma atividade realizada na formação inicial de docência 

durante o Estágio Supervisionado III. A ideia da pesquisa surgiu a partir de discussões do conteúdo 

Ecologia e Ecossistemas, além da vivência e observações do ecossistema manguezal no cotidiano. 

PALAVRAS-CHAVE: Manguezal. Educação Ambiental. Percepção. 

KEYWORDS: Mangrove.  Environmental education. Perception. 
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Diante da reflexão sobre a degradação do manguezal local, a pesquisa busca apresentar a percepção 

dos alunos de ensino fundamental sobre a importância do manguezal, através de uma ação de 

educação ambiental, tentando despertar os interesses dos educandos e sensibilizados quanto à 

importância desse ecossistema, tornando-os sujeitos críticos. De fato, na educação formal a variável 

ambiental pode permear todas as disciplinas, funcionando como um tema integrador dando 

instrumentos para que o aluno se torne um cidadão reflexivo, participativo e transformador do seu 

ambiente, ao participar dos problemas de sua comunidade (CUNHA et al., 2000; SESSEGOLO et 

al., 2000).  

A eficiência maior na educação ambiental é de fundamental importância à realização de 

estudos de percepção ambiental previamente à proposta educativa. Estas análises permitem a 

identificação de meios precisos pelos quais as ações possam sensibilizar e solucionar dificuldades e 

questionamentos oriundos do grupo ao qual elas foram oferecidas (Oliveira et al., 2008). É 

fundamental na educação ambiental realizações de atividades educativas ambientais, assim fazendo 

com que o aluno tire as suas dúvidas e facilitem a aprendizagem. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo (SCHAEFFER 1995) o Manguezal é uma zona úmida, definida como “ecossistema 

costeiro, de transição entre os ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e 

subtropicais, sujeito ao regime das marés”.  Assim como cita o livro (ICMBIO,2018) O manguezal 

é composto por árvores aquáticas que pode ser classificada na espécie do gênero Rizophora, sendo 

conhecidas comumente na região, como: o mangue branco, o mangue vermelho e o mangue preto. 

 O manguezal tem características que se tornam só dele, para sobreviver a esse ambiente ele 

tem adaptações para resistir a salinidade, assim fazendo filtração de sais pela suas raízes e sua 

excreção pelas folhas e como o processo de absorção da água é lento faz com  que acumule matéria 

orgânica, também  tem a função do berçário natural de uma grande biodiversidade e o seu encontro 

dos rios com as marés que chamamos de estuários. 

COELHO Jr. et al. Ressalta, os manguezais são exemplos de ambientes que possuem grande 

valor ecológico e até econômico, como a sua função como área de abrigo, alimentação, reprodução 

e de desenvolvimento para inúmeras espécies, além de fonte de alimentação e subsistência para as 

populações humanas que vivem em suas proximidades. As comunidades ribeirinhas próximas ao 

mangue de Macau são um exemplo de populações que utilizam de alguns animais do mangue para 

sua renda, como o siri e caranguejo, além das famosas marisqueiras. 
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De acordo com Rodrigues et al  (2008), a falta de conhecimento sobre este ecossistema é o 

maior obstáculo para sua conservação. E um dos principais problemas que podem ser observados 

com visitas ao manguezal dessa região, é a degradação causada pela própria população destinando 

os resíduos domésticos no local. Segundo a Cardoso (2000), os manguezais são explorados e 

utilizados como locais de lançamento de resíduos sólidos, esgotos industriais e domésticos, 

desmatamento e aterros, entre outras agressões. O produto destas agressões pode ameaçar a 

sobrevivência dos manguezais. 

3 METODOLOGIA 

O publico alvo foi constituído por 31 alunos na faixa etária entre 11 a 16 ano do 6° ano do 

ensino fundamental, da Escola Estadual Duque de Caxias na cidade de Macau. Inicialmente foi 

aplicado um questionário com seis perguntas objetivas sobre o conhecimento do ecossistema 

manguezal, a flora e fauna do manguezal e sua importância, anteriormente à exposição do tema aos 

alunos. Após a sistematização das respostas dos alunos foi realizada uma apresentação teórica 

didática sobre a caracterização e importância do manguezal. Logo em seguida foi realizada uma 

aula de campo com os alunos com uma visita a área do manguezal na praia de Camapum, localizada 

no município de Macau, RN. Essa ação educativa propiciou a vivência in loco dos estudantes ao 

ambiente em estudo. Ao longo caminhada realizada no percurso até a praia foi realizado diálogos 

sobre ecossistema manguezal.  A percepção dos alunos sobre o manguezal após a aula de campo foi 

avaliada aplicando-se de um novo questionário. Considerando a variedade de respostas dos alunos 

nos dois questionários, utilizou-se a técnica desenvolvida por Pereira et al. (2006) adaptando-a para 

o objeto deste estudo, onde foram criada três categorias de indicadores de avaliação para as

respostas: “Satisfatórias”,; “Parcialmente satisfatórias”,; e “Insatisfatórias”. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados  verificados nos questionários sobre a percepção prévia dos alunos quanto ao 

ecossistema manguezal revelaram que os estudantes pesquisado no município de Macau 

demonstrou ter um conhecimento relativo com 51,66% (±21,85) das respostas satisfatórias e 

parcialmente satisfatórias. (Figura1a) Em relação à Questão 1, em que se perguntou sobre o 

significado do manguezal, ficou evidente um desconhecimento dos alunos de Macau a este 

ambiente e até mesmo uma percepção depreciativa (“Lugar cheio de lama, lixo e mal-cheiro”, 

“Lugar que as pessoas não ligam, porque tem lama e o que não presta”) com 53,33% das respostas 
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classificadas como insatisfatórias. Quando foram indagados sobre os animais que vivem nos 

manguezais, na Questão 2, 70% das respostas foram satisfatórias as respostas, onde citavam os 

animais, como caranguejos, siris, peixes, búzios, sendoi a melhor respondida pelos alunos. Ainda 

dessa questão ressalto que alguns alunos, embora tenham respondido de forma parcialmente 

satisfatória porque incluíram um ou dois animais típicos deste ambiente, acrescentaram também à 

lista animais como cavalos, cobras, porco e cachorros. 

Quanto à Questão 3, perguntando sobre as plantas do manguezal constatou-se que as 

respostas dos alunos mostraram um grande desconhecimento de 60% classificadas como 

insatisfatória, poucos citaram o mangue, incluído outros tipos de plantas como algaroba, que é umas 

das plantas mais encontrada na região de Macau e que está próxima ao mangue. E na Questão 4, 

questionando sobre a importância dos manguezais, foi observado que os alunos tinham uma 

compreensão deficitária em relação à importância deste ambiente, observando-se a porcentagem de 

respostas satisfatórias (26,66%). Dentre estas assim classificadas, destacou-se a que o sinalizou 

como: “meio de sobrevivência, com a pesca e captura de caranguejos e um meio de reprodução para 

que os animais pudessem se reproduzir”. 

Os resultados do questionário após a ação educativa da visita ao manguezal na região de 

Macau mostram os percentuais elevados (71,42% ±17%)  de indicadores bons de avaliação 

(“Satisfatório” e “Parcialmente Satisfatório”) (Figuras 1b). Esses valores sugerem que a ação 

educativa acrescentou novos conhecimentos à percepção prévia dos alunos do município de Macau. 

Em relação a ação educativa foi verificado uma boa aceitação dos alunos às atividades 

programadas, observando-se o grande interesse dos mesmos pela aula de campo, principalmente a 

visita ao manguezal local. Pereira et al. (2006), após executar ações educativas frente as questões 

dos manguezais registrou resultados positivos quando analisou a percepção dos alunos de três 

municípios de Pernambuco. 

Figura 1 – Categorias das respostas sobre a percepção prévia (a) e posterior (b) dos alunos do ensino 

fundamental da Escola Estadual Duque de Caxias, Macau, Rio Grande do Norte sobre o ecossistema 

manguezal. I= Respostas insatisfatórias, PS= Parcialmente Satisfatórias e S= Satisfatórias (P1= “O que é 
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manguezal?”; P2= “Existem animais que vivem no manguezal?”; P3 “Conhece alguma planta do 

manguezal”? P4 “Porque o manguezal é importante?”). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir esse trabalho foi verificado que os alunos da Escola Estadual Duque de Caxias 

tinha um conhecimento prévio referente ao ambiente manguezal.  Entretanto, a maioria dos alunos 

por escutarem ou terem familiares que vivem no mangue facilitou para uma melhor compreensão. 

As respostas dos alunos mostraram que muitos dos alunos sabem dos problemas que o manguezal 

local enfrenta.  Alguns alunos não sabiam a sua importância, os seus benefícios, mesmo morando 

em uma região que tem uma área rodeada pelo manguezal. Entretanto, observando as respostas dos 

alunos após a ação educativa, apresentou uma média de 26, 78% (±17,12) insatisfatória para as 

quatro perguntas. Esses dados revelam e fazem refletir sobre a necessidade da atuação dos 

educadores frente às questões ambientais nas escolas de ensino básico, com propostas de ações 

educacionais que envolva os estudantes como sujeito ativos frentes a temática ambiental. 
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 Compostos bioativos da macroalga Caulerpa cupressoides coletada no 

municipio de Guamaré/RN 

RESUMO 

O ser humano utiliza-se de produtos 

naturais em benefício próprio desde que 

desenvolveu tecnologia para isso. Nos 

últimos anos, pesquisas em busca de 

compostos bioativos oriundos de 

macroalgas vêm se tornando cada vez mais 

recorrente. Este estudo teve como principal 

intuito avaliar a composição química da 

macroalga Caulerpa cupressoides coletada na 

praia Ilha do Presidio no município de 

Guamaré/RN. Aproveitando-se de estudos e 

da literatura; tendo como objeto de estudo 

extratos aquosos, metanólico, 

hidrometanólico e hidroetanólico com o 

objetivo de extrair proteína e carboidratos. 

ABSTRACT 

The human being uses natural 

products for his own benefit since he has 

developed technology for this. In recent 

years, research in search of bioactive 

compounds from macroalgae has become 

increasingly recurrent. The main purpose of 

this project was to investigate and evaluate 

the biochemical composition of the Caulerpa 

cupressoides macroalgae collected on Ilha do 

Presidio beach in the municipality of 

Guamaré/RN. Taking advantage of studies 

and literature; putting as object of study 

aqueous, methanol, hydroethanol and 

hydromethanol extracts with the objective to 

determine the concentration of protein and 

carbohydrates present in the algae. 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país conhecido pela biodiversidade, no Rio Grande do Norte não é 

diferente. Devida à proximidade com a linha do equador e ser um estado litorâneo, existe 

uma variada diversidade, não apenas terrestre como também aquática. As algas marinhas 

do litoral potiguar apresentam uma extensa pluralidade de espécies. Segundo Gomes 

(2012), a costa potiguara possui em torno de 73 espécies de algas; dentro dos quais 42 

pertencentes ao filo Rhodophyta, 22 ao filo Chlorophyta e 9 ao filo Phaeophyta. Com base 

nisso, são necessárias pesquisas sobre as algas com o intuito de encontrar novos fins 
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científicos e uso para a sociedade. De acordo com Rajapakse e Kim (2011), esses seres 

orgânicos possuem a habilidade de sintetizar substancias com uma estrutura ímpar. E as 

indústrias utilizam-se de suas particularidades biológicas e farmacológicas (COSTA, 2016). 

Portanto é de suma importância estudos e pesquisas sobre as algas norte-rio-grandenses 

para o descobrimento de novos usos dessas substâncias. Em consequência disso, este 

trabalho tem o intuito de explorar a composição química explorar a composição dos 

extraídos obtidos de uma macroalga verde utilizando técnicas de extração frente a solventes 

com diferentes polaridades e em seguida analisar o conteúdo de proteínas e açucares.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O planeta terra possui 71% de sua superfície coberta de água habitada por 

diversas espécies. Entre elas existem as macroalgas que pelo fato de viverem em um 

ambiente pouco nutritivo, desenvolveram mecanismos de produzir compostos bioativos 

que podem ser utilizados pelo ser humano (VASCONCELOS, 2015). Esses compostos 

podem ser sintetizados por metabolismo primário ou secundário, sendo que as principais 

funções vitais da alga (aminoácidos, nucleotídeos, lipídeos e polissacarídeos) são 

relacionados ao primário e está distribuído universalmente pela alga (STENGEL, CONNAN 

& POPPER, 2011). A via secundária origina compostos (alcalóides, flavonóides, 

isoflavonóides, taninos, cumarinas, glicosídeos, terpenos, poliacetilenos) específicos de 

determinadas famílias, gêneros ou espécies, cujas aplicações são importantes tal qual na 

defesa contra seus predadores. Acredita-se também que essa via é responsável pela 

adaptação (GOMES, 2012).  

Ultimamente tem crescido a quantidade de estudos farmacológico sobre destas 

substancias bioativas como Costa (2016). Por outro lado, as algas são uma potencial fonte 

de diversos suplementos alimentares e biomateriais utilizados na indústria. Por exemplo a 

aplicação dos extratos de algas na indústria de cosméticos não é recente e encontra-se 

produtos derivados desses organismos (FONSECA, 2016). As algas apresentam compostos 

fotoprotetores como os aminoácidos tipos de microporinas que podem ser aplicados na 

produção de bloqueadores solares para além de compostos antioxidante que protegem 

contra as agressões das radiações solares (FONSECA, 2016). A coloração dos pigmentos 

resultantes também é uma característica importante para a indústria cosmética. Os estudos 

evidenciaram que a astaxantina (pigmento de alga) pode suprimir a hiperpigmentação da 

pele através da inibição da síntese de melanina e melhorar o estado de todas as camadas da 

pele que é através da aplicação tópica que é oral. A fucoxantina o principal carotenoide 

presente no cloroplasto das algas tem a capacidade de neutralizar o estresse oxidativo 

causado pela radiação UV sedo aplicado em cosmecêuticos (FONSECA, 2016). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Materiais biológicos 

Para este estudo a espécie escolhida foi a Caulerpa cupressoides, sendo encontrada na 

praia Ilha do Presídio no município de Guamaré/RN, pertencente ao Filo Chlorophyta, Subfilo 

Chlorophytina, Classe Ulvophyceae, Ordem Bryopsidales, Familia Caulerpaceae e gênero Caulerpa 

(GUIRY, 2017). O material foi coletado manualmente, armazenado em sacolas de polietileno 

e encaminhado ao laboratório do IFRN-Campus Macau. Após a coleta, foi feita a lavagem e 

secagem da alga em estufa à 50°C e triturada em liquidificador. 

3.2 Métodos 

Foram feitos 4 extratos da alga: extrato aquoso, extrato hidroetanólico, extrato 

hidrometanólico e extrato metanólico. Para o extrato foi pesado, aproximadamente, 2,0g de 

alga em um Erlenmeyer de 125mL e adicionado 60mL de reagente. Colocado, logo após, em 

uma mesa agitadora por 1 hora. Depois filtrado com bomba à vácuo e armazenado em um 

frasco de coleta recoberto com papel alumínio. Os frascos foram guardados no congelador 

para garantir a preservação dos possíveis compostos presentes na amostra.  

3.2.1 Gravimetria 

A gravimetria utilizada foi a gravimetria por extração que consiste em fornecer calor 

ao becker. Os extratos foram colocados em uma estufa, à100°C, por 1 hora; secado em 

dessecador por 20 minutos e pesado logo em seguida. O becker foi inicialmente tarado e 

colocado 5mL de cada extrato. Esse processo foi repetido até peso constante.  

3.2.2 Dosagem de açúcar 

Para determinar o teor de carboidratos presentes na alga, foi escolhido o método 

Dubois (1956). Essa técnica consiste em desnaturar os polissacarídeos e depois complexa-

los com o fenol 80%. Foi colocado em um tubo de ensaio 40µL de amostra e 960µL de água. 

Logo após, em capela, houve a adição de 25µL de Fenol 80% e 2,5mL de H2SO4, e aguardado 

5 minutos para garantir que a reação ocorra. Depois do repouso, foi agitado em vórtex e 

colocado em banho maria 37°C por 30 minutos. A medição foi feita em espectrofotômetro 

utilizando como curva de calibração concentrações de glicose. 

3.2.3 Dosagem de proteínas 

O método de ensaio de proteínas utilizado foi o desenvolvido por Breadford (1976). 

Técnica consistida pela complexação (ligação completa) das proteínas ao reagente de 

Breadford (nome em homenagem ao seu criador). Em um tubo de ensaio, foi colocado 50µL 

de extrato e de água; e adicionado 2mL do regente de Breadford. Agitado em vórtex e 

colocado em banho maria por 30 minutos em uma temperatura de 37°C. a medição feita em 

espectrofotômetro, utilizou soluções de albumina para a curva de calibração. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Rendimento dos extratos obtidos 

Como se pode observar na tabela 02, 4 extratos foram obtidos, são eles: aquoso, 

metanólico, hidrometanólico e hidroetanólico. 

Tabela 02: Massa e rendimento dos extratos obtidos da Caulerpa cupressoides 

4.2 Dosagem de açúcar 

Na figura 01, dados A, pode-se observar a concentração, em massa por volume, de 

carboidratos extraídos da macroalga, o que comprovam as pesquisas de Stegenl, Connan & 

Popper (2011). O teor de carboidratos nas algas foi maior nos extratos com solvente água, como o 

extrato aquoso e hidrometanólico com maior concentração, do no solvente alcoólico. 

4.3 Dosagem de proteínas 

As concentrações de extratos obtidos corroboram a teoria que as algas produzem essas 

macromoléculas. De acordo com a figura 01, dados B, o extrato metanólico possui a maior 

concentração de proteínas, portanto torna-se o meio mais eficaz de obtenção das sequências 

de aminoácidos. 

Figura 01: Análises químicas dos extratos obtidos da alga Caulerpa cupressoide; A - Teor de 

açúcares totais; B – Teor de proteínas totais 

EXTRATO Massa do extrato 

(g) 

Rendimento 

(%̃) 

Aquoso 0,0516 26,5 

Hidroetanólico 0,1704 85,0 

Hidrometanólico 0,0612 30,5 

Metanólico 0,0372 19,5 

A B 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É perceptível que as macroalgas são fontes de compostos bioativos e de fácil extração. 

Os resultados obtidos se completam com os estudos anteriores, no qual afirmam que 

composto bioquímicos (carboidratos e proteínas, por exemplo) podem ser extraídos dessas 

plantas aquáticas (RAJAPAKSE e KIM, 2011). O uso desses extratos para as indústrias 

alimentícias e farmacológicas proporcionariam um avanço considerável, uma vez que é o 

método utilizado é de rápida elaboração. Portanto o desenvolvimento de pesquisas e 

projetos nesse campo de estudo é de grande relevância, dado que as macroalgas 

representam uma solução eficaz para vários problemas da humanidade tais como a fome 

(rápida produção e obtenção de carboidratos e proteínas), saúde (desenvolvimento de 

novos medicamentos), entre outros fatores. 
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PERCEPTIVA DOS PADRÕES DE POTABILIDADE PARA CONSUMO NA 
POPULAÇÃO LOCAL 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Biológicas- Ecologia e Meio Ambiente 

RESUMO 

É imprescindível para um técnico pesquisador, 
a verificação, o gerenciamento e a análise de 

uma problemática temática em sua área de 
atuação, desde a fonte inicial, processo e 

finalização. Desse modo, o presente Artigo, 
aborda um diagnóstico do sistema de 
distribuição de água em Piquirí, distrito de 

Canguaretama-RN e verificação dos padrões 
de potabilidade da água para consumo na 

população local. Através de coletas da água 
nas residências em cinco pontos distribuídos 
no distrito e pesquisa de campo qualitativa e 

quantitativa na comunidade. Mediante a isso, a 

pesquisa obteve resultados conforme o 
previsto, determinando-se um gerenciamento 

ambiental fragilizado e uma percepção 
socioambiental negativa com relação ao meio 

natural em estudo, portanto, a pesquisa, aborda 
uma temática de suma importância para a 
sociedade atual, esta que, infelizmente, segue 

o fluxo do capitalismo sem levar em conta a
distribuição da água em comunidades carentes,

mesmo aqueles capazes de ocasionar doenças

diversas ao organismo humano.

ABSTRACT 

 It is essential for a technical researcher, the 

verification, management and analysis of a 
thematic problem in its area of action, from the 
initial source, process and finalization. Thus, 

this article addresses a diagnosis of the water 
distribution system in Piquirí, district of 

Canguaretama-RN, and verification of potable 
water standards for consumption in the local 
population. Through water collection in the 

residences in five points distributed in the 
district and qualitative and quantitative field 

research in the community. Therefore, the   

research obtained results as expected, 

determining a fragile environmenta l 
management and a negative socio-
environmental perception in relation to the 

natural environment under study, therefore, the 
research, addresses a topic of paramount 

importance to the current society, which, 
unfortunately, follows the flow of capitalism 
without taking into account the distribution of 

water in needy communities, even those 
capable of causing diverse diseases to the 

human organism. 

PALAVRAS-CHAVE: Água. Meio ambiente. Distribuição. Gerenciamento. Contaminação. 

KEYWORDS: Water. Environment. Distribution. Management. Contamination. 
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1 INTRODUÇÃO 

As consequências da exploração descontrolada dos recursos naturais e o descuido nos recursos 

hídricos disponíveis, assim como, o mal gerenciamento e ausência de fiscalização no processo de 

tratamento e distribuição da água, oriundos do sistema capitalista, assolam ainda mais o meio natural 

de todas as classes sociais. Destaca-se como grave, nesse quadro, a problemática relacionada ao mau 

gerenciamento e fiscalização do sistema de abastecimento de água em comunidades carentes que se 

associa que atribui a alta potencialidade de riscos à saúde humana e ao meio ambiente, assuntos estes 

que serão abordados neste artigo. 

O artigo fundamenta-se ao tema da qualidade da água no distrito mencionado, bem como, a 

forma de tratamento e distribuição da água local e apresenta diferentes aspectos de potabilidade para 

as análises , como: a análise físico-químicas, ph, cor, turbidez, condutividade, sódio, potássio, 

calorimetria de Cloro, além dos fatores influenciadores da problemática: a distribuição, os modos de 

consumo da água, o manejo, o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o consumo e a percepção 

ambiental da população.  

Mediante ao supracitado, no estudo foram realizadas coletas de amostras de água, busca de 

informações da gestão local e operador do serviço no processo de cloração, fiscalização, tratamento 

e formas de consumo e distribuição da água, objetivando precisão e eficácia nos resultados obtidos. 

Pois, como afirma, PHILIPPI JR (2014), necessita-se aplicar avaliações qualitativas e quantitativas 

com relação a exposição humana a agentes ambientais, mediante coleta de informações ao número 

da população em estudo expostas ao ambiente e os riscos associados aos poluentes existentes. Além 

disso, é fundamental manter a eficácia nos dados coletados e conhecimento detalhado da causa e 

efeito existente ou a correlação no diagnóstico dos setores em estudo.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A intervenção sobre o ambiente iniciou de forma mais ou menos drástica, de início associada 

ao impulso da sobrevivência e a ingenuidade e ignorância do homem primitivo em afã de vencer as 

adversidades. De forma tímida com o uso do fogo, agrava-se com o sedentarismo, a agricultura e a 

metalurgia primitivas. A geração de resíduos e suas consequências ao meio vêm intimamente ligadas 

às evoluções cultural e tecnológica humanas. Fatos incomparáveis com o advento da revolução 

industrial no século XVIII, onde é alta exploração dos recursos naturais demandados pela indústr ia 

emergente e pelo crescimento acelerado da população (MILARÉ, 2015). 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Organização das Nações 

Unidas (ONU) em seus relatórios publicados, estima-se que a população mundial, que hoje é de 6,1 

bilhões de pessoas, deverá chegar a 9,3 bilhões em 2050, um crescimento de 50% e que deverá 

ocorrer, principalmente, nos países em desenvolvimento, que concentra, em 2050, 85% da população 

mundial. Devido ao crescimento da população mundial, tem se voltado a atenção para o recurso da 

utilização consciente da água potável, pois aumenta-se a demanda de alimentos, e consequentemente 

o uso de recurso hídricos.

 É visível a preocupação da sociedade nos últimos anos com a disponibilidade e a qualidade 

de água, isto decorre pelo fato de que a água pareça ser um recurso abundante, no entanto, a maioria 

da água não está disponível para o consumo humano. De acordo Giatti (2007), mediante dados da 

Organização Mundial da Saúde (2000), 2,4 bilhões de pessoas não vivem em condições aceitáveis de 

saneamento, enquanto 1,1 bilhão não tem acesso a um adequado abasteciemtn9o de água. No Brasil, 

36,1% dos domicílios não são abastecidos de água por rede, 7,2% do volume de água distribuída não 

recebe tratamento e 47,8% dos municípios não contam com serviço de esgotamento sanitário 

(IBGE,2002).  

 Diante disso, constata-se que a água é uma das mais importantes riquezas do mundo, sendo o 

nutriente imprescindível para o estabelecimento da vida na terra, porém, que ainda não recebe a 

devida atenção como fonte fundamental para todos. Além disso, segundo Silva et al. (2014), a 

conservação dos recursos hídricos para abastecimento humano é indispensável para a garantia do 

acesso a água potável e, principalmente, pela água se tratar de um líquido preciso, sendo indispensáve l 

para a sobrevivência de vida na terra, portanto, deve-se pensar em consumir e preservar os recursos 

hídricos para as presentes e futuras gerações.  

3  METODOLOGIA 

Tomou-se como partida inicial, a criação de um plano amostral voltadas para a análise da água 

em Piquirí, atribuindo-se cinco coletas de amostras da água local, de modo quinzenal, em cinco 

pontos, sendo uma amostra para cada ponto e analisadas por média aritmética, distribuídos conforme 

maior abrangência de fluxo da água, além de verificação do sistema de abastecimento no distrito, 

coleta de uma amostra única no Município de Canguaretama- RN e uma amostra do Rio Piquirí da 

localidade, a fim de se chegar a compreensão do funcionamento e gerenciamento do da água a ser 

estudada, bem como, verificação da situação atual da rede de distribuição e consumo. 

IV SECITEX /XIV CONGIC 

2125



Para as coletas das amostras, a região do distrito de Piquirí foi separado por cinco pontos 

dispersos no plano geográfico de modo a obter abrangência no alcance do fluxo da água nos pontos 

centrais e laterais da região. Além disto, foi elaborado um questionário sobre a percepção 

socioambiental em relação a qualidade da água em cada ponto de coleta, e por meio deste, foi 

levantado os dados qualitativos e quantitativos com cinquenta entrevistados. Este que se apresentou 

como de suma importância para o estudo, e, de fato, auxiliou e garantiu a maior precisão das 

atividades. Além disso, para cada dia, colocou-se o respectivo ponto e a atividade por meio de 

relatórios e fotos e, para cada amostra coletada, foram analisadas no laboratório de Físico-química do 

IFRN-CNAT, segundo tais parâmetros necessários. 

Para a análise das águas coletadas, levou-se em consideração tais parâmetros: ph, 

condutividade, cor, turbidez, sódio e potássio, Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos Totais e 

suspensos, análise de Cloro Residual e Nitrito. Além disso, durante a obtenção dos dados da pesquisa, 

foi precedido no mesmo momento, a coleta da água em uma única residência no ponto configurado e 

acordo com a data de coleta de amostras, sempre comunicando e justificando aos entrevistados, sobre 

as análises e a pesquisa. Dentre a população entrevistada, levou-se em consideração a maioridade 

destes, por se tratar de uma pesquisa precisa e investigativa para maior eficácia nos resultados do 

estudo sobre o diagnóstico ambiental do distrito.  

Desse modo, além do exposto acima, na pesquisa também foram coletados dados históricos 

da comunidade através de depoimentos de moradores locais e dados atuais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), sendo Piquirí, um distrito do município de Canguaretama, que está 

localizado na microrregião de Litoral Sul do estado do Rio Grande do Norte , que ocupa uma área de 

245,41 km² e se limita a norte com os municípios de Goianinha e Vila Flor; a sul com Mataraca, 

Mamanguape (ambas na Paraíba), Baía Formosa e Pedro Velho; a leste com o Oceano Atlântico e 

Baía formosa a leste; a oeste com Espírito Santo e novamente Pedro Velho.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para as análises dos resultados, utilizou-se a norma n° 2.914 de 12 de dezembro de 2011, do 

Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da 

água para consumo, além dos padrões de potabilidade da água presente e a Resolução do CONAMA 

357, de 17 de Março de 2005. Mediante a isso, de acordo com as medidas analíticas dos parâmetros 

expressos na tabela abaixo, os valores encontrados, encontraram-se de acordo com o esperado e, 

consequentemente, dentro dos limites de verificação incisos nas legislações supracitadas.  
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Ademais, as técnicas utilizadas para execução das análises laboratoriais foram desenvolvidas 

de acordo com as normas presentes no procedimento operacionais padronizados para práticas 

laboratoriais do IFRN-CNAT, presente nos laboratórios da Diretoria Acadêmica de Recursos 

Naturais (DIAREN) e, de acordo com o modo de execução, as amostras, mediante a média, 

apresentaram-se sem intervenções negativas ou desviaram-se do esperado, obtendo um resultado 

conciso sobre a qualidade das amostras verificadas com os parâmetro, caracterizando-se como própria 

para consumo humano. 

      Figura 1: Tabela de Resultados Analíticos das Amostras por média aritmética. 

A amostra coletada no município de Canguaretama, no ponto de centro comercial e do Rio 

Piquirí, também apresentou os parâmetros de acordo com o estabelecido, entretanto em 

Canguaretama, com o índice de cloro igual a 5 mg/LCl2, o que estabelece um alto índice de acordo 

com o estabelecido.  

Já a pesquisa socio perceptiva apresentou um resultado não conciso com as análises, pois dos 

cinquenta entrevistados, que possuíam em média 50 anos de moradia, cerca de 55% relataram falta 

consecutiva de água na residência, 58% afirmaram não estarem satisfeitos com o sistema de 

distribuição de água no distrito, e 46% relataram uma má qualidade da água e 54% satisfeita. Além 

destes dados, o ponto crucial foi o relato do desperdício de água, onde 44% apresentam reclamações 

de desperdícios de água e 56% não, e 48% determinaram receber alta cobrança de água, mesmo não 

recebendo água todos os dias pela rede responsável.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O meio ambiente é um recurso de todos e para todos, sendo dessa maneira, de suma 

importância que haja um equilíbrio entre as formas de exploração dos recursos naturais, a conservação 

deles, além da verificação da conformidade na obtenção e no acesso das comunidades carentes. Com 

isso, nesta pesquisa, chegou-se a conclusão de que, não basta ter o recurso de forma equilibrada, mas 

também, necessita-se de um gerenciamento eficaz da distribuição e manejo do meio natural. 

Pelos ramis em que se processou a pesquisa, verifica-se que é eficaz conhecer a satisfação dos 

consumidores em relação os serviços de saneamento básico, as características da rede de distribuição 

e o controle de qualidade dos recursos aquíferos explorados, pois com isso, procedem-se à verificação 

das percepções do diagnóstico amplo tanto do sistema gestor como do consumidor.  No mesmo, as 

perguntas direcionadas a cada gestão, foram contadas a realidade das condições dos serviços 

prestados ao distrito de Piquirí. Os resultados obtidos através dos formulários foram bem executados, 

e os resultados obtidos condizentes com o esperado.  

Afirma-se, portanto, que, as satisfações e as percepções dos consumidores em relação aos 

sistemas, nem sempre estão relacionadas a eficiência ou não dos mesmos. Isso pode ser observado 

nas análises físico-químicas da água distribuída e a satisfação acerta das características de cor, sabor, 

e odor da água que chega nos ramais das redes de água distribuída. Dados estes que apesar dos 

parâmetros estarem de acordo com a legislação, no entanto, os entrevistados não estão satisfeitos com 

o serviço prestado, tendo a falta de água como a primeira insatisfação.

Com a pesquisa, possibilitou a verificação de problemas de saneamento básico, má 

distribuição contínua de água no distrito, problemas de lixos próximos as residências, alta tarifa de 

água, mesmo sem acesso a água e, principalmente, um levantamento acerca da satisfação e opinião 

do consumidor diante dos serviços prestados, além do fator de frágil conhecimento ambiental por 

parte dos moradores, em relação a necessidade d uso racional da água e a disposição final do esgoto.  

Portanto, foi possível observar que o distrito necessita de maiores investimentos e um plano de 

sistema Urbano de água de qualidade, a fim de se obter um sistema completo e ambientalmente 

equilibrado.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

Estando entre os organismos marinhos que 

são importantes fontes de metabólitos 

bioativos, as algas marinhas têm sido 

amplamente exploradas. Consideradas de 

grande atrativo biotecnológico, a presença 

das substâncias varia a depender da espécie 

de macroalga. Este estudo teve como 

objetivo avaliar os teores de açúcares totais e 

proteínas de extratos de diferentes graus de 

polaridade obtidos da macroalga marinha 

Dictyota mertensii (Martius) Kützing, 

coletada na Praia de Camapum, em Macau-

RN. A análise foi feita utilizando o método 

de fenol-ácido sulfúrico para determinação 

dos teores de açúcar, e o método de Bradford 

para a determinação dos teores de proteínas. 

A alga apresentou elevado teor de açúcares, 

sugerindo que a alga detém potencial 

biológico a ser explorado como fonte de 

moléculas bioativas. 

ABSTRACT

Being among marine organisms that are 

important sources of bioactive metabolites, 

marine algae have been widely exploited. 

Considered of great biotechnological 

importance, the presence of the substances 

dependens on the species of macroalga. The 

objective of this study was to evaluate the 

total sugars and protein contents of extracts 

of different degrees of polarity obtained from 

the marine macroalgae Dictyota mertensii 

(Martius) Kützing, collected at Praia de 

Camapum, Macau-RN. The analysis was 

done using the phenol-sulfuric acid method 

for determination of sugar contents, and the 

Bradford method for the determination of 

protein contents. The alga had a high sugar 

content, suggesting that it has biological 

potential to be exploited as a source of 

bioactive molecules. 

1 INTRODUÇÃO 

Estando entre os organismos marinhos que são importantes fontes de metabólitos 

bioativos, as algas marinhas têm sido amplamente exploradas por possuírem, em sua 

constituição, produtos economicamente relevantes para diversas áreas industriais (DAPPER et 

al., 2014). Considerados produtos naturais com propriedades biológicas, acredita-se que a 

produção desses metabólitos esteja relacionada à adaptação da alga ao ambiente marinho. É 

sabido, atualmente, que a presença e a quantidade desses compostos varia entre as espécies, 

não sabendo-se, porém, se tal variação é genética ou ambientalmente controlada, 

PALAVRAS-CHAVE: Macroalgas marinhas. Caracterização química. Metabólitos bioativos. 

KEYWORDS: Marine macroalgae. Chemical characterization. Bioactive metabolites. 
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circunstância que motiva pesquisas relacionadas a caracterização de extratos de diferentes 

espécies (MACHADO et al., 2010).  

Com uma costa dominada por algas, o Brasil possui aproximadamente 800 táxons de 

macroalgas marinhas identificados em sua flora. Inserida na costa nordestina brasileira está a 

praia de Camapum, localizada no município de Macau, RN, onde foram identificados 16 

táxons de macroalgas marinhas (SILVA, 2016).  

Nesse contexto, tendo em vista a relevância das algas marinhas nos âmbitos 

econômico e biotecnológico, a sua disponibilidade na citada região salineira, e no intuito de 

contribuir com o conhecimento acerca de compostos bioativos de algas, um grupo de pesquisa 

do IFRN-Campus Macau vem desde 2015 realizando pesquisas sobre a composição química 

de macroalgas da região salineira. Este trabalho é resultado de um dos projetos desse grupo e 

tem como objetivo avaliar os teores de açúcares totais e proteínas de extratos de diferentes 

graus de polaridade obtidos da macroalga marinha Dictyota mertensii (Martius) Kützing, 

coletada na Praia de Camapum, em Macau-RN. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Capazes de ocupar diversos habitats, desde que disponham de umidade e luz 

suficientes, as macroalgas ocorrem em ambientes aquáticos e terrestres de praticamente todas 

as latitudes, longitudes e altitudes do globo (VIDOTTI; ROLLEMBERG, 2004). Apesar de 

serem classificadas de várias maneiras, as macroalgas recebem, mais comumente, 

classificações baseadas em sua coloração, distinguindo-se pelo pigmento que possuem em 

maior abundância. Estão, assim, reunidas em três principais filos: o filo Chlorophyta, 

representado pelas algas verdes; o filo Rhodophyta, das espécies de algas vermelhas; e o filo 

Phaeophyta, composto pelas algas marrons (SILVA, 2016).  

As algas marinhas do gênero Dictyota pertencem à família Dictyotaceae e integram o 

filo Phaeophyta. Representadas por 87 espécies, são encontradas abundantemente em águas 

tropicais do oceano índico e atlântico. No Brasil, sua incidência ocorre na extensão litorânea 

de todos os estados entre o Rio Grande do Sul e o Maranhão (ANDREGUETTI, 2015).  

Com mais de 300 compostos naturais descritos, o gênero Dictyota Lamouroux 1809 é 

um dos maiores produtores de metabólitos secundários (ALIANÇA et al., 2014). Em vista 

destes fatos, tornam-se essenciais estudos que visem à avaliação dos componentes químicos 

presentes nessas macroalgas. 
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3 METODOLOGIA

3.1 Coleta da Macroalga Marinha Dictyota mertensii 

A coleta da alga objeto de estudo deste trabalho foi realizada na Praia de Camapum, 

em Macau/RN, escolhida pela abundância e variedade de algas observada em trabalho recente 

(SILVA, 2016), em período de maré baixa (0,0-0,3 metros), em junho de 2018, no seguinte 

ponto demarcado através de GPS: 05°05'28.3"S 36º 37'35.2"O.  

3.2 Preparação dos Extratos 

Para a extração total das biomoléculas foram utilizados cinco líquidos extratores de 

diferentes graus de polaridade, sendo eles: água destilada, etanol, etanol:água (1:1) – com 

metodologia adaptada de Paiva (2010), - metanol e metanol:água (1:5) – seguindo 

metodologia de Silva (2017).  

3.3 Determinação de Açúcares e Proteínas totais 

O método utilizado para a quantificação de açúcares totais foi o método fenol-ácido 

sulfúrico, descrito por Dubois et al. (1956), utilizando-se como padrão D-glicose e com 

leituras realizadas a 490 nm, enquanto a quantificação de proteínas totais dos extratos foi 

determinada a partir do método colorimétrico descrito por Bradford (1976), sendo as leituras 

realizadas a 595 nm, e utilizada como padrão a albumina.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Obteve-se cinco extratos de diferentes graus de polaridade da D. mertensii: extrato 

aquoso, etanólico, hidroetanólico, metanólico e hidrometanólico. Os rendimentos, juntamente 

com os teores de açúcares e proteínas totais de cada extrato estão sumarizados na Tabela 1.  

Tabela 1. Rendimentos, teores de açúcares e proteínas totais dos extratos obtidos D. mertensii. 

Fonte: autoria própria (2018). 

Extrato Rendimento (%) Açúcares (%) Proteínas (%) 

Aquoso 4,4 77,0 ± 9,41 0,35 ± 0,07 

Etanólico 1,0 25,3 ± 0,21 2,67 ± 0,18 

Hidroetanólico 6,3 55,9 ± 5,05 1,51 ± 0,12 

Metanólico 4,4 62,5 ± 6,66 4,50 ± 0,05 

Hidrometanólico 5,1 48,7 ± 2,34 1,40 ± 0,05 
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Baseando-se nestes resultados, foi possível verificar que o extrato aquoso apresentou a 

maior quantidade de açúcares totais (77,0% ± 9,41), seguido pelos extratos metanólico 

(62,5% ± 6,66), hidroetanólico (55,9% ± 5,05), hidrometanólico (48,7% ± 2,34) e pelo extrato 

etanólico, que apresentou, entre todos, o menor valor (25,3% ± 0,21). A macroalga apresentou 

um elevado teor de açúcares totais quando comparada a outros estudos, mesmo em se tratando 

de estudos que utilizaram a mesma espécie. O extrato da D. mertensii obtido por Bezerra 

(2016), por exemplo, apresentou um teor de açúcar de 39,0%, enquanto o extrato obtido por 

Câmara (2010) 28,7%, valores que superam apenas o apresentado pelo extrato etanólico 

obtido neste estudo.  

A diferença entre esses resultados pode ser justificada pelo fato de que, em se tratando 

de algas marinhas, a composição química de algumas espécies pode ser afetada por fatores 

abióticos como a salinidade da água do mar, a temperatura e sazonalidade. Na literatura, 

estudos apontam diferenças nas quantidades de açúcares presentes em algas, de mesma 

espécie, quando coletadas em diferentes condições ambientais, indicando a influência desses 

fatores no metabolismo de carboidratos (COSTA, 2016).   

As análises de proteínas para os extratos aquoso, etanólico, metanólico, hidroetanólico 

e hidrometanólico foram, respectivamente: 0,35% ± 0,07; 2,67% ± 0,18; 4,50% ± 0,05; 1,51% 

± 0,12; e 1,40% ± 0,05. Em seus estudos com a macroalga D. mertensii, Bezerra (2016) 

encontrou quantidades inferiores de proteínas, seu extrato apresentando valor igual a 0,1%. 

Câmara (2010), por sua vez, obteve valor igual a 0,6% para proteínas em extratos desta alga, 

superando apenas o valor encontrado no extrato aquoso da presente pesquisa. 

Os extratos aquoso, etanólicos e hidroetanólicos, obtidos com metodologia semelhante 

por Nascimento (2018) para a alga verde C. mexicana, apresentaram teores ainda menores de 

proteínas, com 0,18%, 0,13% e 0,13%, respectivamente, contrastando o resultado encontrado 

no presente estudo, onde no extrato aquoso foi encontrado o menor teor de proteínas totais. 

Estudos sugerem que solventes com polaridades muito altas, muito baixas ou apolares não são 

bons líquidos extratores (SILVA, 2017). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As algas possuem grande potencial econômico em razão de sua composição química, 

sendo que as típicas e abundantes do litoral brasileiro ainda são pouco exploradas. A D. 

mertensii coletada em Macau/RN, apesar de apresentar baixo teor de proteínas, apresentou 

elevado teor de açúcares. Diante do apresentado, percebe-se que a alga detém um potencial 

biológico a ser explorado como fonte de moléculas bioativas de importância para a indústria. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas: Ecologia e Meio Ambiente 

RESUMO 

Haja vista o constante avanço da poluição do 

ar atmosférico, é de suma relevância realizar 

um estudo que proponha soluções que 

amenize o crescimento negativo com o 

ecossistema. Está problemática cresce 

gradativamente no mundo inteiro, devido ao 

rápido progresso das tecnologias e seu uso 

extravagante. Como consequência, muitas 

doenças respiratórias se multiplicam, como 

asma, sinusite e bronquite. Entretanto, o 

presente artigo tem como objetivo geral 

diagnosticar a qualidade do ar, através de 

análises e, consequentemente, trabalhou-se a 

percepção social acerca do tema proposto. 

Para se avaliar o ar, utilizou-se o Amostrador 

de Grande Volume (AGV), e para a avaliação 

social, foi realizado, de forma direta, um 

questionário. Além disso, algumas obras 

foram consultadas para que o trabalho fosse 

embasado cientificamente. Dado o exposto, o 

diagnóstico sobre a poluição do ar foi 

realizado em dois pontos da cidade de 

Natal/RN (Em frente e atrás do IFRN-

CNAT), determinando-se que não havia 

índices de poluição elevados, e com relação à 

avaliação do nível de conhecimento da 

população sobre o tema, se mostrou bastante 

variada.

ABSTRACT 

Given the constant advance of atmospheric air 

pollution, it is of great importance to carry out a 

study that proposes solutions that ameliorate 

negative growth with the ecosystem. This 

problematic grows gradually throughout the 

world, due to the rapid progress of technologies 

and their extravagant use. Consequently, many 

respiratory diseases multiply, such as asthma, 

sinusitis and bronchitis. However, this article 

aims to diagnose air quality through analyzes 

and, consequently, the social perception about 

the proposed theme was worked out. To 

evaluate air, the Large Volume Sampler (VAS) 

was used, and for social evaluation, a 

questionnaire was performed directly. In 

addition, some works were consulted so that the 

work was based scientifically. Given the above, 

the diagnosis of air pollution was carried out in 

two points of the city of Natal / RN (In front and 

behind the IFRN-CNAT), determining that there 

is no high pollution index, and in relation to the 

evaluation of the level of knowledge of the 

population on the subject, was quite varied.

PALAVRAS-CHAVE: Percepção social. População. Diagnóstico. Poluição atmosférica. 

KEYWORDS: Social perception. Population. Diagnosis. Atmospheric pollution. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, com o constante crescimento da poluição nas áreas urbanas, devido as 

crescentes atividades antrópicas junto ao desenvolvimento das tecnologias, o meio ambiente vem se 

fragilizando. Logo, faz-se necessário, cada vez mais, avaliar a qualidade do ar. A poluição 

atmosférica traz problemas de toda ordem, inclusive, a saúde. 

Com o progresso da incidência de gases no ar atmosfera, acaba provocando o agravamento 

do efeito estufa no planeta, o que acontece em função das mudanças climáticas devido às atividades 

antrópicas. Os principais gases presentes no efeito estufa são o dióxido de carbono (CO2), o ozônio 

(O3), óxido nitroso (N2O) e o metano (CH4), os quais agravam a poluição atmosférica, tendo em 

vista que o metano é um dos piores, pois este é 20 vezes mais poluente que o CO2. (DIAS, 2011) 

Em virtude disto, esse artigo teve como objetivo fazer uma análise socioambiental sobre a 

poluição do ar em dois locais na cidade de Natal/RN (em frente e atrás do IFRN-CNAT) por meio 

da aplicação de um questionário ao público, o que permitiu a auto avaliação das pessoas sobre seus 

conhecimentos acerca do tema. Também será avaliada a qualidade do ar através de um equipamento 

de amostragem (AGV MP10) em cada local. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os recursos naturais são conceituados por Braga et al. (2005) como sendo, tudo que está 

disponível na natureza e que podem ser explorados por meio de tecnologias e que seja 

economicamente viável para utilização humana. Recebe o nome de recursos naturais, áreas verdes, 

rios, ar, energia solar, rochas, entre outros. 

O ar enquanto recurso natural fundamental à vida vem sendo cada vez mais prejudicado em 

virtude das atividades econômicas realizadas pelo Homem. Uma das principais fontes de 

contaminação são as indústrias, que emitem um significante volume de gases poluentes devido à 

queima de combustíveis, trazendo dessa forma, muitos prejuízos à saúde humana, podendo também 

ocasionar alterações climáticas que comprometem a fauna e a flora. (LAGEMANN, 2016) 

Diagnosticar determinado ar como limpo é bastante relativo, pois os seres vivos já são 

adaptados à quantidade de substâncias naturalmente encontradas na camada atmosférica. Todavia, 

quando há mudanças significativas logo há reações, tanto com relação ao ser humano, como em 

outras formas de vida e até mesmo matérias inertes. Com isso, ocorre a degradação deste recurso, 

quando há uma alteração na composição qualitativa ou quantitativa que gera consequências 

negativas. 
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3 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho e cumprimento do objetivo, foram adotados dois métodos de 

avaliação nos pontos: aplicação de questionário e Amostrador de ar AGV MP10. 

3.1 Questionário 

O primeiro método utilizado foi aplicação de um questionário ao público, a fim de se obter 

dados sobre opiniões e avaliação de seus conhecimentos acerca do tema em questão. Havendo 

múltiplas perguntas, buscando verificar a relação da sociedade com o meio ambiente, propondo 

uma sequência de questionamentos. Foi aplicado nos dois pontos escolhidos: em frente e atrás do 

IFRN-CNAT. 

3.2 Amostrador de Grande Volume de Material Particulado – AGV MP10 

Este método consiste no uso de um equipamento denominado, Amostrador de Grande 

Volume de Material Particulado AGV MP10, que suga certa quantidade de ar por meio de um filtro, 

o qual serve para mensurar a quantidade de partículas poluidoras em suspensão. O filtro é pesado

antes e após a coleta para se determinar o ganho (massa). O volume de ar amostrado, corrigido para 

condições padrão [25°C, 760mmHg], é determinado a partir da vazão medida e do tempo de 

amostragem, que neste caso, durou um período de 24 horas. 

A concentração de partículas de até 10mm em suspensão no ar ambiente, Material 

Particulado, é computada dividindo-se a massa de partículas coletada pelo volume de ar amostrado, 

cujo valor é expresso em microgramas por metro cúbico (mg/m3). 

Dessa forma, O AGV MP10, foi devidamente instalado nos locais de medição com tempo de 

funcionamento de 24 horas em cada um dos pontos escolhidos para a avaliação. Com isso, o ar foi 

estudado com auxílio do equipamento sem nenhuma interferência nem imprevistos, atendendo 

assim, aos objetivos estabelecidos. Posteriormente, os dados obtidos foram analisados e 

interpretado com base na Resolução CONAMA 03 de 28/06/90 e Deliberação Normativa COPAM 

01 de 26/05/81. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a aplicação do formulário, se observou que a faixa etária dos entrevistados foi entre as 

idades de 18 a 24 anos, sendo 59% do sexo feminino e 41% do sexo masculino. 
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Gráfico 1- Gráfico relacionando a faixa etária com o sexo dos entrevistados 

Logo abaixo está ilustrado o gráfico sobre o nível de conhecimento dos entrevistados em 

frente ao IFRN-CNAT, sabendo que os próprios entrevistados avaliaram o quanto conheciam o 

tema. Como o gráfico demonstra, a maioria das pessoas mencionou que possuíam pouco 

conhecimento sobre o assunto, o que é preocupante, considerando a relevância do assunto em 

questão. 

Gráfico 2- Gráfico sobre o nível de conhecimento dos entrevistados de frente ao IFRN-CNAT 

Já no gráfico respectivo, se apresenta os dados dos entrevistados que se situam por trás do 

IFRN-CNAT. Os dados se comportaram da mesma forma que os do primeiro ponto, o que se resulta 

em dizer que a população conhece sim o tema, porém pouco. 

Gráfico 3- Gráfico sobre o nível de conhecimento dos entrevistados de trás do IFRN-CNAT 

Com relação à análise do material particulado, verificaram-se, na parte de trás do IFRN-

CNAT, valores de MP10 de 8,53 microgramas por metros cúbicos, ou seja, bem abaixo do valor 
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recomendado para o nível de poluição. Logo, nota-se que a qualidade do ar no local analisado 

encontra-se em excelentes condições em se tratando de nível de poluição.  

Neste segundo local, o valor foi de 16,04 microgramas por metro cúbico. Em ambos os 

locais, os níveis estavam abaixo do recomendado, no entanto, na frente do IFRN, o ar estava com o 

dobro de poluente, pois havia maior circulação de veículos gerando gases poluentes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado foi uma experiência bastante proveitosa e gratificante para os 

pesquisadores envolvidos, haja vista a contribuição intelectual que este proporcionou e a obtenção 

bem-sucedida dos dados desejados, cujos satisfizeram o objetivo geral. 

Com esta prática, pode-se observar que o ar está em excelente qualidade nos locais 

analisados da cidade de Natal/RN, com índices de poluentes bem abaixo do máximo mesmo 

sabendo que em frente ao IFRN-CNAT havia o dobro de poluentes do que atrás do IFRN-CNAT. 

Por outro lado, apesar das análises obtidas pelo questionamento público, verificou-se, que a maioria 

dos entrevistados possuía pouco conhecimento acerca do tema. 

Por fim, as práticas foram muito proveitosas e de extrema importância para a população em 

geral, sabendo que todos são responsáveis não só pela preservação do ar atmosférico, mas também 

por todo o meio ambiente. O meio ambiente, em geral, necessita da preocupação de todos os 

indivíduos. 
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DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS EM UM REFEITÓRIO ESCOLAR E 

CONSTRUÇÃO DE UM BIODIGESTOR COMO PROPOSTA DE 

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

COSTA, L. S; AZEVEDO, V. F; SOUZA, M. C. N; SILVA, A. A. G; SOUZA, A. V. S. 

IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Biologia Geral 

RESUMO 

Este projeto teve como objetivo 

caracterizar adequadamente o desperdício de 

alimentos no refeitório do campus 

Canguaretama do IFRN além de construir um 

modelo de biodigestor de baixo custo para a 

produção do biogás como proposta de 

reaproveitamento desta matéria orgânica de 

origem alimentar. É de se destacar a alta 

quantidade de desperdício detectada, 55Kg 

semanais, o que traz a necessidade de buscar 

estratégias de conscientização quanto a essa 

problemática. Quanto ao biodigestor, um 

modelo de baixo custo, robusto e feito a partir 

de materiais recicláveis foi desenvolvido, e 

trabalhos para determinação dos melhores 

protocolos de produção do biogás já estão em 

andamento, além da construção de um manual 

didático para disseminação dos resultados 

alcançados e metodologias desenvolvidas 

neste projeto. 

PALAVRAS-CHAVE: Energias renováveis. Biogás. Biodisgestores. Desperdício. Inovação. 

ABSTRACT 

The objective of this project was to characterize 

food waste in the IFRN Campus Canguaretama, 

as well as to construct a low cost biodigester 

model for biogas production as a proposal for the 

reuse of this organic matter from food sources. A 

high amount of waste was detected, 55Kg per 

week, which brings the need to seek awareness 

strategies regarding this problem. As for the 

biodigester, a low cost model, robust and made 

from recyclable materials was developed, and 

work to determine the best biogas production 

protocols is already in progress, as well as the 

construction of a didactic manual for 

dissemination of results achieved and 

methodologies developed in this project. 

KEYWORDS: Renewable energy. Biogas. Biodisgesters. Waste. Innovation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A poluição da atmosfera gerada nos grandes centros industriais é resultado, principalmente, 

da queima de combustíveis fósseis como, por exemplo, carvão mineral e derivados do petróleo 

(gasolina e diesel). A queima destes produtos tem lançado uma grande quantidade de monóxido de 

carbono e dióxido de carbono (gás carbônico) na atmosfera. Esses combustíveis são responsáveis pela 

geração de energia que alimenta os setores industriais, elétricos e de transportes de grande parte das 

economias do mundo, portanto, deixá-los de lado atualmente é um grande desafio (FELLENBERG, 

1985). 

No Brasil, o consumo de energia tem crescido 4.6% por ano desde 1970 – duplicando a cada 

15 anos. Em linhas gerais, tem-se: 61% da energia usada no país é de origem renovável, portanto, 

produzida localmente; energia hidroelétrica (37%); produtos de cana-de-açúcar, incluindo álcool 

(11%); lenha e outros 13%; o restante (39%) é derivado basicamente de petróleo e gás, metade do 

qual é importado. Hidroeletricidade é a principal fonte energética do país, correspondendo a 37% da 

oferta total de energia. A contribuição do petróleo reduziu-se de 39% em 1980 para 31% em 1995 

(FURRIELA, 2001) 

Levando em conta toda a poluição atmosférica proveniente de gases tóxicos, o biodigestor é 
uma alternativa para amenizar os danos causados na atmosfera. Os Biodigestores são centrais 

tecnológicas que aceleram o processo de decomposição da matéria orgânica e otimizam os produtos 

resultantes desse processo e são a solução ideal para o tratamento de resíduos sólidos orgânicos de 

todos os tipos. 

Além disso, não podemos desconsiderar o grande volume de alimento desperdiçado no país, 

que segundo estudos da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 

2013), cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados anualmente no mundo, o que 

traz urgência por medidas que minimizem esse desperdício além de melhor forma de 

reaproveitamento dessa matéria orgânica. 

Portanto, baseado nesses dados o objetivo deste trabalho foi caracterizar adequadamente o 
desperdício de alimentos no refeitório do campus Canguaretama do IFRN além de construir um 

modelo de biodigestor de baixo custo para a produção do biogás a partir da matéria orgânica de 

origem alimentar. 

2 METODOLOGIA 

a) Levantamento bibliográfico

Durante o desenvolvimento do projeto foi realizado um levantamento das referências 
bibliográficas relacionadas à temática estudada. Foram realizadas buscas nos principais bancos de 

dados de artigos científicos (google acadêmico, Scielo, Periódico Capes) acerca dos temas: biogás, 

biodigestores, reaproveitamento de resíduos orgânicos, energias renováveis, desperdícios de 

alimentos, impactos dos gases na atmosfera e desperdício de alimentos. 

b) Caracterização do desperdício de alimentos no campus Canguaretama do IFRN.

Para a caracterização do desperdício de alimentos no campus foram feitas visitas, durante uma 
semana completa (5 dias), ao refeitório em horário de almoço para levantamento das seguintes 

informações: Quantidade de alimento jogado no lixo (em quilogramas), tipos de alimentos 

desperdiçados, caracterização dos alimentos desperdiçados quanto a percentual de carboidratos, 

gorduras e proteínas. Essa última etapa foi levando-se em consideração o tipo de alimento e seu 
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principal constituinte alimentar, por exemplo, arroz e macarrão foram considerados carboidratos, e 

feijão e carnes, proteínas. 

c) Construção do biodigestor

Para a construção do biodigestor foi realizado um levantamento na literatura acerca dos 

modelos disponíveis, para posteriormente ser definido os materiais de baixo custo a ser utilizado na 

montagem. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

a) Desperdício de alimentos no refeitório do IFRN Canguaretama

No que diz respeito a informações sobre o desperdício de alimentos, foi feita uma análise no

refeitório do Campus Canguaretama conforme detalhado na seção de metodologia. Essa análise nos 

permitiu chegar a uma taxa média de desperdício de 50Kg/semana, o que quando projetado para um 

ano letivo de funcionamento do restaurante (dez meses com quatro semanas cada), chega-se a duas 

toneladas de alimentos jogados no lixo, uma quantidade considerável, suficiente para alimentar cerca 

de 28 famílias de quatro pessoas por um mês (considerando média de consumo de 0,600Kg). Dentre 

os principais alimentos jogados fora destacam-se os grãos (arroz), frutas, verduras, feijão e carnes. 

Esse valor apresentado, apesar de parecer absurdo, apenas reflete uma tendência de 

desperdício nas mesas das familias brasileiras, que segundo a Associação Brasileira de Restaurantes 

e Empresas de Entretenimento (Abrasel), chegam a ser jogadas no lixo em torno de 10 milhões de 

refeições, todos os dias.   

Em artigo recente, ROCHA et al (2017) relatou que dentre os principais fatores que 

contribuem com esses valores são uso de equipamentos inadequados, como conchas grandes para 

servir alimentos, produção excessiva, falta de padronização e de treinamento de pessoal de cozinha. 

Além disso, é interessante destacar a falta de conscientização das pessoas quanto ao alimento que 

estas jogam no lixo. Logo, é urgente medidas de conscientização acerca do problema a fim de 

diminuir a quantidade de alimentos que vão para o lixo, o que já vem sendo feito em outros estudos 

com resultados interessantes. 

b) Produção do biodigestor artesanal

Para o aproveitamento sustentável de matéria orgânica destaca-se a produção de energia a 

partir do biogás (COSTA & CARDOSO, 2011). Logo, após intensa revisão bibliográfica buscando 

encontrar o melhor modelo de biodigestor artesanal, percebemos que em geral, estes apresentam um 

reservatório de entrada de material e um outro para armazenamento do gás, que em muitos modelos 

são câmaras de pneus usados (BARREIRA, 2011; DE OLIVEIRA et al, 2016). Duas questões foram 

levadas em consideração para a construção do protótipo deste artigo: 1) como existe a expectativa de 

produção de uma quantidade considerável de biogás por processo de biodigestão, o reservatório de 

gás deveria ter grande capacidade de armazenamento; 2) A literatura mostra que vários fatores podem 

potencializar a produção do gás, e dentre estes, nenhum artigo na literatura acerca de biodigestores 

artesanais mostra a presença de um misturador de matéria orgânica. 

Portanto, baseado nessas informações chegou-se a um modelo ideal de biodigestor que é 

mostrado na figura 1. O modelo contém dois recipientes, um para a produção do biogás com a função 
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de armazenar os resíduos sólidos e outro para armazenar o gás gerado, respectivamente, além da 

presença do misturador manual para aumentar a eficiência do processo de biodigestão e produção do 

gás metano. 

Figura 1. Ilustração do protótipo de Biodigestor com seu devido funcionamento. 

Esse modelo permitiu um levantamento dos materiais que seriam utilizados para a do 

biodigestor a ser utilizado nesse trabalho: 1 Galão de água de 20 litros;  1 Tubulação de plástico 

maleável de diâmetro 1/4" (6mm); 1 Válvula com registro de diâmetro (32mm); 50cm de Tubo PVC 

de diâmetro (25mm); 20cm de Tubo PVC de diâmetro (32mm); 20cm de tubo PVC de diâmetro 

(50mm); 1 Adaptador de PVC soldável (50mm); 1 Durapox; 1 Cola PVC; 1 Válvula; 1m de 

Mangueira e 35cm de Madeira de Pinus 

A escolha se deu na expectativa de um baixo custo final de produção, com produtos acessíveis 

e reaproveitáveis, ao mesmo tempo que permitisse a construção de um modelo robusto que pudesse 

ser utilizado por um longo prazo e com uma quantidade elevada de alimentos, gerando um maior 

volume de biogás por processo de biodigestão (Figura 2). 

Figura 2. (Biodigestor construído) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível constatar a grande quantidade de alimento desperdiçado no refeitório da escola e 

isso traz a necessidade de se instigar na comunidade acadêmica reflexões e ações para a problemática, 

como campanhas de conscientização junto aos alunos. Acredita-se que a divulgação desses resultados 

pode causar impactos positivos nesse processo de educação e campanhas de alimentação consciente 

pode ajudar a reduzir significativamente esses números.  

 Porém, mesmo com toda conscientização, alimentos ainda serão jogados no lixo, trazendo 

inúmeros problemas ambientais, e o uso dessa matéria orgânica para produção de biogás parece ser 

uma das alternativas mais viáveis para aproveitamento desses alimentos. Logo, levando em 

consideração todos os aspectos anteriormente citados, é possível a produção do biogás a partir da 

reutilização de resíduos orgânicos utilizando um biodigestor artesanal, e estudos já estão em 

andamento com o objetivo de determinar o melhor protocolo de produção do biogás com o protótipo 

construído além da produção de um manual didático educativo para disseminar os resultados desta 

pesquisa e ensinar modelos de produção do biogás a partir de restos de alimentos.  
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CRIATIF NOS BAIRROS: EXPRESSANDO VISUALMENTE A 
IDENTIDADE DOS BAIRROS ROCAS E CIDADE ALTA DE NATAL - RN 

MATOS, Silvia1; LEITE FILHO, Jose Roberto2; OLIVEIRA, Maria Clara3; BISPO, Catarina4; 
HOLLANDA, Ana Luiza5. 

1IFRN – Campus Natal-Central; 2,3,4,5 ;IFRN – Campus Natal-Cidade Alta 

AREA TEMÁTICA:  Comunicação 

RESUMO 

Este trabalho propõe socializar ações dos projetos 
Criatif nas Rocas e Criatif na Cidade Alta, que, entre 
outras, expressou visualmente os marcos referenciais 
destes bairros de Natal-RN, a partir das memórias e 
vivências da comunidade. Como método, 
entrevistamos 247 pessoas, elencamos os marcos, 

realizamos o registro fotográfico e transformamos as 
imagens em desenhos vetoriais, que foram 
organizados em arquivos de fontes. Estes podem ser 
instalados em computadores e utilizados por artesãos 
ou qualquer pessoa que queira expressar a identidade 
daqueles bairros em peças gráficas.

ABSTRACT 

This paper proposes to socialize actions of the projects 
Criatif nas Rocas and Criatif na Cidade Alta, which, among 
others, visually expressed the referential places of these 
districts of Natal-RN, based on community references. As 
a method, we interviewed 247 people, set the referencial 
places, record it and transform the images into vector 

drawings, which were organized in font files. These can be 
installed on computers and used by artists or anyone who 
wants to express the identity of those districts in graphic 
products. 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade visual, bairros, Rocas, Cidade Alta, fonte 

KEYWORDS:  logotypes, districts, Rocas, Cidade Alta, typefont 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto Criatif vem desenvolvendo ações a fim de solucionar problemas de identidade visual 
para a comunidade externa do IFRN desde 2014. Seu objetivo principal foi, desde o início, o 
desenvolvimento de Sistemas de Identidades Visuais (SIV) – logotipos e suas aplicações - de projetos 
do IFRN e de instituições externas, sem fins lucrativos, que se relacionavam com o público da 
Instituição. Até a produção deste artigo, o projeto desenvolveu 36 identidades visuais, cumprindo o 
seu papel extensionista de reconhecer a comunidade externa como parte do processo de 
aprendizagem, necessariamente aliada ao ensino e à pesquisa realizados no IFRN.  

O projeto constituiu-se como iniciativa vinculada ao curso técnico em Multimídia, e, com 
isso, possibilitou aos alunos o aprofundamento dos conhecimentos em design gráfico mediados 
durante o curso. Além disso, proporcionou oportunidades de prática profissional com clientes e 
projetos reais, diferentes dos ensaios praticados durante o ensino. E, por isso, os estudantes puderam, 
inclusive, apreciar o resultado do seu trabalho aplicado em letreiros, uniformes, cartazes, redes 
sociais, entre outros, processo considerado gratificante do ponto de vista dos envolvidos.  

Atualmente, o Criatif conta com dois orientadores do projeto – na coordenação, a professora 
de design gráfico, Silvia Matos e o designer do IFRN, José Roberto Leite. Quanto aos docentes, é 
composto por 13 alunos: 2 bolsistas e 11 voluntários. Dos voluntários, 9 são alunos do curso de 
Multimídia do IFRN e 2 são convidadas, ex-alunas do IFRN e estudantes de design da UFRN, 
vinculadas à base de pesquisa do IFRN. Os estudantes ligados ao projeto são: Ana Luiza Hollanda, 
Anna Clara de Paula, Catarina Albuquerque, Cecília Calaça Alves, Daniel de Sena, Elizabeth 
Ferreira, Giovana Gabrielle Rodrigues, Karen Pereira, Maria Clara Oliveira, Maria Clara Lacerda, 
Paulo Trajano, Pedro Felipe Toscano e Thiago Souto.  

Em 2017, o projeto abriu seu escopo de atuação, expandindo a abrangência do atendimento a 
instituições para a criação de identidades visuais dos bairros da cidade de Natal. O primeiro bairro 
atendido foi Rocas, onde o projeto aproveitou da aprendizagem adquirida com as experiências 
anteriores. Assim, construímos sistemas de identidades visuais para marcos referenciais em Rocas, 
entendendo como instituições de referência aqueles lugares os quais as pessoas entrevistadas citaram 
quando contaram suas memórias e experiências vividas. Ou seja, referências espaciais, históricas, 
culturais ou emocionais. Os marcos eleitos das Rocas foram: Igreja Sagrada Família, Praia do Meio, 
Mercado das Rocas, Feira das Rocas, Mercado do Peixe, Canto do Mangue e Escolas de Samba. 

No ano de 2018, percebemos que este trabalho precisava se expandir para outros bairros de 
Natal-RN, ajudando a formar uma base de dados de signos visuais que pudessem expressar a 
identidade da cidade de forma única e genuinamente reconhecidos pelos moradores e visitantes do 
local. Desenvolvemos, então, o Criatif na Cidade Alta. Os marcos mais votados pelos entrevistados 
foram: Catedral, Igreja do Galo, Avenida Rio Branco, Praça André de Albuquerque, Bar do Zé Reeira, 
Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e Pinacoteca. Além desses, também foram citados outros 
espaços pelos entrevistados, quais sejam: IFRN Cidade Alta, Beco da Lama, Banco do Brasil, 
Prefeitura, Sebo Vermelho, Praça Padre João Maria, SESC, Rua João Pessoa, Comércio, Praça 7 de 
Setembro, Igreja Nossa Senhora da Apresentação, Memorial Câmara Cascudo e Rua Princesa Isabel. 

O Criatif nas Rocas e o Criatif na Cidade Alta são, portanto, uma continuação dos projetos de 
extensão CRIATIF, CRIATIF 2015, CRIATIF 2016, CRIATIF 2017 e CRIATIF NA RUA. Os 
projetos foram fomentados pelo planejamento anual do Campus Natal – Cidade Alta do IFRN, por 
meio de editais PROEX/IFRN. A delimitação das Rocas e Cidade Alta como locus de atuação adveio 
da importância histórica deles para a construção da identidade de Natal-RN. Seus marcos referenciais 
foram registrados em fotografia e desenhados com um programa vetorial, transformando-os em 
imagens passíveis de escalonamento. Para o Criatif nas Rocas, desenvolvemos também uma typefont 
(fonte de computador), com o objetivo de armazenar os desenhos em um só arquivo e facilitar a sua 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2148



distribuição para a comunidade. Este trabalho também será realizado pela equipe do Criatif para o 
projeto Criatif na Cidade Alta, com todos os signos do bairro, já vetorizados pelos estudantes. 

Como os projetos tratam de identidade visual, entendemos o termo como a expressão visual 
da identidade de um produto, ação ou até mesmo um bairro (WHELLER, 2012). E acreditamos ser a 
identidade visual uma ferramenta para ajudar a fortalecer a própria identidade de uma cidade e sua 
relação com as pessoas que ali vivem. O ato de aplicar os signos que representam os marcos 
referenciais de uma cidade em peças gráficas, como camisetas, copos, canecas, capas de livro, redes 
sociais, sites, entre outros, pode difundir aspectos da identidade, como seus lugares de importância, 
sua cultura e seus valores. Além disso, objetos do cotidiano marcados com a identidade do lugar 
podem interferir positivamente na relação das pessoas com o local, inclusive reforçando memórias 
vivenciadas por quem apenas visitou o lugar. 

E para o conceito de identidade visual dos bairros, neste artigo utilizamos o termo instituições 
materiais para aquelas que tinham um cliente e usuários definidos para aprovação das artes. E como 
instituições imateriais, lugares públicos, que não tivemos como identificar um cliente direto.  

Entendemos também como fontes, softwares que armazenam glifos (letras), instalados em 
dispositivos e que funcionam como mediadoras de escrita e comunicação digital em programas de 
computador. Segundo Niemeyer (2010), “(...) a tipografia [o estudo das fontes] é a representação 
visual da linguagem”.  

De forma simplificada, elas podem ser classificadas em fontes para serem lidas, fontes display  
e fontes dingbat. Aquelas projetadas para serem lidas, são as que utilizamos para os nossos textos e, 
por isso, privilegiam a legibilidade e leiturabilidade. As projetadas para serem preferencialmente 
vistas, são as display, que funcionam como destaque em capas ou letreiros, por exemplo. E as fontes 
dingbat são aquelas que armazenam desenhos e não letras, para serem utilizados como marcadores 
ou como o próprio desenho em programas vetoriais. No caso dos projetos do Criatif, a reunião dos 
vetores dos bairros em fontes dingbat facilitou a organização dos mesmos e sua distribuição para a 
comunidade. Dessa maneira, um artesão ou qualquer pessoa poderá utilizá-los em vários programas 
e para diversos fins, precisando somente instalá-los em seu computador.  

2 METODOLOGIA E RESULTADOS ALCANÇADOS 

Os projetos do Criatif utilizam o caminho metodológico para criação de identidades visuais 
do método chamado Fuxico, desenvolvido pela professora co-autora deste artigo em projetos de 
pesquisa do IFRN Campus Natal – Cidade Alta. O método possui 6 fases projetuais: empatizar, 
interpretar, idear, modelar, avaliar e realizar.  

Nesses projetos, na fase empatizar, entrevistamos 247 pessoas, sendo 147 das Rocas e 100 da 
Cidade Alta. Na entrevista, perguntamos aos usuários dos bairros a sua relação com o local e pedimos 
que contassem suas memórias em relação a ele. A partir da entrevista oral, registramos os lugares que 
as pessoas citavam em suas falas. E, depois, perguntamos a elas os locais que acreditavam ser os mais 
importantes das Rocas ou da Cidade Alta.  

Na fase interpretar, tabulamos as respostas, contando as ocorrências dos lugares citados e, 
assim, geramos uma lista de marcos referenciais dos dois bairros. Selecionamos os 7 marcos 
principais, mais votados de cada local e escolhemos as duas instituições materiais de cada bairro, para 
as quais desenvolvemos o sistema de identidade visual. Escolhemos também as instituições 
imateriais, para as quais desenvolvemos signos visuais que representavam cada lugar.  

Na fase idear, para o Criatif nas Rocas, desenvolvemos as identidades visuais e aplicações de 
duas instituições materiais: Igreja Sagrada Família e Escola de Samba Balanço do Morro, como pode 
ser visto nas Figura 1 e Figura 2. 
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Figura 1 - Identidade visual e aplicações da Igreja Sagrada Família 

Figura 2 - Identidade visual e aplicações da Escola de Samba Balanço do Morro 

Em relação às instituições imateriais, realizamos o registro fotográfico e desenvolvemos os 
signos visuais da Praia do Meio, do Mercado das Rocas, da Feira das Rocas, do Mercado do Peixe e 
do Canto do Mangue, como podem ser vistos na Figura 3.  

Figura 3 – Signos visuais dos marcos referenciais das Rocas 
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Estes signos também foram aplicados em peças gráficas, em objetos do cotidiano, além de 
terem sido transformados em uma fonte dingbat, como pode ser visto na Figura 4. Depois, 
desenvolvemos uma fonte display (para ser usada em cartazes e peças gráficas que precisam de fontes 
pesadas), contendo o alfabeto (A a Z), desenvolvido a partir de um letreiramento (desenho de letras) 
visto em um barco localizado no Porto das Rocas.    

Figura 4 – Fonte dingbat, com os signos das Rocas 

Para o Projeto Criatif na Cidade Alta, como instituições materiais. estamos desenvolvendo a 
identidade visual do Bar do Zé Reeira. Realizamos a fase empatizar, entrevistando os clientes do 
processo: o Zé Reeira e sua filha, Daiana, nos dias 13 e 14 de setembro de 2018. Entrevistamos 
também os clientes que frequentavam o bar no mesmo dia 13, pedindo para contassem suas memórias 
acerca daquele lugar. Com as memórias registradas, criaremos diversos signos visuais que 
representam o bar, para compor seu sistema de identidade visual. Até a conclusão do projeto, em 
dezembro de 2018, teremos o logotipo do bar, os desenhos dos signos visuais, as aplicações de 
letreiro, cardápio, uniformes e aplicações em mesas, paredes, louças e demais artefatos do bar. O 
desenvolvimento da Igreja Nossa Senhora dos Pretos, também terá início em outubro de 2018 e 
finalização das atividades no mês de dezembro do mesmo ano.  

E, para as instituições imateriais da Cidade Alta, realizamos o registro fotográfico e 
desenhamos os signos visuais da Catedral, Igreja do Galo, Avenida Rio Branco, Praça André de 
Albuquerque e Pinacoteca, como pode ser visto na Figura 5.  

Figura 5 – Marcos referenciais da Cidade Alta mais votados 

Para a composição da fonte dingbat da Cidade Alta, utilizaremos os desenhos dos marcos 
referenciais IFRN Cidade Alta, Beco da Lama, Banco do Brasil, Prefeitura, Sebo Vermelho, Praça 
Padre João Maria, SESC, Rua João Pessoa, Comércio, Praça 7 de Setembro, Igreja Nossa Senhora da 
Apresentação, Memorial Câmara Cascudo e Rua Princesa Isabel, como pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6 – Outros marcos referenciais da Cidade Alta 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto ao cumprimento das metas, para o projeto Criatif nas Rocas, realizamos todas as 
previstas e ainda superamos as expectativas assumidas, com a criação das fontes. Sobre o Criatif na 
Cidade Alta, realizamos a maioria das metas previstas, faltando, como já foi dito, finalizar a 
construção até a conclusão do projeto. Ademais, os dois projetos ampliaram as possibilidades de 
prática para os estudantes do curso de Multimídia do Campus-Cidade Alta e contribuíram com a 
construção da identidade dos bairros.  

Sobre a projetação a partir da visão das pessoas, percebeu-se que utilizar o caminho 
metodológico do método Fuxico foi de grande relevância para o projeto de extensão. Com as 
entrevistas pudemos eleger os pontos referência dos bairros a partir das falas das pessoas que lá vivem 
e não a partir da visão de historiadores que nem sempre conviveram com os lugares. Se não 
tivéssemos interrogado as pessoas das Rocas, antes de projetar, não teríamos, por exemplo, a visão 
de ordem de importância dos marcos, dada pela quantidade de votos da pesquisa.  

Quanto ao envolvimento da comunidade acadêmica do IFRN com os moradores dos bairros, 
durante a execução do projeto, ouviu-se inúmeros relatos dos mesmos em relação a se sentirem 
valorizados durante o processo de pesquisa e também com a possibilidade do bairro ser divulgado 
sob a ótica da história e de sua importância, diferente da imagem da menor valia a que eles foram 
sujeitados nos últimos anos.  

Sobre a divulgação do projeto para a Comunidade Acadêmica, o Criatif apresentou seus 
resultados desde 2015, nos Congressos SECITEX. E em 2016 e 2017, obtivemos um gratificante 
resultado de ser considerado o melhor projeto de extensão do IFRN naqueles anos.  

Como desdobramentos futuros, pretendemos continuar o trabalho de criação de identidade 
visual para outros bairros da Cidade de Natal e disponibilizar as fontes criadas para artesãos da cidade, 
para que possam aplicar em suas peças de artesanato, renovando sua relação com o artíficie e com a 
própria relação com a cidade e seus marcos referenciais  
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RÁDIO ROCAL DO IFRN: CONSTRUINDO ECOSSISTEMAS 

COMUNICATIVOS EM ESPAÇOS ESCOLARES 
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ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO 

O projeto “Rádio Rocal do IFRN: construindo 

ecossistemas comunicativos em espaços escolares” 

tem oportunizado o uso do Rádio Escolar dentro e 

fora do IFRN através da capacitação dos alunos para 

o uso educomunicativo do rádio. O objetivo é

desenvolver o protagonismo discente, posto que os

próprios alunos do IFRN capacitam demais alunos de 

escolas públicas a partir da metodologia pautada pelo 

diálogo e na produção colaborativa. A Rádio Rocal 

tem ampliado a comunicação das instituições 

envolvidas, sendo bem avaliada por integrantes e 

ouvintes. 

ABSTRACT 

The project  “Rocal Radio of  IFRN: Building 

communicative ecosystems in school spaces" has 

enabled the use of School Radio within and outside 

the IFRN through the training of students for the 

educational use of radio. The objective is to develop 

student leadership, since IFRN students themselves 

train other students from public schools, based on the 

methodology set by thedialogue and collaborative 

production. Rádio Rocal has broadened the 

communication of the institutions involved, being 

well evaluated by members and listeners. 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto “Rádio Rocal do IFRN: construindo ecossistemas comunicativos em espaços 

escolares” apresenta-se como uma prática educomunicativa que, desde 2017, tem oportunizado o uso 

do Rádio Escolar no IFRN-Cidade Alta, unidade Rocas, e tem capacitado alunos da escola Padre 

Miguelinho para o uso educomunicativo do rádio. Os alunos integrantes da emissora Rocal atuam 

como multiplicadores do conhecimento ao promoverem o intercâmbio de saberes com outra escola 

pública, de nível médio. Assim, o objetivo geral do projeto é desenvolver o protagonismo discente 

através do uso educativo e cultural do rádio empreendendo práticas educomunicativas dentro e fora 

PALAVRAS-CHAVE: Radio Rocal, Protagonismo Juvenil, Educomunicação, Diálogo, IFRN 

KEYWORDS:  Radio Rocal, Youth Protagonism, Educommunication, Dialogue, IFRN 
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do IFRN. O projeto adota a Educomunicação como teoria que orienta a prática intervencionista e que 

exige também uma metodologia pautada pelo diálogo, privilegiando a gestão compartilhada de 

saberes e práticas. Para tanto, utilizamos a ministração de oficinas formativas e rodas de conversa 

para promover uma constante produção colaborativa dos programas radiofônicos veiculados no 

IFRN. O projeto está alinhado às necessidades de um discente cidadão capaz de refletir criticamente 

e produzir diferentes linguagens midiáticas que integram a nossa atual sociedade. O público alvo do 

projeto é interno e externo, ou seja, alunos do IFRN do ensino Médio Integrado de Multimídia e o do 

curso Superior Tecnólogia em Produção Cultural, ambos do eixo tecnológico Produção Cultural e 

Design do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, bem como o público externo ao IFRN, a saber: as 

comunidades educativas pertencentes as escolas públicas da cidade de Natal-RN. Focamos, 

especialmente, no corpo discente, que, a partir da capacitação para o uso educomunucativo do rádio 

na escola, podem transformar o ecossistema comunicativo de toda a instituição. A execução do 

projeto tem trazido resultados positivos dentro do IFRN, unidade Rocas, oportunizando a toda a 

comunidade um espaço de interação produção e divulgação de conteúdos relevantes para a 

comunidade educativa, bem como tem sensibilizado os alunos e as coordenações  pedagógicas das 

escolas Padre Miguelinho e Francisco Ivo Cavalcanti para a utilização do sistema de rádio, que já 

possuem, de maneira mais participativa e construtiva. O projeto é bem avaliado pelos discentes 

integrantes da equipe, público-alvo (escolas) e o público ouvinte, conforme atestam os resultados dos 

questionários e enquetes realizadas. 

2 METODOLOGIA 

Como o nosso projeto volta-se tanto para comunidade interna (IFRN) quanto a externa 

(escolas públicas) num processo de diálogo, inicialmente realizamos o processo de intervenção 

educomunicativa na comunidade interna. Na intervenção interna, realizamos oficinas de 

capacitação contemplando a teoria e a prática da mídia Rádio. As oficinas foram ministradas pela 

coordenação do projeto de extensão em 2017. Após a capacitação, os alunos integrantes passaram a 

comandar a Rádio Rocal do IFRN, distribuídos nas equipes de locução, produção, edição e operação 

de áudio. Momento em que a teoria e a prática se encontram no processo colaborativo da programação 

radiofônica, voltada para a comunidade educativa do IFRN. Em 2018, os primeiros alunos formados 

na capacitação já formaram outra turma de discentes, atuando como multiplicadores. 

No processo de intervenção externa nas escolas, a saber: Instituto Padre Miguelinho e Escola 

Estadual Francisco Ivo Cavalcanti. Planejamos o processo de intervenção educomunicativa em uma 
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escola de cada vez. Primeiro, apresentamos, junto às coordenações pedagógicas e direção, o projeto 

de extensão, explicando como funciona a Rádio Escolar no IFRN e as oficinas de capacitação para o 

uso educativo e cultural do rádio sob a perspectiva da Educomunicação. Em seguida, iniciamos a 

intervenção propriamente dita com a execução das oficinas. Assim, a Educomunicação é adotada e 

entendida nesse projeto como: “[...] o conjunto de ações inerentes ao planejamento, implementação 

e avaliação de processos, programas e produtos, destinados a criar e a fortalecer ecossistemas 

comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais” (SOARES, 2000, p. 63).  

As escolas escolhidas já dispõem de Rádio Escolar, mas não fazem um uso educomunicativo 

do rádio por desconhecimento e falta de capacitação. As programações dessas emissoras resumem-

se à transmissão de músicas e informes escolares. Assim sendo, a metodologia que adotamos consiste 

em capacitar os discentes e, pelo menos, um docente, através de quatro oficinas com duas horas de 

duração cada, são elas: 1) Educomunicação e Rádio Escolar, 2) A linguagem e os programas no rádio, 

3) Produção e Roteiro e, por fim, 4) Edição em Rádio. Após as oficinas, o docente da escola que

recebeu capacitação coordenará a produção de programas na Rádio Escolar em questão. Dessa forma, 

cada escola atingida por nossa intervenção educomunicativa tem a oportunidade de usar a Rádio 

Escolar da maneira que mais atenda às suas necessidades. E, do outro lado, a equipe do projeto de 

extensão pode assessorar a escola, caso seja necessário.  

3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

O projeto de extensão: “Rádio Rocal do IFRN: Construindo Ecossistemas Comunicativos em 

Espaços Escolares” volta-se tanto para o público interno do IFRN através da capacitação dos 

discentes para o uso do rádio e constante produção radiofônica, mantendo em funcionamento a Rádio 

Rocal, quanto para o público externo através do processo formativo para o uso educativo e cultural 

do rádio no espaço escolar. O projeto iniciou-se em meados de 2017 através do Edital 01/2017-

DG/CAL/IFRN, atuando com o processo de formação interna e montagem do estúdio da Rádio Rocal. 

Sendo assim, a Rádio Rocal possui um estúdio instalado na unidade Rocas do IFRN- Cidade Alta e 

estreou no dia 24 de janeiro de 2018, sob o clima de muita empolgação por parte de toda a comunidade 

escolar do IFRN, produtores e ouvintes. O projeto também foi contemplado no Edital 01/2018-

DG/CAL/IFRN e tem dado prosseguimento ao funcionamento da Rádio Rocal, cujos programas 

podem ser escutados através de 10 caixas de som de 70W, instaladas em pontos estratégicos do IFRN. 

A rádio funciona nos intervalos das aulas e conta com uma grade de programação diversificada para 

atender a toda a comunidade escolar (discentes e servidores), tais como: o “Boletim Informa”, “Rádio 

em 1 minuto”, “Rocal Esporte Clube” (Jornalísticos), “Nossa língua”, “Beat Cultural”, “Que cantor 
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é esse?” (educativos-culturais), “Karaokê” e “Lá vem o trem” (interativos de entretenimento).  Quanto 

à equipe do projeto, é composta por 24 alunos, dos cursos médio integrado de Multimídia e Superior 

Tecnólogo em Produção Cultural, sob a coordenação de dois servidores do IFRN, que agem como 

Educomunicadores, assessorando os alunos nesse projeto. 

Figura 1 –  Alunas do IFRN no estúdio da Rádio Rocal 

A Rádio Rocal se atualiza a cada dia com novos programas para atender ao público interno, 

programas que são produzidos no processo colaborativo entre os alunos, dispostos nas equipes de 

locução, produção, edição e operação de áudio. Inclusive, o público ouvinte é constantemente 

consultado acerca da programação e das possíveis melhorias para a Rádio Rocal. A última pesquisa 

realizada junto ao público ouvinte em parceria com o Projeto 50mm, constatou a aprovação da Rocal, 

tal como revela o discurso do ouvinte: “a Rádio Rocal é uma rádio bem representativa e aberta que 

está mudando a cara do campus e serve como um espaço de fuga que traz descontração auditiva, 

entretenimento, informação e integração”. Além disso, o projeto já capacitou mais de 40 alunos do 

IFRN para o uso educomunicativo do rádio, sendo bem avaliado pelos integrantes do projeto, 

conforme os relatos seguintes: “A Rádio Rocal é a rádio que fala pelas Rocas”; “É um canal de 

comunicação eclético que promove o diálogo, a interação, a integração com a comunidade escolar e 

o público externo trazendo informações e entretenimento”; “É um projeto de extensão que

proporciona ao aluno aprender, praticar e gerar comunicação. Visa transformar o espaço escolar do 

IFRN utilizando a Educomunicação e a liberdade criativa”.  

Nesse sentido, a execução do projeto de extensão tem trazido benefícios positivos para a 

comunidade educativa do IFRN, sendo, inclusive, destaque em matéria jornalística da emissora 

INTERTV Cabugi. Além disso, nosso projeto de extensão se desdobra em um projeto de pesquisa e 
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obteve aprovação de artigo científico no II Congresso Internacional de Educomunicação e no VIII 

Encontro de Educomunicadores do Brasil que ocorrerão em São Paulo em 2018.  

Quanto aos resultados obtidos com o público externo, destacamos que as escolas atendidas 

pelo projeto foram muito receptivas às propostas apresentadas. Os alunos do Instituto Padre 

Miguelinho se mostraram muito interessados e participativos ao longo das oficinas e, atualmente, 

estão na fase de resolver as questões técnicas da rádio escolar da referida escola para colocar em 

prática o conhecimento apreendido nas oficinas. Além disso, também iniciamos o contato de parceria 

com a escola Francisco Ivo Cavalcanti que também já possuem rádio escolar.  

Figura 2 – Intervenção externa através de oficina no Instituto Padre Miguelinho 

Estamos no momento de planejamento das oficinas a serem ofertadas na escola Francisco Ivo 

Cavalcanti, com vistas à formação educomunicativa para dinamizarem a grade de programação 

radiofônica e melhoria do ecossistema comunicativo na escola. Algumas dificuldades apareceram ao 

longo do processo tais como: problemas técnicos para implantação da Rádio Rocal na unidade Rio 

Branco, bem como dificuldades de conciliar o calendário letivo do IFRN com as escolas assistidas 

pelo projeto, de modo que atrasamos o processo de capacitação. Contudo, o projeto tem caminhado 

a todo vapor a fim de contribuir e ampliar as intervenções educomunicativas em espaços escolares, 

sensibilizando outras comunidades educativas para o uso criativo e dialógico da mídia rádio. 

Nessa perspectiva, o espaço escolar não é marcado apenas pela voz do professor, mas também 

os aprendizes têm o direito de se expressarem, instaurando um modelo de educação horizontal, 

caracterizado, na concepção de Freire (1985), como uma prática em que os sujeitos refletem e agem 

sobre a realidade. Remontando esse pensamento de educação horizontal, mais do que ensinar coisas 

e transmitir conteúdos, o que importa é que o sujeito aprenda a aprender, sejam protagonistas do saber 

“[...]que seja capaz de resolver por si mesmo, de superar as constatações meramente empíricas e 

imediatas dos fatos que o rodeiam (consciência ingênua) e desenvolver sua própria capacidade de 
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decidir de relacionar de elaborar sínteses (consciência crítica) (KAPLÚN, 1985, p. 20). Portanto, é 

nesse panorama que as intervenções nos espaços escolares, sob os princípios da Educomunicação, 

ganham legitimidade e se mostram como um caminho possível de tornar a educação do século XXI 

mais condizente com a realidade dos discentes, de modo que seja interativa, dialógica e pautada numa 

gestão colaborativa de saberes entre discentes e comunidade escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto de extensão tem ampliado a comunicação interna do IFRN junto aos alunos, 

docentes e técnicos, de forma a oportunizar um espaço, através da Rádio Rocal, para a produção e 

divulgação de conteúdos relevantes. Tivemos melhorias nas formas de expressão dos discentes por 

meio da oralidade e da escrita dos integrantes do projeto, bem como no processo de reflexão em torno 

da mídia e de sua função social, desembocando no protagonismo juvenil. Os discentes do IFRN se 

assumem como Educomuicadores e capacitam demais discentes de escolas públicas num movimento 

que relaciona teoria e prática. A promoção desse o intercâmbio de saberes entre o IFRN e escolas 

públicas de Natal tem contribuído para a criação de ecossistemas dialógicos e participativos no âmbito 

da escola pública. Além disso, o projeto busca trabalhar o rádio, sua linguagem e a ludicidade na 

produção de programas sonoros integrados a diferentes disciplinas do currículo. Como forma de 

ampliar ainda mais a atuação da Rádio Rocal vislumbramos a instalação da Rádio na unidade Rio 

Branco do IFRN, bem como é intenção do projeto de extensão participar de outros editais para ampliar 

a parcela de público externo atendido. Dizemos isto porque com a divulgação da intervenção 

educomunicativa nas escolas e seus benefícios, outras escolas têm solicitado o processo de 

formação/capacitação e assessoramento da equipe Rocal do IFRN para implementar suas respectivas 

Rádios Escolares. 
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ÁREA TEMÁTICA: Comunicação. 

RESUMO 

O projeto de extensão Comunic-Ação II é uma 

continuação e uma consequência prática do seu bem-

sucedido projeto precursor, “Comunic-Ação” (2017). 

Em sua primeira versão, o projeto pretendeu 

consolidar o setor da Comunicação Social no Campus 

Lajes, através de práticas jornalistas e de 

comunicação social, a fim de estreitar os laços entre 

o IFRN-Campus Lajes e a comunidade da

Microrregião de Angicos. A missão foi cumprida. Em

sua segunda versão (2018), o projeto pretende

delinear e deixar demarcadas todas as práticas

relativas a execução de eventos institucionais

(pedagógicos, científicos e artísticos), de solenidades

e de cerimoniais institucionais.

ABSTRACT 

The Comunic-Ação II extension project is a 

continuation and practical consequence of its 

successful precursor project, “Comunic-Ação” 

(2017). In its first version, the project aimed to 

consolidate the Social Communication sector in the 

Lajes Campus, through journalistic and media 

practices, in order to strengthen the links between the 

IFRN-Lajes Campus and the Angicos Microregion 

community. The mission was fulfilled. In its second 

version (2018), the project intends to delineate and 

demarcate all the practices related to the execution of 

institutional events (pedagogical, scientific and 

artistic), solemnities and institutional ceremonials. 

1 INTRODUÇÃO 

O setor da Comunicação Social, presente (em teoria) em todas as instituições públicas oficiais, 

é responsável pela circulação e divulgação, interna e externa, do conhecimento e da informação 

produzidos pela instituição e pela comunidade. O projeto “Comunic-Ação”, pioneiro na rede do 

IFRN, nasceu, originalmente (2017), da necessidade urgente de se instaurar e fomentar a 

Comunicação Social no Campus Avançado Lajes, de maneira que isso pudesse intercalar os mais 

PALAVRAS-CHAVE:  Comunicação, Lajes, Jornalismo, Social, Cerimonial 

KEYWORDS:  Communication, Lajes, Journalism, Social, Ceremonial 
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variados setores do Campus, como o ensino, a setor pedagógico, a pesquisa, a extensão, a tecnologia 

da informação e a comunidade estudantil como um todo, através de práticas jornalistas e de 

comunicação social, na divulgação de eventos acadêmicos, trabalhos artísticos, projetos de extensão 

e de pesquisa e de notícias institucionais. O projeto pretendeu ser um canal de divulgação para a 

comunidade da Microrregião de Angicos. Tal projeto se mostrou bastante exitoso, pois de fato 

cumpriu o seu objetivo maior, situar a Comunicação no Campus, e todas as metas foram atingidas, 

demonstrando resultados acima do esperado para um projeto experimental (projeto piloto), pois, além 

de percebermos os efeitos contínuos no dia-a-dia do Campus, o projeto já conquistou, até o momento, 

três prêmios. 

Manter as conquistas do projeto inaugural (2017) já é um desafio em si, mas, aos poucos, 

praticamente todas as adversidades foram se tornando práticas rotineiras do fazer acadêmico e 

profissional. É preciso agora ir adiante e dar o segundo passo.  

O passo adiante é justamente a continuação do projeto, entretanto com um foco dirigido à 

gestão de eventos (científicos e solenes), obedecendo-se, sempre, a sequência lógica: planejamento – 

protocolo – cerimonial. A segunda missão deste projeto, portanto, é aprendermos, atuarmos e 

deixarmos demarcadas todas as práticas relativas a execução de eventos institucionais (pedagógicos, 

científicos e artísticos), de solenidades e de cerimoniais institucionais, pois, o Campus Avançado 

Lajes, no ano de 2018 fechará um ciclo da sua existência e do seu compromisso social, no qual 

restituímos à sociedade nossos primeiros frutos (os formandos), o que nos faz compreender que tal 

fato deve ser feito da melhor maneira possível, pois é de fundamental importância que as pessoas 

levem uma boa imagem da instituição. 

No ano de 2017, o Campus experimentou a realização da sua primeira SEMADEC, o qual foi 

avaliada pela comunidade interna e externa como muito bem-sucedida. Além de cerimoniais de 

formatura, também o Campus Avançado Lajes dará continuidade a um ciclo de eventos acadêmicos 

de referência na rede IFRN, como a sua primeira EXPOTEC, Seminários, Encontros, e outros 

eventos, e o setor da Comunicação Social, assim, deve estar preparado para estar presente e 

desempenhar a sua função em todos eles. 

O trabalho desenvolvido na organização geral de um evento e na condução do cerimonial e 

protocolo contribui na formação da imagem que as pessoas envolvidas irão guardar da instituição. Os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia constituem espaços de grande visibilidade 

social, por isso, é de fundamental importância que as pessoas levem uma boa imagem da instituição. 

Além de conceder uma educação de qualidade, é importante que seus feitos sejam também 

transmitidos da melhor forma possível.  

2 METODOLOGIA 

Optamos pela utilização do “Método da Comunicação Interativa”, que consiste na troca de 

informações multidirecional entre duas ou mais partes. Consideramos a forma mais eficiente de 

garantir entendimento comum por todos, pois esta metodologia é a mais adequada para uma 

comunicação que necessita de resposta ou quando a interação é essencial para garantir que a 

mensagem foi transmitida apropriadamente. 

Delinear e deixar demarcadas todas as práticas relativas a execução de eventos institucionais 

(pedagógicos, científicos e artísticos), de solenidades e de cerimoniais institucionais; e fomentar a 

comunicação interna e externa do conhecimento produzido pela comunidade acadêmica do IFRN, em 

especial do Campus Avançado Lajes. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O acompanhamento e avaliação do projeto é feito de maneira constante e continuada, por seu 

coordenador e equipe responsável, assim como por via de apreciações e análises institucionais oficiais 

e não oficiais (páginas na web).  

Assim como trabalhamos pela manutenção da Comunicação Social do Campus Avançado 

Lajes, através da interação completa entre a comunidade da Microrregião de Angicos e o Campus, 

este projeto almeja consolidar as práticas relativas a execução de eventos institucionais (pedagógicos, 

científicos e artísticos), de solenidades e de cerimoniais institucionais.  

Todos os seus resultados estão sendo demonstrados de forma constante, tanto na página oficial 

do Campus Avançado Lajes quanto em outras formas de mídias oficias, como a página do Campus 

no Facebook, no Instagran, revista NUART, no canal oficial do Campus no Youtube dentre outros.  

O projeto pretende, ainda este ano, promover um ciclo de oficinas, para três prefeituras e três 

escolas da região, com o intuito de repassar a experiência da Comunicação Social aos setores 

públicos. 

O projeto já foi apresentado em dois eventos, a III SECITEX (2017), VII EXPOTEX 

CAMPUS MACAU (2018) e no 8º CBEU (Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, na 

UFRN). Intentamos ainda apresentar matéria para a Revista InforM, assim como apresentar 

resultados na I EXPOTEC do Campus Avançado Lajes dentre outros eventos que aparecerão em 2018 

e depois. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Projeto de Extensão “Comunic-Ação II” tem se mostrado uma ótima experiência para 

servidores e alunos do Campus que, até então, tinham pouco ou nenhum conhecimento e prática na 

área da comunicação social. O Projeto tem se mostrado uma ótima experiência construída, na qual 

aprendemos errando e acertando, mas sempre nos guiando pelo planejamento, pela programação e 

atendimento ao público interno e externo ao Campus. 

O Projeto também tem se mostrado bastante útil ao Campus já que o mesmo ainda não conta 

com um setor e com servidores específicos e exclusivos para atender ao setor da Comunicação Social. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos à Comunicação Social da Reitoria do IFRN pelas assessorias prestadas. Aos 

servidores do Campus Lajes de forma geral, e à Diretora Geral Pollyanna de Araújo pelas 

contribuições e amparos necessários ao projeto. Agradecemos aos alunos do Campus, assim como 

seus familiares, pela paciência e boa vontade. E finalmente agradecemos à comunidade de Lajes e 

microrregião de Angicos pela participação nos eventos quando solicitados. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2162



REFERÊNCIAS 

BRASIL. Decreto-Lei nº 70.274, de 9 de março de 1972. Aprova as normas de cerimonial público e 

a ordem geral de precedência. Disponível em: 

https://www.presidencia.gov.br/ccivil/decreto/d70274.htm . Acesso em: 30 março de 2018. 

BRASIL. Manual de Redação da Presidência da República. Disponível em: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/index.htm. Acesso em: 30 março de 2018. 

BRASIL. Eventos e cerimonial: simplificando as ações / org. Maria Lúcia Bettega. 2. ed – Caxias 

do Sul: EDUCS, 2002. 212p..: il.; 19 cm. 

BRASIL. Vade Mecum Cerimonial – Comendo do Exército/ Ministério da Defesa. Acesso em: 30 

março de 2018. 

http://www.sgex.eb.mil.br/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=100 

BRITTO, Janaína; FONTES, Nena. Estratégias para eventos. São Paulo: Aleph, 2002. 

BURDZINSKI, Carla Simone. Pró-Reitoria de Extensão do IFTO. Guia de Eventos, Cerimonial e 

Protocolo do Instituto Federal de Tocantins. Palmas/TO. 

CHAMUSCA, Marcello; CARVALHAL, Márcia. Relações Públicas Digitais: O pensamento 

nacional sobre o processo de relações públicas interfaceado pelas tecnologias digitais. 

Salvador: Edições VNI, 2010. 

DE LUCCA FILHO, Vinicius. HAEMING, Waléria Külkamp. Guia de Eventos do Instituto 

Federal de Santa Catarina. Florianópolis: IF-SC, Brasil, 2010. 

FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de Projetos de Extensão Universitária. São Paulo: 

Avercamp, 2008. 

Guia de Eventos, Cerimonial e Protocolo da Rede Instituto Federal de Educação Profissional e 

Tecnologia; 2010. Acesso em: http://redefederal.mec.gov.br/links/1130-guia-de-eventos-para-a-

rede-federal-conta-com-nova-edicao 

LEMOS, André. Comunicação e mobilidade: aspectos socioculturais das tecnologias móveis de 

comunicação no Brasil. Salvador: EDUFBA, 2009. 

Resolução nº 66/2009-IFRN. 

VICENTE, Maximiliano Martin. História da comunicação social: um campo em construção. São 

Paulo: Editora UNESP, 2009. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2163



UMA EXPERIÊNCIA COM A ORALIDADE: A InForma Rádio 

AZEVEDO, A. L. H.1; SILVA, H. T.2; MEDEIROS, J. J.3 e MEDEIROS, K. J.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO 

Este resumo visa discutir o aprimoramento da 

oralidade no âmbito acadêmico através do 

projeto de extensão InFoRmaNdo, que tem o 

compromisso de levar a informação para o 

público interno e externo do Campus São Paulo 

do Potengi, através do trabalho com a Web 

Rádio. Destacamos a importância da discussão 

de como os meios de comunicação evoluíram 

na chamada “Era da Informação”. Nesse 

quesito a Web Rádio se destaca, pois é um meio 

de comunicação que representa essa evolução. 

A InForma Rádio integra-se a isso, 

possibilitando difusão da informação como 

também o aumento da visibilidade do projeto. 

ABSTRACT 

This abstract aims at discussing the 

improvement of orality in the academic field 

through the InFoRmaNdo extension project, 

which is committed to bringing information to 

the internal and external public of the São Paulo 

do Potengi Campus, by working with the Web 

Radio. We emphasize the importance of the 

discussion of how the media evolved in the so-

called "Information Age". In this regard, the 

Web Radio stands out because it is a means of 

communication that represents this evolution. 

InForma Radio integrates itself with this, 

allowing diffusion of information as well as 

increasing the visibility of the project. 

1 INTRODUÇÃO: A INFORMA RÁDIO VAI ENTRAR NO AR 

Atualmente vivemos em um mundo globalizado, em que o maior desafio é manter-

se a par de tudo que está ocorrendo a nossa volta. Com a facilidade da circulação de 

informações hoje em dia, na rapidez de um clic, (avanço este possibilitado pela invenção e 

expansão da internet, nas últimas décadas), somos bombardeados diariamente com 

milhares de notícias, imagens, vídeos e discursos diversos. As informações vêm e vão em 

proporções faraônicas e, muitas vezes, passam despercebidas por nós. 

PALAVRAS-CHAVE:  informação, meios de comunicação, oralidade, Web Rádio. 

KEYWORDS:  information, media, orality, Web Radio. 
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O mundo mudou, as pessoas mudaram, as formas de receber e trocar informações 

mudaram. Desse modo, a forma de ouvir rádio também mudou, já que 42% das pessoas 

atualmente ouvem Web Rádio. E isso não é mais uma tendência, mas sim um novo 

comportamento. 

A Web Rádio é uma plataforma on-line que faz uso da tecnologia streaming1, 

necessitando somente de um servidor que emite programas ao vivo ou gravados. A maior 

vantagem dessa “nova” rádio é poder ser acessada em qualquer lugar do mundo, 

requerendo apenas que o indivíduo tenha acesso à internet e a um aparelho que se conecte 

a ela, diferente da transmissão radiofônica tradicional, além do mais, não é necessária a 

autorização do governo para que a Web Rádio funcione. 

Para Pacheco (2018, p.6): 

O surgimento da Web Rádio (emissoras exclusivas para a internet) tem 

ampliado o serviço disponível, estreitando a relação com ciberouvintes. 

Através dos chats, banco de dados com informações e listas de 

discussões, a emissora potencializa seus serviços, oferecendo algo a mais 

para o usuário da internet. 

Com isso, notamos que há uma troca de informação por meio da interação entre os 

comunicadores, essa intenção deixa mais clara a questão colocada em pauta no programa 

em forma de áudio. Segundo Ogliari e Souza (2018), a Web Rádio tem seu papel ampliado 

dada a fusão de dois meios de comunicação (internet e novos aparelhos de televisão), ação 

permitida pelas mudanças tecnológicas em curso. 

Além disso, Farias (p.3, 2014) escreve que, 

O rádio é, sem dúvida, um meio importante de comunicação pelo fato de 

permitir um tipo de troca de mensagens horizontalizado, em que os 

interesses mais simples dos cidadãos não são perdidos. O ouvinte, nesse 

sentido, não precisa apenas ouvir, mas pode também falar, ou seja, 

participar dos programas, principalmente no que concerne às notícias 

locais. Com efeito, a radiofonia, teoricamente, deveria tornar seus 

ouvintes abastecedores de informação. 

Tendo tais considerações em vista, enxergamos a potencialidade que a união da 

Web Rádio com as redes de comunicação já utilizadas (Facebook, Instagram) atrelaria ao 

nosso projeto, visto que uma das metas do projeto de extensão InFoRmaNdo é ampliar o 

alcance de visibilidade (para o público interno e, especialmente, o externo), estreitando 

relações com o nosso público-alvo, constituído por consumidores que querem ter voz e que 

acima de tudo valorizam os serviços que cedem tal espaço na sua produção, e como já 

explicado, a inserção da Web Rádio possibilitaria esse acontecimento. 

1 A tecnologia streaming é um modo de transmissão imediato de dados de vídeo e áudio na internet. 
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A oportunidade da experiência com a Web Rádio trouxe ao projeto InFoRmaNdo a 

chance de fazer os discentes participantes entrarem em contato com o universo da rádio 

inserida num meio já conhecido por eles, a internet. O InFoRmaNdo, através da atividade 

com a Web Rádio, realiza  um de seus objetivos que é o de desenvolver a oralidade através 

da linguagem jornalística, e a criação da InForma Rádio ampliou a contribuição desse 

desenvolvimento nos discentes, visto que além da escrita (na criação da pauta dos 

programas, na elaboração de entrevistas etc.), agora aprimora-se a oralidade, a capacidade 

de interação social, a cooperação e o processo de tomada de decisões, visto que a 

informação é adquirida em tempo real, ou seja, com pressões e problemáticas 

verdadeiramente reais. 

Sendo assim, este trabalho tem por objetivo apresentar como se deu o processo de 

concepção da Web Rádio, bem como as experiências vivenciadas, abordando os desafios 

enfrentados na criação e no tratamento da informação, bem como suas implicações e 

resultados no âmbito acadêmico. 

2 METODOLOGIA: PREPARANDO A PAUTA DO DIA 

A metodologia do presente trabalho se baseia em experiências vivenciadas pelos 

participantes do projeto e nas reflexões e impressões que tais vivências causaram nos 

mesmos, logo, esta produção se trata de um relato de experiência. 

Para Lopes (2012): 

Um relato de experiência pertence ao domínio social, fazendo parte das 

experiências humanas, devendo conter tanto impressões observadas quanto 

conjecturadas. Este tipo de estudo é importante para a descrição de uma 

vivência particular que suscitou reflexões novas sobre um fenômeno 

específico. 

A Web Rádio Saberes em Movimento (https://www.spreaker.com/show/saberes-

em-movimento) foi criada por um docente de biologia, no Campus São Paulo do Potengi. 

Ele utilizava o recurso para divulgar curiosidades e conhecimentos gerais sobre diversas 

áreas, especialmente, as da área biológica. Posteriormente, o mesmo cedeu espaço a 

professora de língua portuguesa, coordenadora do projeto de extensão InFoRmaNdo, que a 

uniu à InForma Rádio, já existente, porém presente localmente apenas em eventos da 

instituição. A partir dessa união, a coordenadora começou o processo de reformulação da 

InForma Rádio juntamente aos discentes integrantes do projeto InFoRmaNdo. 

Inicialmente, a orientadora preparou os membros do InFoRmaNdo com 

orientações através de pesquisas bibliográficas afim de que conhecessem mais sobre a 

ferramenta de informação Web Rádio, além de realizar discussões do que seria 

desenvolvido, os cuidados que deveriam ser tomados antes de se dar início às postagens. 

Durante o período de estudo, percebeu-se que a utilização da Web Rádio requer 

vários cuidados se o objetivo almejado for alcançar as pessoas com a informação de uma 

forma envolvente e inovadora. Isso se deve, principalmente, ao fato de que o público-alvo 

está habituado ao consumo de materiais com linguagem verbo-visual, como vídeos, 

imagens e textos escritos. O ser humano é visual e superar esse fato é um desafio enorme. 
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Quem trabalha com Web Rádio deve pensar em como entreter o ouvinte com o recurso 

sonoro, visando instigá-lo a imaginar cenários, a interagir a partir do que escuta. Para isso, 

investir na entonação da voz e recursos sonoros são ótimas estratégias, contudo, ainda 

existe a inexperiência em utilizar esses recursos. 

Além disso, o tratamento com a informação é essencial, visto que se deve ter em 

mente: Quem é nosso público-alvo? O que gostam de ouvir? Como gostam de ouvir? Será 

que esse assunto é interessante para o público-alvo? Como atrair novos ouvintes? Como 

também o cuidado no momento da gravação, com a entonação da voz, a velocidade, a 

linguagem e entusiasmo transmitido. 

Com estudo e discussão, chegamos às respostas para os questionamentos acima e 

concluímos o levantamento de dados acerca da nova ferramenta a ser utilizada pelo 

InFoRmaNdo. Assim, partiu-se para os primeiros trabalhos em campo. A metodologia 

naturalmente instaurada no processo de produção seguiu a sequência: 

• Reunião com todos os participantes do projeto de extensão;

• Compartilhamento de informações, em que cada integrante expôs o que sabia

sobre eventos e ações que estão ocorrendo no campus;

• Divisão das informações que seriam produzidas e divulgadas na InForma

Rádio e nos outros veículos de informação já utilizados (Facebook e

Instagram);

• Escolha do entrevistado (caso houvesse).

Terminada a primeira etapa, seguiu-se o planejamento entre os alunos 

responsáveis pela InForma Rádio, que se estabeleceu da seguinte forma: a) produção do 

roteiro da entrevista contendo perguntas e/ou sequência de falas, caso ocorra apenas 

divulgação de eventos, ações; b) gravação; c) edição; d) revisão e, por fim, e) publicação 

na plataforma on-line. 

A fase de gravação normalmente utiliza somente aparelho celular e os integrantes 

mantêm a atenção em outros fatores, como: o ambiente em que ocorrerá a gravação (para 

que não haja ruídos que possam comprometer a audibilidade do trabalho), e a qualidade da 

fala, para que não existam vícios linguísticos, gaguejo ou linguagem inadequada (palavras 

chulas, por exemplo). 

Quando há entrevista, os alunos se deslocam até o local onde o entrevistado se 

encontra, contudo, em algumas situações, quando este não pode participar da gravação no 

momento em que foi solicitado, os questionamentos decididos no roteiro são enviados por 

outras redes de comunicação (como WhatsApp) e o próprio entrevistado pode gravar suas 

considerações (a flexibilidade é uma característica muito importante no projeto 

desenvolvido). 

A tarefa de revisão normalmente é executada pela coordenadora, visto que é um 

trabalho realizado por discentes (que objetiva desenvolver a produção de textos orais e 

escritos, tomada de decisões e trabalho em equipe). Vale salientar que o trabalho não é 

realizado por uma equipe de jornalistas profissionais. 

No momento, a InForma Rádio tem feito postagens de áudios informativos, 

porém estamos com um projeto de inclusão de programas com um cunho mais humorístico 

e também mais interativo para com os ouvintes. Até o final deste ano pretendemos lançar 
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tais novidades, afim de cada vez mais entreter o público, com informação de qualidade, 

interativa e consolidar progressivamente o projeto InForma Rádio. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES: A 

INFORMA RÁDIO NO AR! 

Após as primeiras experiências com a plataforma on-line, os alunos se 

familiarizaram melhor com a execução, de forma que o processo de entrevista, gravação e 

edição se tornaram mais rápidos. Os participantes se adaptaram, também, com a lógica de 

obtenção de informação, ou seja, perguntas-chave para não haver equívocos nas respostas, 

bem como naturalidade na fala. 

Nos primeiros meses de utilização da Web Rádio, o conteúdo se ateve às 

atividades do campus, como outros projetos de extensão e pesquisa, divulgação do 

desempenho em olimpíadas de conhecimento, dos eventos internos e dos eventos de maior 

porte na comunidade interna e externa.  

Um dos maiores desafios enfrentados na realização do projeto InForma Rádio é a 

rapidez com que as informações devem ser repassadas para o público. Os discentes 

precisam estar atentos a passar a informação de forma atualizada e quase em tempo real 

para os ouvintes, visto que o meio da informação é incessante. 

No quadro a seguir demonstrarmos melhor os resultados de nosso trabalho, o 

desempenho que a InForma Rádio obteve com base nas visualizações de alguns 

programas: 

Quadro 1: comparação do número de audições antes e após a atuação da InForma 

Rádio na Web Rádio Saberes em Movimento. 
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Comparando-se o número de visualizações antes e depois da InForma Rádio na 

plataforma Web Rádio Saberes em Movimento, é perceptível o crescimento exponencial da 

visibilidade e atratividade desta. A InForma Rádio adentra na plataforma a partir do dia 24 

de maio de 2018. O que demonstra que a inserção do InFoRmaNdo deu maior relevância 

ao projeto da Web Rádio. Esse acontecimento se deve ao fato de haver constante feedback 

nas demais redes de comunicação utilizadas pelo projeto, demonstrando a ponte existente 

entre as diversas redes sociais. 

A dinâmica entre os veículos de informação ocorre da seguinte maneira: durante as 

postagens no Facebook e Instagram citamos que existe conteúdo complementar na Web 

Rádio, ou seja, enquanto que nas duas primeiras disponibilizamos a cobertura rápida e ao 

vivo, na rádio oferecemos a informação detalhada sobre o que está acontecendo. Dessa 

forma, o público das redes sociais é instigado a estar “por dentro” do que ocorre, ou seja, 

ser ciente de toda a informação disponível. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A PROGRAMAÇÃO QUE NÃO SE ACABA 

Inicialmente, o desempenho, tanto da plataforma, como dos discentes, mostrou-se 

satisfatório. As postagens ocorrem com frequência e a eficiência da atuação em campo 

aumentou. Além disso, os discentes apresentam maior domínio linguístico e segurança na 

oralidade, tanto que criaram o bordão que já é marca identitária da rádio: “Bom dia, boa 

tarde, boa noite!” Posteriormente a essa primeira etapa, haverá introdução de outros 

conteúdos, com viés de entretenimento, na criação de programação autoral. 
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O papel da InForma Rádio na escola vai para além de meramente levar informação. 

Incentivar os estudantes a exercitarem a oralidade e terem contato com essa forma de 

linguagem, mesmo que apenas como ouvintes, é de suma importância. Vivemos a Era da 

Informação, em que para se ter sucesso nos tempos atuais, é necessário que se tenha além 

do domínio da escrita, um bom discurso oral. 

Partindo do princípio de que o projeto InForma Rádio faz parte de um projeto de 

extensão, e o projeto visa romper com as meras barreiras das paredes da instituição 

buscando o alcance da comunidade externa, faz-se necessário que essa ponte com o 

público externo e a instituição seja reforçada por meio de artifícios que a levem a conhecer 

melhor o projeto e interagir com tal. Sendo assim, estamos analisando a viabilidade de 

propor minicursos e outras ações para divulgar e levar a InForma Rádio para as escolas 

públicas do município de São Paulo do Potengi e região do agreste potiguar. 

Observamos que o projeto vem trazendo bastante visibilidade para os eventos do 

campus, proporcionando para o público externo a possibilidade de estar informado sobre o 

que ocorre na instituição. Isso é algo realmente revolucionário, pois, a região é, 

infelizmente, carente de informação. 

Mesmo que seja um recurso implantado recentemente no projeto de extensão 

InFoRmaNdo, a nova experiência da InForma Rádio já demonstra suas contribuições na 

construção de conhecimento dos membros envolvidos, propiciando novas vivências e 

desafios e seu impacto já vem sendo percebido para além dos muros da instituição. 
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InFoRmaNdo E FACEBOOK: ESTRATÉGIAS DE ENGAJAMENTO 

ARAÚJO, L.S. 1; LOPES, M. I. M.2; CABRAL, T. I. S.3 e MEDEIROS, K. J.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

RESUMO 

Em meio a necessidade de rapidez na 

propagação de notícias, o Facebook exerce 

um importante papel na era da 

intercomunicação. Sua eficiência na 

transmissão de informações, tornou-o um 

meio ideal para que o projeto de extensão 

InFoRmaNdo, do IFRN campus São Paulo do 

Potengi, atuasse on-line. O projeto levou seus 

integrantes a operar na rede social com a 

finalidade de abranger seu espaço, 

disseminando informações. Neste trabalho, 

vamos analisar uma estratégia de 

envolvimento e como conseguimos alcançar 

mais pessoas, envolvendo-as numa rede de 

interação e informatividade.

ABSTRACT 

Amidst the need for speed in the spread of news, 

Facebook plays an important role in the age of 

intercommunication. Its efficiency in the 

transmission of information made it an ideal 

medium for the InFoRmaNdo extension project, 

of the IFRN campus São Paulo do Potengi, to act 

online. The project led its members to operate in 

the social network in order to cover their space, 

disseminating information. In this work, we will 

analyze a strategy of involvement and how we 

can reach more people, involving them in a 

network of interaction and information. 

1 INTRODUÇÃO: VAMOS ACESSAR A PÁGINA 

Desde a sua criação, em fevereiro de 2004 até aos dias de hoje, o Facebook 

transformou-se num extraordinário caso de sucesso através do domínio massivo de milhões 

de interações sociais diárias (CORREIA e MOREIRA, 2014). Em menos de uma década de 

PALAVRAS-CHAVE:  comunicação, engajamento, Facebook, publicação. 

KEYWORDS:  communication, engagement, Facebook, publication. 
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utilização e produção da rede social Facebook, conseguimos observar a sua influência em 

meios e áreas diferentes, desde o ambiente social até o econômico, construindo ligações, 

conquistando espaços. 

As mídias sociais estão diretamente ligadas aos conteúdos midiáticos como texto, 

imagem, som e vídeo, distribuídos e partilhados pelas pessoas através das mesmas. O uso 

cada vez maior das redes sociais está ligado apenas a fatores tecnológicos, mas sim aos 

fatores de interação humana. Dessarte, as redes sociais on-line servem, na verdade, para 

ampliar as conexões estabelecidas entre indivíduos. Por isso, além de disponibilizar fácil 

acesso, o Facebook proporciona a conexão entre milhares de usuários ao desconsiderar, em 

parte, a distância, tornando-a um fator menos notável em meio as nossas necessidades de 

comunicação e aumentando a disseminação de informações, contribuindo para interligar 

pensamentos, vivências, experiências e ideias sobre diversas temáticas. 

Devido à crescente requisição da rede social para assuntos diversos, o projeto de 

extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN), campus São Paulo do Potengi (SPP), InFoRmaNdo, observou a possibilidade de 

utilizar esse meio de comunicação como instrumento na divulgação dos acontecimentos e 

notícias de interesse do IFRN SPP e da região em que ele se localiza.  

A proposta de “oferecer às pessoas o poder da partilha, tornando o mundo mais aberto 

e interligado” (CORREIA e MOREIRA, 2014) é o propósito do Facebook, portanto a 

experiência que o projeto está transpassando, caracteriza-se como um meio progressista de 

difundir notícias sobre o IFRN SPP, evidenciando o trabalho realizado no Instituto. Como o 

objetivo do InFoRmaNdo não se trata apenas de divulgar notícias para a comunidade que 

compõe o campus ou para o público externo a ele, mas transfigurar as informações em nível 

de conhecimento, apresentando um modo didático e interativo de corresponder às 

expectativas dos internautas usufruindo de ferramentas tecnológicas. 

2 METODOLOGIA: ENVOLVENDO-SE COM NOSSA PUBLICAÇÃO 

O projeto InFoRmaNdo, criado em julho de 2015, une educação à divulgação de 

informação. Inicialmente não atuava nas redes sociais, mas na produção escrita de jornal 

impresso, mas observa-se que, em meio a citada necessidade de comunicação instantânea, 

não há como estar fora do maior meio de transmissão de informações da atualidade e, assim 

surgiu a ideia de criar, para o projeto, um perfil na rede social Facebook, em 21 de maio de 

2017, tendo em vista o alcance proporcionado pela plataforma. O projeto buscou, por meio 

da rede mencionada, agregar conhecimentos e fazer com que houvesse maior envolvimento 

por parte do corpo institucional do IFRN SPP e da comunidade externa, da cidade-sede do 

campus e das cidades vizinhas, que também compõem o corpo institucional. Para tanto, as 

notícias divulgadas na página buscam dar ênfase aos acontecimentos do campus, com áreas 

protocolares, como aberturas de cursos e inscrições em processos seletivos, divulgação de 

editais e avisos etc., mas também traz entretenimento, como a cobertura do Inter Campi1, 

abrindo espaço para que o público do Instituto sugira anúncios sobre as atividades que 

executam no local. 

1 Competição da rede IFRN que visa a disseminação e prática do esporte entre os 21 campi do Instituto. 
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A experiência no perfil se iniciou, de maio a agosto, com a organização de grupos 

encarregados por postagens semanais com temáticas variadas, de acordo com a área de maior 

identificação e afinidade dos componentes, de modo a facilitar o processo de produção. O 

modelo permaneceu ativo durante um trimestre, sendo esse o período de adequação às 

manutenções futuras – ou seja, de experiência –, alterando os dias e, quando necessário, a 

temática dos grupos responsáveis por seus correspondentes conteúdos.  

Sendo assim, foram estabelecidos dias da semana em que seriam postados o material 

produzido, com o objetivo de não faltar temática em nenhum deles. Contudo, após um 

período de 15 dias desde a primeira publicação – 23 de maio de 2017 –, notou-se que algumas 

postagens não poderiam ter sua publicação executada no tempo pré-estabelecido – 

semanalmente – obstante a dificuldade de produção. Com isso, as equipes procuraram 

moldar-se e conciliar a elaboração do material com as atividades acadêmicas, para evitar 

desconforto no final de semestre, provocado pelo acúmulo de ocupações dos discentes nesse 

período. Isso fez com que, nessa época, o envolvimento na página caísse, sendo registrados, 

até mesmo desinteresse com os assuntos publicados, de modo que algumas pessoas a 

deixaram de seguir. Analisando essas e outras problemáticas, o grupo precisou se adequar 

ao ritmo, ao mesmo tempo em que não deixasse de lado o perfil InFoRmaNdo, por isso foi 

estendido o espaço de tempo entre as publicações e algumas foram modificadas.  

Para aumentar o número de pessoas que seguem a página, o grupo começou a analisar 

as postagens já realizadas e percebeu que o envolvimento aumentava quando elas eram 

direcionadas aos discentes e docentes do local. Um exemplo disso ocorreu na implementação 

do quadro “Quem é você?”, em que uma pessoa do campus é escolhida para ser entrevistada, 

de modo a melhor conhecermos, e são feitas perguntas a respeito da mesma. Contudo, antes 

da postagem do vídeo, os usuários só teriam acesso, inicialmente, a três dicas acerca da vida 

do entrevistado – afim de criar suspense e gerar curiosidade na descoberta. O vídeo com a 

entrevista só era publicado no fim do dia, revelando, enfim, a sua identidade. Seguindo o 

exemplo de postagem como essa, despertamos o interesse dos usuários, que são instigados 

a interagir com a página para descobrir o alvo do "Quem é você?", além do real envolvimento 

por conhecerem melhor uma pessoa (servidor e/ou discente) com a qual convivem no 

Instituto. 

Desse modo, após um trimestre, enxergou-se quais estratégias surtiam algum 

envolvimento dos seguidores (como as que havia fotos e vídeos, com postagens direcionadas 

aos que acompanham a página) e quais não (a divulgação de editais, por exemplo). 

Percebemos que a mudança na organização das postagens é um fator essencial para o 

crescimento do envolvimento dos usuários na rede social. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES: OS 

ENGAJAMENTOS 

O InFoRmaNdo é um projeto muito importante para a aprendizagem de quem está 

produzindo o conteúdo para a página, como também para quem está acompanhando o 

trabalho desenvolvido nesse âmbito. Este traz várias informações cotidianas sobre o que está 

acontecendo no campus, novidades, memes, questionários e utiliza todas essas formas para 

deixar quem segue a página informado. 
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Em virtude da experiência vivenciada através do projeto, é notável a interação social 

não só do público interno, mas também do externo ao Instituto, que participa através das 

reações, compartilhamentos e comentários feitos pela rede social Facebook. Isso 

proporcionou aos componentes do InFoRmaNdo melhor desenvolvimento na escrita e a 

percepção das estratégias necessárias para alcançar, pela linguagem, o público-alvo. 

Como se vê abaixo, no gráfico 1, desde o retorno das atividades regulares, na página 

do InFoRmaNdo, no Facebook, há um constante crescimento, demonstrando como o nosso 

público interno e externo está interagindo positivamente com o conteúdo que estamos 

desenvolvendo. 

Gráfico 1. Dados do perfil do InFoRmaNdo. Fonte: Print Screen do Reportei. 

Constata-se que nos meses iniciais há uma quantidade mínima de 6 (seis) curtidas2, 

devido a página ter parado as postagens do ano anterior (2017) para o início deste (2018), e 

vemos como as postagens diárias e semanais são importantes para manter o bom 

funcionamento da página, para que o nosso público não perca a vontade de interagir. 

Com os dados que foram coletados entre 14 de março de 2018 até 13 de agosto de 

2018, observa-se que esse aumento se deu devido à veracidade das informações, à agilidade 

e ao comprometimento com as notícias que são postadas para as pessoas que seguem. 

Contudo, existem alguns fatores que impossibilitaram o maior êxito na execução, como a 

falta de estrutura e equipamentos necessários/adequados para cobrir com mais qualidade os 

eventos realizados no campus, uma vez que o nosso projeto atua com equipamento (celular) 

de seus componentes. 

Como mencionado, o "Quem é você?", é uma das publicações que melhor representa 

estratégias de engajamento da página do InFoRmaNdo, pois se caracteriza por construir o 

interesse do usuário a partir de perguntas e respostas, afim de montar um perfil de um 

indivíduo do campus, para que o conheçamos melhor. 

2 Modo de interação entre os usuários da rede que demonstra seu envolvimento com a mesma. 
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Figura 1. Postagens das dicas do "Quem é você". FONTE: página do InFoRmaNdo 

no Facebook. 

Na figura 1, pode-se perceber que as publicações trazem uma breve descrição acerca 

do entrevistado para o “Quem é você?” e logo após inicia a primeira dica, na seguinte 

afirmação: “É uma pessoa simpática e gosta de conversar por aí”. Os dados mostram que 65 

pessoas foram alcançadas, comprovando um caminho promissor do post. Na segunda 

postagem, constata-se uma diminuição de pessoas alcançadas para 43, ou seja, 66% do nosso 

público não acompanhou a dica. A terceira e última postagem apresentou um aumento 

significativo, com 83 pessoas alcançadas, em relação a postagem anterior. Isso se deveu a 

curiosidade dos usuários em saber de quem se tratava, já que faz referência a alguém bem 

conhecido e com o qual há uma relação no cotidiano do campus. 

As figuras 2 e 3, a seguir, explicitam o impacto da postagem sobre os seguidores da 

rede social, quando deparados com postagens remetentes a um servidor que faz parte do dia 

a dia do campus, já que o entrevistado convive diariamente com os discentes do local, pois 

é assistente de alunos. 
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Figura 2.  Quarta postagem e finalização com o vídeo do “Quem é você?”. Fonte: página 

do InFoRmaNdo, no Facebook. 

Figura 3.  Alcance da quarta postagem com o vídeo “Quem é você?”. Fonte: página do 

InFoRmaNdo, no Facebook. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: SEGUE A GENTE 

O papel do projeto de extensão InFoRmaNdo, no ambiente escolar, é levar 

informações, promovendo conhecimento e informação, sendo o meio de comunicação, uma 

ferramenta que garante interação e aprendizado a seus alunos e servidores. A partir do 

InFoRmaNdo criou-se a perspectiva inovadora da comunicação e da produção e difusão de 

informações – dentro ou fora de um ambiente institucional –, pois o trabalho e esforço que 

é empenhado para a realização do trabalho, dão a consciência do poder da informação e, 

principalmente, dos instrumentos de comunicação. A página do projeto é um reflexo dessa 

atual dinâmica. 

Alterando o modelo das postagens para representar o Instituto e seus componentes, 

seja com material produzido ou fotos dos eventos e de seus participantes, percebe-se maior 

envolvimento e identificação dos usuários, afirmando que as transições ao longo do processo 

de formação da página são necessárias para a construção de um projeto que represente o 

corpo social do campus. Assim, o trajeto que percorremos ao longo de 2017 se caracterizou 

como a afirmação do projeto, que se deu por meio dos trabalhos realizados, de modo que, 

deseja-se preservar a iniciativa do InFoRmaNdo, buscando sempre adaptar seu 

funcionamento às demandas da instituição. 
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POSICIONAMENTO DIGITAL COMO ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
DO NÚCLEO DE EXTENSÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL DO IFRN 

CAMPUS CAICÓ 

SOUSA, E. C.1; CORTÊS, I. T.2; SILVA, K. S.3; COSTA, L. I.4; e MENDES, L. B.5
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação. 

RESUMO 

Este trabalho apresenta o processo de implantação do 
perfil na rede social digital Instagram do Núcleo de 
Extensão e Prática Profissional do campus Caicó, do 
IFRN. Esta ação faz parte da estratégia de 

comunicação do núcleo, no intuito de divulgar suas 
ações à comunidade, como também conteúdo 
especializado. 

ABSTRACT 

This work presents the process of implantation of a 
profile in digital social network Instagram of the 
Nucleus of Extension and Professional Practice of the 
campus Caicó, IFRN. This action is part of the 

communication strategy of the nucleus, in order to 
disseminate its actions to the community, as well as 
specialized content. 

1 INTRODUÇÃO 

A cidade de Caicó, conhecida como a capital do Seridó norteriograndense, é a maior e mais 
populosa da região. Referência em produção de produtos têxteis como vestuário, cama mesa e banho, 
bordados, artesanais e/ou confeccionados industrialmente, Caicó também é conhecida como a 
segunda maior cidade produtora de bonés do Brasil. Assim sendo, também se tornou importante pólo 
comercial da região do Seridó, recebendo diariamente consumidores em busca dos mais diversos 
produtos e serviços, sobretudo no que diz respeito à área têxtil e confecção de peças de vestuário. 

Para contribuir com a economia do Seridó e no sentido de formar profissionais qualificados à 
atuar na área que é a vocação local, o campus Caicó do IFRN abriga os cursos técnicos em Têxtil, em 
Vestuário (nas modalidades Integrada e Subsequente) e também o curso Superior de Tecnologia em 

PALAVRAS-CHAVE: Posicionamento digital; Estratégia de comunicação; Instagram; Moda. 

KEYWORDS: 	Digital positioning; Communication strategy; Instagram; Fashion. 
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Design de Moda, todos estes sendo únicos no âmbito da instituição como um todo. Com relação ao 
curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, vinculado ao NEPP (Núcleo de Extensão e Prática 
Profissional) deste campus, o desenvolvimento da prática profissional dos alunos encontra 
amplo espaço e relevância para ser realizada em ações direcionadas ao mercado e ao público 
local. Ainda com relação à formação de profissionais para atuar nesta área, o campus oferece 
anualmente o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) para formação de Costureiro do 
programa Mulheres Mil, com objetivos que vão além da qualificação profissional, mas também no 
intuito de proporcionar a inclusão social de mulheres em situação de vulnerabilidade social. 

Nesse ínterim, o NEPP foi implantado no campus Caicó no ano de 2017, com a finalidade de 
desenvolver ações que possam proporcionar a prática profissional dos alunos do curso Superior de 
Tecnologia em Design de Moda e também que possam abrir mais espaço de inclusão social na região 
do Seridó. Assim sendo, o projeto que está sendo desenvolvido no ano de 2018 tem por objetivo geral 
o desenvolvimento de uma coleção de moda que divulgue as vocações locais, sendo o processo
criativo realizado pelos alunos do curso de Design de Moda e a confecção das peças feita por um
grupo de alunas egresso do programa Mulheres Mil. Paralelo ao desenvolvimento da coleção, os
alunos do Design de Moda irão ministrar mini cursos às ex-alunas do Mulheres Mil, na intenção de
trazer novamente para o ambiente acadêmico estas mulheres carentes e proporcionar que estes dois
grupos de alunos vivenciem a dinâmica do trabalho em equipe.

Dentre os vários objetivos específicos do projeto, um deles se demonstra de fundamental 
importância para garantir a consolidação do NEPP do campus Caicó enquanto grupo referência no 
fazer Moda, enquanto área de desenvolvimento econômico e social: com este projeto as alunas 
egresso do programa Mulheres Mil serão lançadas à sociedade como costureiras profissionais, prontas 
à ingressar no mercado de trabalho e os alunos do curso de Design de Moda como profissionais da 
indústria criativa, aptos a exercer as mais diversas funções nas indústrias e comércio local. 

Para tal, fez-se necessário a abertura de um canal de comunicação para que o NEPP pudesse 
divulgar suas ações ao público. Escolheu-se então a implementação de um perfil na rede social digital 
Instagram, por sua tamanha representatividade: de acordo com a agência global We Are Social1 
(2016), 50% dos usuários da internet utilizam o Instagram; segundo notícia publicada na Revista 
Fórum (2018), o Instagram alcançou 1 bilhão de usuários ativos no mundo; e conforme publicado 
pelo Facebook (2016) – empresa detentora do Instagram –, o brasileiro acessa 9 vezes o Instagram 
por dia e 37% buscam por moda como tema de interesse nesta rede social. 

Assim sendo e diante do já exposto, este trabalho visa apresentar o posicionamento digital do 
NEPP do campus Caicó do IFRN, como estratégia de comunicação, através do processo de 
implementação do perfil na rede social digital Instagram do referido núcleo. 

2 METODOLOGIA 

A implementação do perfil do NEPP no Instagram foi desenvolvida através das seguintes 
metodologias: definição da equipe de alunos do curso superior de Tecnologia em Design de Moda 
que iriam ser responsáveis pela criação e gerenciamento da conta, escolha do nome e 
desenvolvimento de identidade visual do núcleo e planejamento estratégico para criação de conteúdo 
à médio e curto prazo. 

1 Veja mais em http://wearesocial.com/. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No que diz respeito à delimitação da equipe, foi decidido em reunião que um dos alunos 
bolsistas seria o líder e que outros três alunos voluntários iriam compor o grupo, sendo responsáveis 
não só pelo de gerenciamento da conta, mas também por toda comunicação do núcleo. 

Em seguida, todos os integrantes do NEPP participaram da escolha do nome e puderam opinar 
sobre o desenvolvimento da identidade visual do núcleo, institucionalizando-o. Através da 
metodologia de brainstorming (do inglês, tempestade de ideias), o nome escolhido para o núcleo foi 
Nuance, termo que, no design, significa variação de cor. No que diz respeito ao desenvolvimento da 
identidade visual (logotipo), decidiu-se trabalhar com formas geométricas – simbolizando 
modernidade – e utilizar as cores primárias, já que a cor é um dos elementos do design de maior 
importância (LÖBACH, 2001; BAXTER, 2011), sobretudo no âmbito da moda (TREPTOW, 2013). 
A figura 1 apresenta o logotipo desenvolvido: 

Figura 1: Logotipo desenvolvido para o NEPP do campus Caicó. Fonte: Equipe (2018). 

Sobre a criação de conteúdo, em reuniões ficou decidido que o perfil no Instagram do Nuance 
(@neppnuance) teria caráter informativo no geral, veiculando postagens sobre os mais diversos 
assuntos relacionados à moda: coleções e trabalhos de designers e/ou marcas locais, nacionais e 
globais; consumo de moda e comportamento – lifestyle (estilo de vida); tendências; e eventos 
acadêmicos. Estes temas foram escolhidos no intuito de atrair seguidores, para que quando as ações 
sociais do NEPP fossem divulgadas o perfil já tivesse um certo alcance. Realizou-se então um 
planejamento estratégico com cronograma de postagens semanais, para que os alunos responsáveis 
pudessem pesquisar e desenvolver o conteúdo. A figura 2 mostra a visão geral do referido perfil: 

Figura 2: Visão geral do perfil no Instagram do NEPP do campus Caicó. Fonte: Equipe (2018). 

NUANCE

NÚCLEO DE EXTENSÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL 

DESIGN DE MODA
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Pretende-se, então, aumentar o número de seguidores através da veiculação de conteúdo 
plural, atendendo aos mais diversos interesses (empresas, profissionais, instituições de ensino e 
público em geral), para que logo se tenha uma grande divulgação das ações sociais que estão sendo 
desenvolvidas pelo Nuance. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O Nuance, NEPP do campus Caicó encontrou no projeto 2018 uma forma de se consolidar 
enquanto grupo de trabalho na área de moda, com objetivo de desenvolver ações sociais que atendam 
à comunidade da região do Seridó. A oportunidade dada às alunas egresso do programa Mulheres Mil 
de retornar ao ambiente acadêmico e também o seu direcionamento ao mercado de trabalho ajuda a 
reforçar o papel social do IFRN. Através desse projeto as vocações locais também são valorizadas, já 
que a produção e comercialização de artigos confeccionados representa uma grande parcela da 
economia local. Sem contar no espaço gerado para a prática profissional dos alunos do curso superior 
de Tecnologia em Design de Moda, que além de colocarem suas habilidades e conhecimentos teóricos 
em prática, são solicitados a trabalhar em uma equipe multidisciplinar, simulando o que de fato ocorre 
nas grandes empresas e indústrias da área. 

A divulgação das ações do NEPP nas redes sociais digitais visa acompanhar as tendências 
globais. O Instagram é uma das redes sociais mais utilizadas no Brasil e é ferramenta essencial para 
disseminação de conteúdo de moda, de qualquer espécie. Para que a conta desenvolvida tivesse 
caráter institucional o desenvolvimento da identidade visual foi de extrema importância, e por 
objetivar atender usuários dos mais diversos níveis, optou-se por um logotipo simples e de fácil 
assimilação, mas que contém aspectos de relevância técnica. Assim, com o seu perfil institucional no 
Instagram, o Nuance poderá ter um grande alcance e divulgar suas ações sociais facilmente nas 
esferas local, nacional e até mesmo global.  
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SE LIGA NO ENEM 

RESUMO 

Educação e comunicação são necessidades 
presentes em todos os campos em que 
prevalecem as relações humanas e técnicas. Com 
o viés de auxiliar a comunidade estudantil de
Santa Cruz e cidades adjacentes, o projeto
intitulado “Se liga no ENEM” produziu vinhetas
radiofônicas de 60 segundos de duração. As

vinhetas apresentam informações requeridas pelo 
Exame Nacional do Ensino Médio, 
contemplando as disciplinas propedêuticas. O 
conteúdo elaborado foi veiculado diariamente na 
Associação Rádio Comunitária Santa Rita, com 
sede no município de Santa Cruz 
e abrangência de sinal de 35 quilômetros. 

ABSTRACT 

Education and communication are present needs 
in all fields where human and technical relations 
prevail. With the bias of assisting the student 
community of Santa Cruz and adjacent cities, the 
project titled “Se liga no ENEM” produced radio 
stickers of 60 seconds of duration. The vignettes 
present information required by the National 
Examination of High School, contemplating the 

preparatory subjects. The elaborated content was 
broadcast daily in the Association Santa Rita 
Community Radio, with headquarters in the 
municipality of Santa Cruz and a signal range of 
35 kilometers. 

1 INTRODUÇÃO 

A ação educativa que se realiza como aprendizagem é mais complexa e compreende a essência 
da comunicação. Exige a participação plena e a intercomunicação frequente entre os diversos 
parceiros do processo. Todos devem estar envolvidos no mesmo desejo de avançar no conhecimento, 
ou seja, se transmutar, ser diferente. Ser melhor não apenas pelas aquisições cognitivas, mas pela 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Comunicação, Disciplinas Propedêuticas, Radiodifusão. 

KEYWORDS:  Education, Communication, Propedeutic Disciplines, Broadcasting. 
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formação ampla da pessoa em termos de valores, comportamentos individuais e sociais, capacidade 
crítica e autonomia para pensar e agir. Essa necessidade educacional é inerente ao ser e se apresenta 
em todos os seus momentos vivenciais, independente da escolarização (Kenski, 2008). 

Para Paulo Freire (1987) a comunicação transforma seres humanos em sujeitos na medida em 
que é vista como um processo da comunicação, uma construção partilhada do conhecimento mediada 
por relações dialógicas entre os homens e o mundo. Neste contexto, podemos destacar a 
radiodifusão como um veículo de comunicação de grande atuação social, pois através desta mídia, 
pessoas das mais diferentes classes sociais, culturais e econômicas tem acesso à informação e ao 
entretenimento. É sem dúvida um veículo democrático com papel importante na construção de 
conhecimentos.  

Como essa mídia se faz presente nos diversos espaços da sociedade influenciando o modo de 
vida das populações, é possível afirmar que a comunidade estudantil faz uso da mesma. Nesse 
contexto, a veiculação de conteúdos educacionais nas rádios passa a ser uma eficaz ferramenta 
pedagógica, que auxilia não apenas na formação cidadã dos discentes, como também, amplia a 
comunicação deste com a escola de modo a auxiliar o processo de ensino-aprendizagem.  

É de conhecimento de todos que as Rádios Comunitárias desempenham um importante papel 
na comunidade na qual se encontra, à medida que, através dos programas ali veiculados, tornam 
acessíveis aos moradores a aquisição de conhecimentos que os auxiliam no exercício 
de sua cidadania.  

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 para ser uma avaliação de 
desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do Ensino Médio. Com a veiculação de 
vinhetas com conteúdo temático para o ENEM, os discentes presentes na região do Trairi têm uma 
oportunidade diária de sistematizarem seus estudos, ampliarem seus conhecimentos e sua confiança 
na participação do ENEM, tendo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN) como uma instituição participe do processo e de referência em qualidade de 
ensino.   

A oferta dos conteúdos do ENEM veiculadas pela rádio comunitária local além estimular os 
discentes a realizarem o ENEM, servirá de incentivo para a ampliação de seus estudos e auxiliará 
os interessados a terem acesso a instituições de nível superior públicas e com qualidade 
reconhecida, garantindo assim, o estreitamento dos laços entre o IFRN e a comunidade estudantil de 
diferentes instituições de ensino da região do Trairi.  

2 METODOLOGIA 

Incialmente realizamos reuniões com discentes e docentes interessados em participar da 
atividade. Em seguida nos reunimos com os coordenadores da Associação Rádio Comunitária Santa 
Rita, afim de estabelecermos parceria entre as instituições. Após contato com as partes interessadas, 
os alunos interessados foram orientados em como proceder na gravação dos temas sugeridos pelos 
professores das disciplinas propedêuticas. As entrevistas tiveram duração máxima de 5 minutos e 
posteriormente foram editas para 60 segundos de duração cada. Os professores após apresentação 
pessoal e da instituição, frisaram temas relevantes do seu conteúdo específico. Após edição das 
gravações com o programa Sony Vegas Pro, um total de 20 vinhetas foram encaminhadas para a 
Associação Rádio Comunitária Santa Rita e são veiculadas diariamente 30 chamadas. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com a realização desse trabalho oportunizamos aos docentes e discentes um estreitamento 
interpessoal e institucional com a comunidade da cidade de Santa Cruz, colaborando com o 
desenvolvimento educacional e moral de todos os participantes.  

A associação Rádio Comunitária Santa Rita conta com a participação de voluntários e de 
apoiadores culturais para garantir seu funcionamento, é extremamente importante que instituições de 
ensino colaborem com sua programação, uma vez que a radiodifusão alcança diferentes públicos, seja 
no ambiente rural ou urbano. Assim, além de colaborar com uma programação educacional 
estreitamos a relação entre a comunidade e instituição de ensino.  

O impacto na comunidade com a divulgação de atividades do IFRN via radiodifusão é 
imediato, nos possibilitando a divulgação de inúmeros conteúdos como oferta de cursos, data dos 
exames de seleção, dia de reuniões de pais e mestres, etc.  

É de vital importância que os Campi do IFRN presentes no interior do estado do Rio Grande 
do Norte busquem na radiodifusão uma forma alternativa de comunicação com as comunidades 
circunvizinhas. Tendo em vista as várias possibilidades de abordagens e a permeabilidade nos 
diferentes contextos sociais, além de espaço fértil para divulgação das atividades realizadas pelo 
IFRN as rádios comunitárias constituem um ambiente propício ao estimula do pensamento e 
consolidação de valores sociais, morais e educacionais. 
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GRUPO DE TEATRO RIO DE VENTO: VIOLÊNCIA DEBATIDA EM CENA. 

BEZERRA, A. L. R.1; ARAÚJO, S. C. S.2; SILVA, G. C. S. 3; e SILVA, M. V. R.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Avançado Lajes 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura; 

RESUMO 

O presente trabalho se foca na apresentação das 

ações do Grupo de Teatro Rio de Vento, ação 

que faz parte do Núcleo de Artes Itaretama do 

IFRN – Campus Avançado Lajes. Serão 

discutidos no trabalho o percurso construído 

pelo grupo nos anos de 2017 e 2018 e os 

resultados das novas propostas desenvolvidas 

por ele. Assim, o trabalho discutirá ainda o 

impacto da metodologia utilizada para o 

processo criativo conduzido para a construção 

da dramaturgia e da encenação.  

ABSTRACT 

The present work focuses on the presentation of the Rio de 

Vento Theatre Group actions, a project that is part of the 

Itaretama Arts Center of the IFRN – Campus Avançado 

Lajes. It aims to discuss the work built by the group in the 

years of 2017 and 2018 as well as the results of the new 

proposals developed by the group. Thus, this paper will 

also analyse the impact of the metodology chosen to 

conduct the creative process carried out by the group to 

construct the dramaturgy and the staging of the play.

1 INTRODUÇÃO 

O projeto do Núcleo de Artes Itaretama engloba diversas ações nos campos das Artes Visuais, 

Teatro, Música e Literatura, se focando numa abordagem integral e prática de pesquisa artística e 

desenvolvimento de processos criativos. 

No campo do teatro, uma das ações desenvolvidas é o Grupo de Teatro Rio de Vento, que traz 

em sua alcunha a metáfora dos rios identificados por placas, mas secos, que cercam a cidade de Lajes 

(RN). Com foco na experimentação pelos discentes das diversas possibilidades de abordagem do 

teatro, tradicionais e contemporâneas, o grupo é composto por alunos dos cursos integrados ofertados 

no Campus Avançado Lajes. 

PALAVRAS-CHAVE:  Grupo de Teatro Rio de Vento; Teatro; Campus Avançado Lajes; Núcleo de Arte 

Itaretama; Encenação. 

KEYWORDS: Rio de Vento Theatre Group; Theatre;  Campus Avançado Lajes;  Itaretama Arts Center; 

Scene. 
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Dentro da proposta do grupo há uma busca pela expansão das questões gerais para as quais se 

voltam o ensino de artes nos cursos regulares, como a proposição de um conhecimento integrado e 

crítico, bem como a noção de arte como área de conhecimento, mas também como tecnologia. Nesse 

sentido, nas práticas delineadas para o grupo compreende-se que a arte como tecnologia distinta nos 

auxilia, com seus conhecimentos, no hackeamento (MEDEIROS, 2008) das estruturas do mundo e 

na invenção de outras perspectivas de acesso e modificação da realidade. 

Na compreensão das práticas de base do grupo, se entendemos a tecnologia do Teatro, como 

espaço de experimentação e investigação dos diversos processos culturais que formam os corpos e 

sua construção identitária, dos elementos polifônicos significantes que compõem a ação e às imagens 

corporais, das textualidades sensíveis que compõem os sons, as cores e os gestos, estamos nos 

modificando e modificando nossos modos de agenciar e acionar o contexto em que vivemos. 

Dessa feita, o trabalho do grupo se centra na construção de propostas cênicas de 

experimentação a partir de textos pré-concebidos ou autorais que são trabalhados coletivamente pelo 

professor-encenador e o grupo de alunos. Os focos centrais são o estabelecimento das práticas cênicas 

do grupo no campus, a formação base referente aos campos da encenação e, por fim, o acesso gratuito 

ao teatro pela comunidade interna e externa ao campus, proporcionado pelas apresentações realizadas. 

Até o momento foram duas propostas encenadas. A primeira com base na obra “O Pequeno 

Príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry, em uma livre adaptação para o teatro de palco, e a segunda 

com base na criação autoral de texto e proposta cênica com foco na violência normatizada dentro do 

contexto cultural contemporâneo. O desenvolvimento desse trabalho se centrará na atual proposta de 

encenação, “Violência: Todas as Cores”, e nas discussões e escolhas movidas pelo processo criativo 

dela.  

Os resultados obtidos com o projeto se demonstram em apresentações públicas no contexto 

do Campus Avançado Lajes e da cidade de Lajes, bem como na construção de uma discussão que 

reúne arte e cidadania, contribuindo para a formação crítica da equipe e do público. 

2 METODOLOGIA 

O Grupo de Teatro Rio de Vento reuniu em 2017 quinze participantes e atualmente é composto 

por treze membros, alunos dos cursos técnicos de nível médio em Administração e Informática do 

Campus Avançado Lajes, todos orientados, desde a fundação do grupo em 2016, pelo Prof. Me. André 

Luiz Rodrigues Bezerra.  

Em 2017, após a finalização do processo criativo e efetivação das apresentações do grupo 

daquela que foi sua primeira encenação, “O Pequeno Príncipe”, o professor coordenador convocou 

chamada para a entrada de atores que comporiam o elenco do novo experimento, a ser desenvolvido 

durante o final do primeiro semestre e início do segundo semestre do mesmo ano.  

A proposta do novo experimento, após diálogo entre os diversos sujeitos que compõem o 

grupo, foi estabelecida a partir da busca de um diálogo mais aproximado com a realidade 

contemporânea, que trouxesse elementos poéticos e políticos de questões sociais atuais, ao mesmo 

tempo que os unisse com uma estética diferenciada, permitindo ao grupo experimentação com uma 

nova faceta de criação cênica. 

A partir de diálogos internos e de discussões em voga dentro do contexto dos discentes, foi 

proposto o trabalho com o tema “violência”. Dessa feita, passou-se a construção de uma nova 

proposta dramatúrgica. Para esse fim, articularam-se elementos do teatro documentário, como a busca 

por depoimentos e entrevistas sobre o tema, para indicar como se poderia debater as questões que se 

gostaria com o público por meio da cena. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2188



O teatro documentário está ligado à ideia de um teatro como ‘espaço de informação 

alternativa’ no mundo submerso por informações no qual nós vivemos, e que pode 

organizá-las, pensá-las pelo viés do sensível, valendo-se de toda a prática teatral dos 

séculos precedentes, das culturas populares ou estrangeiras. Ele apresenta também 

formas muito diversas, facetas múltiplas (PICON-VALLIN, 2011, p. 1). 

Histórias compartilhadas pelos alunos, poemas, depoimentos verídicos de casos criminais e 

notícias convertidas em falas autorais definiram os aspectos centrais do texto, nomeado de 

“Violência: Todas as Cores”. No escopo da criação dramatúrgica construída e usada como base das 

demais etapas do processo da encenação, aparecem figuras sem nome próprio (Mulher, Homem 1, 

Jovens, Político, etc.) que se dispõe como mitos de uma violência urbana histórica e social. 

O foco da proposta, como indica Picon-Vallin, é uma reescrita das informações e da própria 

configuração histórica de uma violência sistêmica, que enquanto processo social parece um fenômeno 

contínuo entre grupos e entre indivíduos humanos. 

O texto elaborado possuía também uma preocupação muito forte não apenas em construir 

falas para os personagens, mas também se focava em indicar ações e imagens que traziam em seu 

bojo a carga simbólica ou literal dos abusos discutidos. 

A fase de ensaios que deu sequência a etapa de composição dramatúrgica durou sete meses, 

considerando-se o atraso de licitação de materiais do Núcleo de Artes Itaretama, todavia, o processo 

criativo, conduzido de forma ininterrupta nesse interstício, continuou a se construir até desembocar 

nos ensaios abertos. 

O experimento, com estreia prevista para o mês de outubro, foi constituído de modo cuidadoso 

até sua atual fase de ensaios gerais e ensaios abertos, construído desde sua base a partir de um diálogo 

permanente com os sujeitos envolvidos no processo criativo. 

Figura 1 – Ensaio da cena “Jovens” – “Violência: Todas as Cores” (2018). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O Grupo de Teatro Rio de Vento, criado em 2016, efetivou apresentações à comunidade 

interna e externa do Campus Avançado Lajes em eventos próprios direcionado aos seus trabalhos ou 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2189



em eventos institucionais, em mostras de teatro abertas. O processo criativo em que o grupo embarcou 

em 2017 e que se estende para 2018 foi uma experiência diferenciada, que incluiu os alunos desde a 

base do processo de diálogo e se propôs a incorporar uma estratégia mais voltada a participação ativa 

dos criadores, menos comprometidos com uma fábula a ser contada pela cena e mais voltados para o 

debate, junto ao seu público, de questões críticas que permeiam e mediam o mundo em que 

coabitamos.  

O texto construído por esse processo será disponibilizado como produto por meio da revista 

do Núcleo de Artes Itaretama, bem como matéria descritiva versando sobre o processo criativo do 

mesmo. Trechos de ensaios tem sido compartilhados pelas redes sociais, bem como ensaios abertos 

tem sido conduzidos para acompanhamento do público geral dessa ação em desenvolvimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A discussão conduzida por meio dos documentos explorados no processo criativo traz a 

proximidade com uma compreensão diferenciada de violência para o resultado final de composição 

da dramaturgia e encenação de “Violência: Todas as Cores”, em que  

“[...] a questão que se impõe não é saber se aceitamos ou recusamos a violência, mas 

se a violência com a qual se pactua é progressiva e propende a suprimir-se ou se ela 

está inclinada a perpetuar-se. Merleau-Ponty apela para situar a violência na história, 

ao invés de julgá-la, conforme a moral que se chama, equivocadamente, pura” 

(CAMINHA, 2008, p. 184). 

Nesse sentido, é importante perceber, como destacado no início desse artigo, que a arte como 

uma tecnologia, como uma série de procedimentos metodológicos e compositivos, auxilia na 

construção de conceitos e percepções mais complexas dos mesmos, permitindo a experimentação 

com as noções abstratas, ou mesmo com vivências autobiográficas, que se reformulam na criação 

assumindo novos significados. 

Figura 2 - Imagens dos ensaios da cenas do experimento cênico "Violência: Todas as Cores" (2018). 

A experiência com o teatro documentário dentro do contexto educativo do Grupo de Teatro 

Rio de Vento indica ainda uma perspectiva enriquecedora do trabalho com estratégias de pesquisa e 

diálogo como forma de condução do processo criativo cênico no ensino médio. A próxima encenação 

do grupo deve continuar a utilizar e aprofundar essa metodologia como forma de estabelecer 

elementos base para uma construção coletiva, mesmo que ao fim, como também permite essa 
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perspectiva, as escolhas estéticas de criação da cena não sejam similares às encontradas em 

“Violência: Todas as Cores”.  
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GRUPO POETIZE-SE!: AÇÕES ARTÍSTICAS DE DIVULGAÇÃO 
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RESUMO 

O presente trabalho se foca na apresentação das ações 

do Grupo Poetize-se! ação que faz parte do Núcleo de 

Artes Itaretama do IFRN – Campus Avançado Lajes. 

Serão discutidos no trabalho o percurso construído 

pelo grupo nos anos de 2017 e 2018 e os resultados 

das novas propostas desenvolvidas por ele. O trabalho 

apresentará ainda o impacto das ações realizadas pelo 

grupo tanto na formação dos discentes envolvidos 

como na divulgação literárias de textos poéticos de 

autores brasileiros.  

ABSTRACT 

The present work focuses on the presentation of the 

Poetize-se! Group actions, a project that is part of the 

Itaretama Arts Center of the IFRN – Campus Avançado 

Lajes. It aims to discuss the work built by the group in the 

years of 2017 and 2018 as well as the results of the new 

proposals developed by the group. Thus, this paper will 

also analyse the impact of the actions carried out by the 

group both in the training of the students involved and in 

the literary dissemination of poetic texts of brazilian 

authors.

1 INTRODUÇÃO 

O projeto do Núcleo de Artes Itaretama engloba diversas ações nos campos das Artes Visuais, 

Teatro, Música e Literatura, se focando numa abordagem integral e prática de pesquisa artística e 

desenvolvimento de processos criativos. 

No campo da literatura, uma das ações desenvolvidas é o Projeto Antônio Cruz, que leva o 

nome do poeta mais famosos de Lajes (RN). Com foco na ampla divulgação da literatura e poesia, a 

ação central dessa proposta é o Grupo Poetize-se!, composto por alunos dos cursos integrados 

ofertados no Campus Avançado Lajes. 

PALAVRAS-CHAVE:  Grupo Poetize-se; Literatura; Campus Avançado Lajes; Núcleo de Arte 

Itaretama;  Poesia. 

KEYWORDS: Poetize-se! Group; Literature;  Campus Avançado Lajes;  Itaretama Arts Center; Poetry. 
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Dentro do grupo as ações desenvolvidas se centram na ativação e performatividade dos 

poemas. A poesia, enquanto campo literário, possui aspectos textuais, sonoros e imagéticos que são 

trabalhados junto aos alunos como dimensões de significação para eles mesmos e, simultaneamente, 

como aspectos que podem convocar o público a descobrir e assim interessar-se pela literatura, por 

meio da apresentação de saraus com diferentes arranjos e propostas compositivas a partir de um 

repertório variado de poemas. 

Dessa feita, considerando-se apresentações realizadas em festivais literários e eventos de 

literatura na região, o Grupo Poetize-se! tem figurado dentro da paisagem cultural local na 

microrregião atendida pelo Campus Avançado Lajes como um agenciador da poesia nacional. 

Ressalva-se ainda que, para além dos aspectos literários e de formação contidos nos objetivos 

dessa ação artística, encontra-se na prática do grupo, sobretudo em seu novo sarau, denominado 

“Vozes-Mulheres”, um diálogo direto com o mundo contemporâneo e a discussão de aspectos de 

gênero, identidade e cultura. 

A proposta urdida nas ações do Poetize-se! possui a potencialidade dupla de, em primeira 

instância, produzir um espaço de ativação literária para os alunos que o formam, não apenas 

empregando um método decorativo que evidencia os aspectos superficiais evidentes, mas explorando 

os aspectos lúdicos, sonoros, contextuais, simbólicos e estéticos contidos em seus temas, imagens, 

forma, composição e ritmo. Em segunda instância, tem-se como resultado desse processo uma ação 

extensiva de promoção ao hábito da leitura e de divulgação literária que traz para o público que 

participa das apresentações do grupo uma leitura encorpada do texto poético, isso é, a declamação 

de um texto literário cuja leitura construída, a partir da voz, ação, imagens desenvolvidas no processo 

investigativo-criativo de exploração dos poemas, se presentifica e tonifica, ganha corpo e voz. 

Nesse sentido, como aponta Eliana Kefalás Oliveira (2010) ao discutir o papel formativo da 

literatura dentro do conceito de letramento literário, bem como a diferença da leitura literária e seu 

processo de vocalização e performance: 

Na leitura literária, não é o leitor que domina o texto, é o texto que provoca o leitor. 

Ler, nesse sentido, não é (ou não é somente) encontrar respostas esperadas ou 

reconhecer características específicas. No ato de ler, é permitido ao leitor, mais do 

que o encontrar-se, o perder-se, o devanear, sair do sério, sair de si, não ter tantas 

certezas, ficar em dúvida, jogar. A experimentação literária é uma oportunidade dada 

aos alunos e professores de exercitar a liberdade, uma liberdade criadora. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 283) 

Assim os poemas se tornam, nesse fluxo, não apenas objetos literários isolados em sua autoria 

ou temporalidade, mas espaços de intenção, intensidade e criticidade nos corpos e vozes dos 

adolescentes. 

Os resultados obtidos com o projeto se demonstram em apresentações públicas no contexto 

do Campus Avançado Lajes, da cidade de Lajes e da cidade de Angicos, em eventos de escala 

municipal e regional. 

2 METODOLOGIA 

O Grupo Poetize-se! reuniu em 2017 seis participantes e atualmente é composto por catorze 

membros, alunos dos cursos técnicos de nível médio em Administração e Informática do Campus 

Avançado Lajes. Os alunos, orientados primeiramente pela Prof. Me. Cássia Alves e pela Prof. Me. 
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Meire Silva, professoras de Língua Portuguesa, e atualmente pela Prof. Dr. Cássia Santos e pelo Prof. 

Me. André Bezerra, professores de Língua Portuguesa e Artes, respectivamente, se revezaram na 

leitura de obras poéticas, composição de propostas de saraus e materiais para vídeo, e apresentação 

de leituras de poemas da literatura em Língua Portuguesa. 

Em 2017 foram primeiramente construídas propostas de adaptação do primeiro sarau do 

grupo, que era composto por poemas de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Augusto 

dos Anjos, para a estrutura de vídeo. Foram, para tanto, compostas as propostas para a conexão entre 

locações para gravação do vídeo, composição cênica e poemas escolhidos. 

Realizadas no transcurso do segundo semestre de 2017 em locações na cidade de Lajes, as 

gravações foram disponibilizadas dentro das redes sociais do Núcleo de Artes Itaretama para o 

público local de foco do projeto, bem como para o público geral que poderia acessar as propostas do 

grupo a partir dos vídeos publicados on-line, expandindo o alcance da ação sem alteração nas 

propostas de custo. 

Em 2018, o grupo, acolhendo maior número de integrantes após chamada aberta, passou a 

compor seu novo sarau. A proposta, orientada em seus aspectos literários base pela professora Cássia 

Santos a partir do diálogo com o grupo, foi delineada em torno de poemas que apresentam como foco 

a temática da mulher negra, estabelecendo um escopo que abrangeria diferentes olhares e perspectivas 

contextualizadas sobre esse recorte. 

O sarau, denominado “Vozes-Mulheres”, após o trabalho de leitura e seleção de obras e 

autores, reúne um conjunto de vinte e três poemas com temática sobre a mulher, mais 

especificamente, a mulher negra, evidenciando a sua condição histórica, sua luta por igualdade de 

direitos e oportunidades.   

Os poemas selecionados foram escritos por mulheres de diversas regiões do Brasil, inclusive 

do Rio Grande do Norte, como a poeta Diva Cunha, de Minas Gerais, como a escritora Conceição 

Evaristo ou de Brasília, como a poeta Cristiane Sobral, dentre outras. A proposta não se restringe, no 

entanto, à produção feminina, trazendo na lista poemas também produzidos por homens, como é o 

caso do escritor Jorge de Lima.  

Como estabelecido na dinâmica de funcionamento do grupo, foram então conduzidas leituras 

exploratórias, junto com oficinas teatrais, com foco em ações físicas e vocais, para a construção dos 

elementos cênicos e performativos que integrariam o sarau. 

O sarau “Vozes-Mulheres”, cujo título é tomado de empréstimo de um poema de Conceição 

Evaristo, contempla o aspecto da performance poética que engloba a oralidade em sua base, trazendo 

os poemas mais próximos do público através da leitura compartilhada e interpretação corporal dos 

integrantes do grupo. Além disso, se apresenta como uma forma democrática e artística para trazer 

ao debate temas sobre os direitos das mulheres na sociedade contemporânea, com realce para a mulher 

negra. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O Grupo Poetize-se realizou apresentações para o público interno do Campus Avançado 

Lajes, atingindo público médio total de quatrocentas pessoas, bem como apresentou-se em eventos 

nas cidades de Lajes e Angicos no Rio Grande do Norte, para um público de mais trezentas pessoas. 

Dentro da ação de compartilhamento on-line de poemas em vídeo foram atingidos aproximadamente 

oitocentos usuários das redes sociais Facebook e Instagram em perfis do Núcleo de Artes Itaretama, 

não se computando os dados secundários pertencentes aos oitenta compartilhamentos feitos de posts 

contendo os trabalhos.  
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Figura 1 – Gravações de poemas em vídeo – Grupo Poetize-se! 

Figura 2 - Apresentação do Grupo Poetize-se no Festival Literário de Lajes (RN). 

Para além dos elementos quantitativos, o Poetize-se conseguiu expandir seu grupo de 

integrantes, ganhando maior representatividade da comunidade discente do Campus Avançado Lajes 

e, dentro da continuidade de seu trabalho, é reconhecido pelo circuito cultural local como grupo 

artístico de referência na área da poesia dentro da cidade de Lajes. 

Considere-se ainda que a partir do avanço do trabalho entre 2017 e 2018, houve também uma 

complexificação da abordagem poética do grupo, compondo arranjos específicos que enxergam e 

tentam fazer enxergar os aspectos sociais, históricos e políticos contidos na criação artística, na 

poesia. Os integrantes do grupo, dentro desse processo criativo, passam então a agir também como 

investigadores, com uma atitude de pesquisa e contextualização dos poemas, ampliando seus perfis 

enquanto leitores, antes de fazer o mesmo para o público que esteve presente em suas apresentações. 

Essa ampliação do perfil leitor do estudante não deixa de passar e contribuir para um diálogo 

fundamental entre as esferas da extensão e do ensino, como pensado pelo projeto político-pedagógico 

do IFRN (COSTA; DANTAS, 2012). Com argúcia, essa perspectiva além de alinhada com as 

políticas educacionais internas, colabora ainda para o cumprimento dos objetivos das Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), sobretudo quando destacam a necessidade 

de que o aluno possa “[...] experimentar a sensação de estranhamento que a elaboração peculiar do 

texto literário, pelo seu uso incomum da linguagem, consegue produzir no leitor, o qual, por sua vez, 
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estimulado, contribui com sua própria visão de mundo para a fruição estética” (BRASIL, 2006, p. 

55). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Assim, no contexto do Grupo Poetize-se! e suas ações, o poema, enquanto objeto literário, se 

desdobra em diferentes esferas e contribui para um contato mais fluído entre o público geral e a 

literatura brasileira, servindo também como chave para ampliação do repertório dos estudantes que 

os analisam e compõem suas performances, bem como para os sujeitos que participam das 

apresentações do grupo, ou tem contato com ele por meio de sua recente presença virtual. 
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ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

A literatura e o teatro são artes que possuem a 

capacidade de humanizar o homem e o acesso 

à estas constituem um direito fundamental de 

todas as classes sociais. Nesta perspectiva, este 

trabalho apresenta um relato de experiência 

sobre o processo de criação do espetáculo “O 

pagador”, encenação livremente inspirada na 

obra “O pagador de Promessas” de Dias 

Gomes, realizada pelo Grupo de Teatro 

Catarse do IFRN, Campus Santa Cruz, que 

teve como objetivo provocar na comunidade 

interna e externa ao Campus a discussão sobre 

a intolerância, em especial, as intolerâncias 

religiosa e de gênero.  

ABSTRACT 

Literature and dramatics are kinds of art that have 

the capacity of humanize humans and the access 

to them is part of a fundamental right of all social 

classes. In this perspective, this work presents a 

experience's story about the creation process of 

the show "O pagador", staging freely inspired on 

the work "O pagador de promessas" by Dias 

Gomes, made by the IFRN's Catarse Group 

Theater, Santa Cruz Campus, that had as goal 

promote the discussion about intolerance, 

specially religious and gender intolerance on the 

internal and external community of the Campus. 

1 INTRODUÇÃO 

A literatura e o teatro são artes que possuem a capacidade de humanizar o homem e o acesso 

à estas constituem um direito fundamental de todas as classes sociais. Sendo assim, a partir desta 

concepção, em consonância com os princípios básicos da formação humana integral do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, foi criado o “Grupo de 

Teatro Catarse”, projeto de extensão do Campus Santa Cruz, que propõe a interface entre o teatro e a 

literatura, visando contribuir com o desenvolvimento humano, artístico e cultural da comunidade 

interna e externa ao campus, incentivando o hábito da leitura e a disseminação do texto criativo, por 

meio do estudo de textos diversos (literários e não-literários) e da criação de espetáculos teatrais que 

dinamizem o acesso à literatura e ao teatro. 

PALAVRAS-CHAVE:  Teatro, Literatura, Interdisciplinaridade, Intolerância. 

KEYWORDS: Theater, Literature, Interdisciplinarity, Intolerance. 
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Atualmente, participam do grupo 27 alunos, entre 15 e 24 anos, dos cursos técnicos de 

Informática, Mecânica e Refrigeração e Climatização, na forma integrada ao Ensino Médio, 

Refrigeração e Climatização, na forma Subsequente, Manutenção e Suporte em Equipamentos de 

Informática, na forma integrada ao Ensino Médio, modalidade Educação de Jovens e Adultos e alunos 

da comunidade externa, alguns provenientes de escolas estaduais e outros de escolas privadas. 

Entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro de 2018, foi desenvolvido com esse grupo um 

processo de criação que surgiu da necessidade de discutir a intolerância, haja vista ser este um tema 

latente na atualidade e urgente de debate com a comunidade escolar, uma vez que a cada dia somos 

surpreendidos com notícias que envolvem alguma prática de intolerância, que por sua vez se 

manifesta em diversas formas de violência (verbal, física e simbólica), num vasto número de 

agressões contra minorias sexuais, étnicas ou religiosas, por exemplo.  

A intolerância é entendida aqui, conforme Cortella e Yves (2005), como a falta de 

compreensão ou respeito aos que possuem características diferentes (classes sociais, raças/etnias, 

orientações sexuais, gêneros e visões religiosas), um tipo de atitude que nasce do preconceito. Logo, 

o contrário da intolerância não é a tolerância e sim o reconhecimento do outro como um sujeito de

direito à vida, à expressão, à liberdade.

Nesse sentido, sabendo que as concepções e representações culturais orientam as pessoas em 

suas ações do dia a dia e entendendo que o ser humano é um ser construído historicamente,  

percebemos que a intolerância tem marcado as relações sociais ao longo da história do homem e 

gerado grandes conflitos, sofrimento e opressão às minorias sociais, como exemplo disso podemos 

citar o regime escravocrata no século XIX, a Segunda Guerra Mundial no século XX e suas trágicas 

consequências, que foram orientadas pela ideia do outro, no caso, o negro e o judeu como inferiores 

ao branco e ao europeu.  

Desta percepção, decorre a necessidade de compreendermos que valores enraizados em uma 

sociedade influenciam de forma decisiva o pensamento e a vida cotidiana das pessoas. Logo, ações 

que possam provocar reflexões e contribuir com a desconstrução de preconceitos são de extrema 

importância na escola e fora dela, para que assim possamos criar novos paradigmas de convivência. 

E para que as mudanças culturais sejam efetivas é fundamental mudar as representações e concepções 

pessoais.  

 Nesse sentido, o trabalho com o coletivo, com o grupo de teatro, representa uma importante 

ferramenta para discussão e reflexão sobre a intolerância, um lugar privilegiado para construção de 

uma cultura de paz, no qual a convivência, a cooperação, a solidariedade, a generosidade, a amizade, 

o respeito mútuo e o cuidado com o outro sejam condição indispensável para superação de

determinados valores e para o desenvolvimento de um convívio social mais harmônico.

Sendo o teatro uma narrativa simbólica que se utiliza de vários elementos (cenário, figurino, 

maquiagem, iluminação, gestos, sons, entre outros) para acontecer, o processo de leitura não acontece 

somente por parte do elenco da encenação, mas também do público que participa de uma apresentação 

teatral. Nesse contexto, o espectador também estabelece conexões entre os elementos apresentados 

na peça, num processo de decodificação e significação, acontecendo dessa maneira um jogo entre 

ator e plateia, logo, com isso, também podemos falar num estímulo à leitura do espectador que 

ultrapassa o âmbito da composição cênica a ser apresentada. Logo, o Grupo de Teatro Catarse também 

busca incentivar a leitura crítica não somente nos discentes que fazem parte da equipe do projeto, 

como também proporcionar, aos espectadores das apresentações, um debate sobre os temas que são 

abordados nas encenações. 
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O espetáculo, cujo processo de criação e de recepção será melhor discutido adiante, foi 

apresentado para, em média, 800 pessoas, entre alunos da comunidade interna e externa, que puderam 

assistir e discutir a temática do espetáculo em 4 apresentações já realizadas.  

2 METODOLOGIA 

O presente artigo foi construído a partir das percepções, anotações, relatos e registros visuais 

das professoras coordenadoras e dos estudantes participantes do Grupo de Teatro Catarse. O processo 

de criação artística teve início com o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre 

o tema, seguido de discussões a partir da apreciação de curtas-metragens e leitura de textos, nos quais

além da análise retórica foi feita a discussão das características desses textos. Feitas as discussões, os

alunos foram estimulados a levantar material de trabalho por meio da pesquisa de notícias de jornais

e músicas sobre a temática da intolerância na atualidade. Esse material funcionou como ponto de

partida para improvisação teatral e construção de cenas.

Nas improvisações de cena, o tema da intolerância religiosa, sexual e de gênero apareceu de 

forma bastante recorrente. Alguns alunos as abordaram tentando construir uma crítica e outros, na 

tentativa de produzir o riso nos colegas, criaram cenas reforçando estereótipos existentes em nossa 

sociedade, principalmente no que se referia às representações sobre religiões afrodescendentes, como 

o candomblé e a umbanda e às questões de orientação sexual e gênero. Pudemos, nesse momento,

perceber que ainda não estava claro para todos os estudantes os conceitos de identidade de gênero e

transgeneridade1, o que por sua vez rendeu, no processo de avalição das cenas, discussões importantes

com construção e desconstruções de diversos entendimentos sobre os temas.

Em seguida, visando apresentar uma obra literária em diálogo direto com as linhas de interesse 

dos estudantes, contribuindo com a ampliação de repertório cultural deles, foi apresentada a obra “ O 

Pagador de Promessas” de Dias Gomes e para que eles se apropriassem da obra lhes foi proposta uma 

releitura do texto original com o objetivo de relacionar a obra aos seus universos de interesse, às 

temáticas levantas no processo de discussão e investigação do tema da intolerância, como também 

relacionar a obra ao contexto da região do Trairi Potiguar, onde se situa o Campus Santa Cruz. Deste 

modo, sem perder de vista a essência do texto original, o grupo chegou a conclusão da importância 

de trazer à cena a intolerância religiosa, o preconceito sofrido por religiões de matriz afrodescendente, 

como o candomblé, no Brasil, e o preconceito com a transgeneridade, uma vez que as discussões 

sobre esta temática estão latentes na escola e na sociedade contemporânea de um modo geral. 

 A intolerância religiosa, assim como no texto original, foi posta em cena por meio do embate 

entre o personagem Zé do Burro e representantes radicais do catolicismo, encarnados na figura de 

três beatas, ao invés da figura do padre, uma estratégia para dissolver no coletivo a intolerância. O 

preconceito com a trangeneridade foi levado à cena por meio de um segredo escondido pela 

personagem Rosa, que ao invés de trazer à tona o tema do adultério, como na obra original, trouxe a 

temática dos preconceitos que pessoas transgêneras estão submetidas em nossa sociedade. 

Uma vez reescrito o texto, o grupo deu início ao trabalho de construção dos personagens, 

criação de cenas e concepções de figurinos, maquiagem, som, cenário e iluminação. A execução de 

cenário, maquiagem e parte da sonoplastia foi feita pelos próprios estudantes, parte dos figurinos 

1 Segundo Modesto (2013), a trangeneridade pode ser compreendida como uma condição possível de indivíduos 

assumirem uma identidade de gênero, masculina ou feminina, diferente daquela que concorda com as suas características 

biológicas, identidade essa designada por ocasião do seu nascimento. 
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também foi composta por eles, customizando peças, a música e efeitos sonoros foram em parte 

gravados e parte executada ao vivo e a iluminação, com suporte do Núcleo de Arte do campus 

(NUARTE/SC), foi terceirizada, já que o campus não dispõe de equipamentos para esse fim. 

Por último, após a estreia do espetáculo, que aconteceu no auditório do IFRN, campus Santa 

Cruz, dentro da Programação da III Semana de Humanidades, o Grupo de Teatro Catarse realizou 

mais três apresentações artísticas abertas às comunidades interna e externa, associadas às rodas de 

conversa com a plateia sobre o espetáculo, totalizando cerca de 800 espectadores.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo do processo de criação do espetáculo “O pagador”, pudemos identificar algumas 

mudanças no modo como os integrantes do Grupo de Teatro Catarse passaram a se relacionar uns 

com os outros, modificações acerca das percepções individuais, bem como no comportamento e 

participação em sala de aula.  

As primeiras percepções se deram em relação à superação de desafios pessoais como timidez 

e medo de falar em público. Pudemos perceber que ao longo do processo, alguns alunos que chegaram 

bastante tímidos ao grupo já apresentam hoje um comportamento distinto do início e em sala estão 

um pouco mais desinibidos, participando mais das aulas, expondo seus pensamentos e 

posicionamentos.  

Por meio do desenvolvimento de exercícios de consciência corporal, alongamentos, 

aquecimentos, jogos para trabalhar olhar, foco, atenção, confiança, cooperação, identificamos que 

essas práticas têm contribuído para o processo de autoconhecimento dos alunos e aceitação de si e do 

outro.  

Durante o processo de montagem do espetáculo, as tarefas próprias do fazer teatral foram 

distribuídas e nesse sentido foram formados grupos para concepção e confecção de cenário, figurino 

e maquiagem, música e sonoplastia e concepção de iluminação. Com isso, objetivou-se aumentar a 

autonomia dos indivíduos no grupo, fortalecendo o trabalho em equipe, a colaboração e a cooperação, 

como também promover maior participação ativa no processo de produção dos elementos da cena. 

Essa estratégia trouxe resultados importantes, pois percebemos que os estudantes passaram a 

demonstrar um pouco mais de responsabilidade com o grupo, fortaleceram os laços entre si e 

conectando-se ainda mais com o espetáculo.  

 

 

Figura 1 - Criação de cenário e adereços 

do espetáculo. Fonte: acervo das 

professoras. 

 Figura 2- Levantamento de material 

corporal para criação de cena. Fonte: 

acervo das professoras/pesquisadoras. 
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Além da construção dos elementos cênicos, os alunos também tiveram que construir seus 

personagens no modelo dramático, o que para o grupo foi um processo novo, pois até então eles só 

haviam trabalhado com esquetes, nas quais eles não assumiam o papel de um único personagem, mas 

de vários, sem um maior aprofundamento. No espetáculo “O Pagador”, o processo foi diferente, pois 

cada aluno/ator assumiu um personagem que se desenvolve ao longo da encenação. Para auxiliar na 

composição destes, os alunos receberam um questionário para provocá-los a criar o universo social e 

psicológico dos seus personagens.

A releitura dramática foi substancial para que os estudantes passassem a ter uma nova 

percepção de preconceitos construídos socialmente e que passassem a demonstrar maior nível de 

criticidade em relação às diversas formas de intolerância camufladas em nossa sociedade.  

No tocante a realização de apresentações artísticas associadas à rodas de conversa sobre o 

espetáculo, uma estratégia para colocar alunos e público em diálogo direto mediado pelo teatro, 

pudemos perceber que o momento foi bastante significativo tanto para os alunos participantes do 

grupo, que puderam compartilhar um pouco da experiência do processo de discussão e criação 

artística, como também se sentiram valorizados, quanto pela plateia, que apontou percepções distintas 

provocados pelo espetáculo,  num momento bastante rico de reflexões e depoimentos emocionantes 

de espectadores que se sentiram tocados e espelhados no palco. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de criação do espetáculo “O pagador” foi permeado de aprendizagens tanto para 

os estudantes quanto para professores coordenadoras do Grupo de Teatro Catarse, como para a 

público que teve a oportunidade de ter contato com a obra. Tivemos a oportunidade de refletir juntos 

sobre atitudes intolerantes em nossa sociedade atual e mais especificamente sobre a intolerância 

religiosa e de gênero e pudemos identificar preconceitos construídos socialmente e principalmente 

nos reconhecermos como sujeitos passíveis de realizar práticas intolerantes, como também sujeitos 

de reflexão e de superação dessas práticas em busca de uma convivência mais respeitosa e harmoniosa 

com os outros.  

Com esta experiência reafirmamos a importância das artes na formação humana no IFRN e a 

importância do desenvolvimento de atividades interdisciplinares, onde a parceria entre professores 

na escola é uma importante oportunidade de crescimento profissional e de enriquecimento da 

aprendizagem para os estudantes.  

Figura 3 – Apresentação do espetáculo “O 

pagador” em 06/04/18, no auditório do campus. 

Fonte: acervo das professoras. 

Figura 4 – Roda de conversa com plateia 

após apresentação de espetáculo em 

06/04/2018. Fonte: acervo das professoras. 
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Além disso, reafirmamos a necessidade de práticas educativas que levem em consideração a 

dimensão do corpo, entendido aqui como a presença do homem no mundo, como espaço primeiro de 

comunicação, onde são inscritas as vivências de cada um, onde não é possível distinguir e estabelecer 

hierarquias entre corpo e mente, razão e emoção, pois é a partir de nossa existência corporal que 

percebemos e somos percebidos, a partir do nosso corpo que interagimos com o outro e com mundo. 
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CINEABI 

DAMASCENO, João Maria dos Santos1; CRUZ, Rafael de Lima2 e CRUZ, Raphael de Souza.3

1 IFRN – Campus São Gonçalo; 2,3 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

O CINEABI foi um projeto de cinema vinculado ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas que 

objetivou a difusão e discussão de filmes com temáticas afrodescendentes e indígenas, nacionais e estrangeiros. 

Direcionou-se para a comunidade escolar da cidade de Nova Cruz/RN e região, em especial as escolas públicas 

de Ensino Médio. Propôs apresentações de conteúdos audiovisuais seguidos de discussões tratando da história, 

cultura e importância dos povos afrodescendentes e indígenas, no intuito de refletir sobre a sua relevância em 

respeito à diversidade étnico-racial em favor da cultura brasileira. 

ABSTRACT 

CINEABI was a cinema project linked to the Nucleus of Afro-Brazilian and Indigenous Studies that aimed at 

the diffusion and discussion of Afro-descendent and indigenous films, both national and foreign. It was 

directed to the school community of the city of New Cruz / RN and region, especially, public high schools. It 

proposed presentations of audiovisual contents followed by discussions on the history, culture and the 

importance of Afro-descendant and indigenous people, in order to reflect on their relevance in respect of 

ethnic-racial diversity about Brazilian culture. 

1 INTRODUÇÃO 

A discussão sobre as culturas Afro-Brasileira e Indígena na educação é relativamente recente, 

e revela a importância da temática para a constituição de estudantes formados do ponto de vista 

acadêmico, mas também críticos do ponto de vista de uma formação cidadã. 

Um marco neste sentido é a Lei Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que modificou a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação para estabelecer que, nas escolas de ensino fundamental e médio, 

sejam públicas ou particulares, é “obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira” 

(BRASIL, 2003) - posteriormente, com a Lei Nº 11.645/2008, tornou-se obrigatório também o estudo 

PALAVRAS-CHAVE: Cinema, Cultura, Afro-Indígena. 

KEYWORDS:  Cinema, Culture, Afro-Indigenous. 
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da história e da cultura indígena. No entanto, as leis não pautam em detalhes sua operacionalização, 

limitando-se a dizer que o tema deverá ser ministrado no âmbito de “todo o currículo escolar” 

(BRASIL, 2008): o que, na prática, muitas vezes significa que boa parte das escolas “cumpre” o 

dispositivo legal apenas com a comemoração do Dia da Consciência Negra e outras atividades 

pontuais. Como afirma Souza (2017, p. 10), considerando-se a extensão do território brasileiro, 

“percebemos que o Ministério da Educação (MEC) está longe de atingir a implementação da Lei 

10.639/2003 para todos”. 

No âmbito do IFRN, foi instituído, pela deliberação CONSEPEX Nº 17/2011, o Núcleo de 

Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas - NEABI, justamente no sentido de propor e fomentar ações em 

atendimento aos dispositivos legais acima citados. O presente projeto busca contribuir neste sentido, 

oferecendo à comunidade, através da Arte e áreas afins, como História, Sociologia e Geografia, uma 

iniciativa pedagógica que valorize a diversidade étnica e social brasileira numa perspectiva 

transdisciplinar. 

Cabe dizer ainda que, do ponto de vista da demanda social, o Brasil ainda possui questões 

importantes em relação ao lugar do negro e do índio na sociedade. Ainda que correspondam a 50,7% 

da população, negros são só 18% em cargos de destaque no Brasil (AMÂNCIO & MANEO, 2015); 

além disso, jovens negros estão mais sujeitos à violência policial (MENA, 2017) e são mais afetados 

pelo desemprego crescente em tempos de crise (VETTORAZZO, 2017). Neste caso, ações como a 

que aqui é proposta, que valorizem e difundam a cultura e história Afro-Brasileira e Indígena, 

contribuindo para romper com estereótipos e combater as várias formas de discriminação, são 

fundamentais. 

Assim, o projeto visou contribuir com o acesso a bens culturais alternativos para segmentos 

da população que nem sempre possui a oportunidade de usufruir de manifestações artísticas fora 

daquelas que comumente são apresentadas pela grande mídia. 

Em estudo crítico sobre a televisão, mas cujas reflexões podem igualmente se aplicar ao 

cinema, Bourdieu (1997) defende que os meios de comunicação de massa, através do modo como 

expõem ou banalizam determinados temas, arbitrando-se tematicamente pela audiência, contribuem 

para o que o autor chama de “formas sutis de dominação”: formas de opressão simbólica dificilmente 

percebidas pelos sujeitos de que são vítimas. Bourdieu (BOUDIEU & PASSERON, 1975), aliás, em 

estudo clássico sobre a escola, considera o espaço escolar como reprodutor das contradições e 

desigualdades do capitalismo. 

Já de acordo com Morin (1983, p. 151), o cinema materializa a projeção de nossas aspirações 

e desejos, moldando nossa percepção da realidade, tendo em vista que, “na medida em que 

identificamos as imagens da tela com a vida real, pomos as nossas projeções-identificações referentes 

à vida real em movimento”. Nesse sentido, ainda que trabalhe com dinâmicas de entretenimento e 

massificação cultural, o cinema movimenta nosso “imaginário estético”, permite processos de 

identificação potencialmente transformadoras das visões de mundo dos espectadores. No tocante à 

educação, Morin (2003) assume igualmente uma postura mais otimista, ao defender que instituições 

só podem ser reformadas com a reforma das mentes: ainda que a sociedade seja representada na 

escola, a escola também produz novas relações sociais. 

Em síntese, o debate em torno do papel do cinema remete à discussão sobre a Indústria 

Cultural elaborada Adorno e Horkheimer, de um lado – que viam nas novas mídias nascentes no 

começo do século XX motores de alienação e homogeneização cultural –, e Walter Benjamin, por 

outro, para quem os meios de comunicação contemporâneos, sobretudo o cinema, possuíam um 

inerente potencial democratizante (FREITAG, 1994). No que se refere à escola, podemos remeter à 

discussão de Demerval Saviani (2008) sobre as teorias crítico-reprodutivistas e as teorias não-críticas 

da educação, ambas lançando olhares restritos acerca do lugar da escola na sociedade e do seu 

potencial de transformação social. 
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No projeto em questão, utilizou-se da mídia cinematográfica e materiais audiovisuais como 

vetores de informação e valorização da história e cultura afrodescendente e indígena. Se é verdade 

que o cinema, ao lado de outras mídias de massa, tem o potencial de anestesiar a capacidade crítica 

através do entretenimento, é igualmente verdade que seu alcance e sua capacidade de afetar as pessoas 

atualmente é inegável. Como afirma Araújo (apud SOUZA, 2011a, s/n), “diante de uma televisão 

cada vez mais tomada por banalidades e leituras superficiais do país e do mundo, o cinema brasileiro 

apresenta-se como uma alternativa enriquecedora de experiências e ampliadora dos horizontes 

culturais e espirituais daqueles que têm a chance de assisti-lo”. Neste sentido, concordando com a 

proposta de Saviani (2008, p. 62) para a educação, faz-se necessário oportunizar às camadas populares 

os conteúdos culturais já disponíveis para o restante da sociedade, sem os quais “eles não podem fazer 

valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente 

desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação.” Pretendemos nos utilizar, 

portanto, do alcance do cinema e levar a discussão sobre dois grupos étnicos fundamentais na 

constituição do povo brasileiro a segmentos sociais que nem sempre têm acesso a este debate. 

A este respeito, Edileuza Penha de Souza (2011a, p. 9) assinala que em qualquer espaço 

educativo, “o cinema é um rico material didático”: “agente socializante e socializador, ele desperta 

interesses teóricos, questionamentos sociopolíticos, enriquecimento cultural”. Em outro momento 

(2011b, p. 10), a mesma autora discute a importância de debater, na escola, filmes que superem a 

“concepção racista e etnocêntrica que marcaram a produção cinematográfica”. 

Desta forma, o cinema e os múltiplos meios de exibições audiovisuais com temáticas 

afrodescendentes e indígenas, assim, podem servir de ponte para a disseminação de representações 

emancipatórias, como também de canal para o fortalecimento da democracia no espaço escolar.  

2 METODOLOGIA 

O projeto contou com diversas 

etapas. Incialmente foram realizadas 

reuniões entre bolsistas, colaboradores 

e coordenadores do projeto, quando 

foram escolhidos os filmes que seriam 

exibidos, bem como o delineamento do 

cronograma de exibição ao longo dos 

meses de execução. Daí dedicou-se 

tempo para a elaboração de logomarca, 

confecção de banners e divulgação do 

projeto.  

Periodicamente, pelo menos 

uma vez ao mês realizou-se exibição 

dos filmes no auditório do IFRN-NC, após envio de convite às escolas de Ensino Médio de Nova 

Cruz e região. Na sequência da exibição, foram realizadas discussões sobre o longa e seu contexto, 

conduzido ou mediado por professores do campus. Algumas exibições também foram feitas 

diretamente nas escolas parceiras do projeto.  

Paralelamente à atividade principal de exibição e debates de filmes, os bolsistas, 

colaboradores e coordenadores fizeram um esforço junto à comunidade escolar de Nova Cruz e junto 

Logomarca do Projeto 
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ao IFRN como um todo no intuito de arrecadar filmes condizentes com a proposta do CINEABI, afim 

de construir um acervo permanente de longas e curtas com a temática afrodescendente e indígena. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

▪ Promoção do conhecimento acerca da cultura e história afrodescendente e indígena;

▪ Difusão e discussão de filmes com a temática proposta, tornando acessíveis bens culturais

alternativos a estudantes do ensino médio;

▪ Constituição de um acervo permanente com filmes que envolvem a temática proposta;

▪ Valorizar a participação da população local nos eventos do IFRN, em especial na exibição e debate

dos filmes;

▪ Institucionalizar, no campus Nova Cruz, ações sistêmicas do NEABI a partir deste projeto.

Exibição de filme 

Discussão em sala 

Acervo videoteca 

Acervo videoteca 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através do desenvolvimento do projeto CINEABI foi possível promover o conhecimento e 

valorização acerca da cultura afro e indígena por meio de diversas intervenções a partir do cinema, 

tanto no campus local, como também nas diversas escolas que estabeleceram parcerias com o IFRN 

pelo CINEABI. Com cartazes ao longo do campus foi possível dinamizar ainda mais a intenção do 

projeto e disseminar para o público escolar a importância do conteúdo abordado.  Pensa-se em cada 

vez mais estreitar o envolvimento da comunidade escolar junto ao IFRN na participação de eventos 

e em projetos, inclusive concernentes à temática em questão.  
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LABORATÓRIO DE ARTES – UM ESPAÇO DE EXPERIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO COLETIVA 

Pedro Gabriel de Melo Duarte1; Ana Paula Araújo de Lima Carlos2 e Maria Luiza Soares Lopes3

1,2,3 IFRN – Campus Mossoró; 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

O Laboratório de Artes do IFRN – Campus Mossoró 

é uma iniciativa que tem como objetivo oferecer 

espaço e suporte para a realização de atividades de 

construção coletiva que tenham como objetivo educar 

para arte através das várias linguagens, conteúdos e 

relacionam ao saber artístico. Busca dar um apoio 

sólido às atividades artísticas do campus, 

direcionadas para a instituição e para a comunidade, 

sendo ponto de realização de aulas, oficinas e ensaios.

ABSTRACT 

The IFRN Arts Laboratory - Mossoró Campus is an 

initiative that aims to offer space and support for the 

realization of collective construction activities that 

aim to educate for art through the various languages, 

contents and disciplines that relate to artistic 

knowledge. It seeks to give solid support to the 

artistic activities of the campus, directed to the 

institution and to the community, being the point of 

realization of classes, workshops and essays. 

PALAVRAS-CHAVE:  laboratório, artes, iniciativa, coletiva. 

KEYWORDS:  laboratory, arts, initiative, collective. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Laboratório de Artes foi criado em março de 2017, no IFRN Campus Mossoró, e surge da 

necessidade de manutenção de um espaço destinado à pesquisa continuada em Artes, fomentando 

processos formativos como oficinas, ensaios e laboratórios de criação. Pensado como forma de consolidar 

e dar apoio às atividades artísticas já desenvolvidas em nosso campus, o Laboratório tem se firmado como 

um espaço de acolhimento de diversas linguagens artísticas, além de um espaço que permita que os 

estudantes tenham processo criativo livre para desenvolverem atividades e preservarem o ambiente, 

conservando para que outros alunos possam ter a oportunidade de utilizar o Laboratório. O LabArtes ainda 

funciona como sede do Núcleo de Artes do Campus Mossoró e promove, mensalmente, a realização de 

oficinas de diversas linguagens artísticas, além de coordenar e oferecer espaço de ensaio para as atividades 

formativas do Festival de Artes, realizadas como forma de avaliação dos estudantes das disciplinas de 

artes, acontecendo semestralmente no Campus.  

2 METODOLOGIA 

 O Laboratório de Artes dispõe de espaço físico para a realização de algumas atividades artísticas 

que acontecem no Campus, como ensaios de peças teatrais, coreografias, ensaios fotográficos 

desenvolvidos pelos estudantes, aulas de disciplinas como Artes Cênicas, Filosofia e Artes Visuais, 

além de servir como uma sede para realização das reuniões do Núcleo de Artes do IFRN – Campus 

Mossoró. O Grupo Andaluz de Teatro, a Cia de Dança PassoComPasso e o Sostô Coletivo Circense 

também realizam suas atividades nesse espaço.  

1.0.Aula de Artes Cênicas no Laboratório. 
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O espaço oferece aos alunos a oportunidade de consciência de conservação, onde os próprios 

utilizam o espaço para desenvolverem suas atividades, ao mesmo tempo que conservam e cuidam do 

ambiente, para que o mesmo possa ser utilizado por outras pessoas no futuro. As atividades 

desenvolvidas no local, coordenadas por docentes, mas desenvolvidas por discentes, contribuem para 

a formação artística desses, permitindo o desenvolvimento da percepção da construção artística. O 

laboratório possui um monitor que organiza o espaço e os horários das atividades nos turnos matutino 

e vespertino, atentando sempre para um uso igualitário para todos de forma organizada e correta. 

1.1.Alunos realizando ensaio fotográfico no Laboratório. 

 No entanto, o LabArtes foi criado para atender não apenas à demanda interna da instituição, mas 

também para promover oficinas de diversas linguagens artísticas abertas à comunidade externa ao 

Campus Mossoró, sendo essas oficinas ministradas algumas vezes por estudantes em processo de 

formação docente dentro dos grupos artísticos. O intuito é oferecer para alunos, servidores e pessoas 

da comunidade um contato com as diversas formas de arte, de maneira continuada, valorizando as 

linguagens e a inserção das mesmas no âmbito escolar. 

1.2.Oficina de dança no Laboratório. 
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3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

         A abertura de um laboratório de Artes para organizar as atividades artísticas que aconteciam na 

sala que a princípio era chamada de sala do NUARTE, projeto de extensão do campus, permitiu que 

houvesse o reconhecimento da importância da arte no instituto. O monitor selecionado para trabalhar 

no LabArtes coloca em prática essa organização através de reservas de horários para atividades, 

promoção de oficinas, etc. As oficinas artísticas, atividades propostas exclusivamente pelo laboratório, 

ainda estão em processo de adaptação, pois são uma iniciativa em desenvolvimento. A primeira oficina 

a ser realizada foi de teatro, não havendo o resultado esperado, que era a participação efetiva do público. 

Corrigindo erros que cometemos, como a falta de divulgação e o horário realizado, no turno matutino, 

que não era acessível a todos, promovemos a segunda oficina do laboratório, sendo essa de dança, que 

teve uma boa participação tanto do corpo escolar, quanto do público externo. O foco do Laboratório 

além das oficinas é prover um ambiente onde os alunos possam desenvolver suas atividades artísticas, 

garantindo o amparo e as condições necessárias para essas. Esperamos que cada vez mais oficinas e 

atividades de diversas linguagens artísticas, como artes visuais e literatura, possam ser realizadas pelo 

LabArtes, atraindo tanto o público interno, quanto o externo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

    O LabArtes à medida que realiza suas atividades percebe as melhoras necessárias em cada uma 

delas, promovendo o alcance da arte para o corpo escolar e comunidade externa. Permitir que haja um 

espaço onde os estudantes possam desenvolver a sua criatividade e aplicar o seu esforço na criação de 

atividades artísticas é necessário para que a Arte reafirme sua importância no desenvolvimento escolar. 

Com um engajamento cada vez maior dos estudantes nessas atividades, a perspectiva é de alcançarmos 

com êxito nossos resultados. 

REFERÊNCIAS 

    Não foram utilizadas referências bibliográficas. 
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FOTOGRAFIA ARTÍSTICA: DESENVOLVENDO O OLHAR SENSÍVEL 

DAMASCENO, João Maria dos Santos1 e SANTOS, Ewerthon Lucas de Oliveira Lima.2

IFRN – Campus São Gonçalo; ² IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

O Projeto “Fotografia Artística: desenvolvendo o olhar sensível” consistiu na realização de oficinas artísticas 

no campus do IFRN – Nova Cruz/RN que incentivaram a criatividade, sensibilidade e percepção dos 

participantes ao olhar o mundo à sua volta e registrá-lo através da técnica da fotografia digital. As oficinas 

exploraram aspectos técnicos, históricos e sociais que permeiam a imagem fotográfica. Enfatizou-se a 

utilização de novos olhares a partir da cultura e vivências de cada cursista.

ABSTRACT 

The project "Artistic Photography: developing a 

sensitive eye" consisted in the realization of artistic 

workshops on the campus of the IFRN – Nova 

Cruz/RN that stimulated the participants' creativity, 

sensitivity and perception by looking at the world 

around them and recording it through the technique 

of photography digital. The workshops explored 

technical, historical and social aspects that permeate 

the photographic image. Emphasis was placed on the 

use of new looks from the culture and experiences of 

each student. 

1 INTRODUÇÃO 

A educação em artes visuais requer entendimento sobre os conteúdos, materiais e técnicas 

com os quais se esteja trabalhando, assim como a compreensão destes em diversos momentos da 

história da arte. Para tanto, o ensino dessa linguagem artística pretende contribuir para que os alunos 

passem por um conjunto básico de experiências de aprender e criar, articulando percepção, 

imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e coletiva. Ana Mae Barbosa 

(2003) ressalta que a arte na educação como expressão pessoal e como cultura é um importante 

instrumento para a identificação cultural e desenvolvimento individual. Por meio da Arte é possível 

desenvolver e a imaginação, apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade 

crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira 

a mudar a realidade que foi analisada. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais a “Arte tem 

uma função tão importante quanto à dos outros conhecimentos no processo de ensino e 

aprendizagem” (BRASIL, 1997, p. 19). 

PALAVRAS-CHAVE:  Cultura, Arte, Fotografia, Criatividade, Sensibilidade. 

KEYWORDS: Culture, art, photography, creativity, sensitivity. 
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Considerando que uma das características da cultura contemporânea é a de estar impregnada 

por imagens dos mais variados tipos e difundidas pelos meios de comunicação de massa, é importante 

desenvolver-se a competência de saber ver e analisar imagens, para que se possa, ao produzir uma 

imagem, fazer com que ela tenha significação tanto para o autor quanto para quem vai apreciá-la. 

Nesse sentido, é preciso conhecer a produção artística visual de uma comunidade, dando-lhe o devido 

valor. Tal objetivo é conseguido com eficácia por meio da fruição/análise/prática das linguagens que 

permeiam o universo das artes plásticas/visuais.  

Assim, a linguagem visual tem-se mostrado cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. 

Seu domínio e conhecimento são imprescindíveis para compreender as diversas manifestações que 

são apresentadas ao nosso redor. A fotografia é uma forma comunicativa visual que se tornou bastante 

popular nos nossos dias e sua utilização para o registro dos fatos importantes é um objetivo comum 

que atende as mais variadas camadas da sociedade. O desenvolvimento dessa técnica pode gerar 

trabalhos significativos, e o uso correto da câmera é um importante passo para a eficácia do exercício 

do olhar criativo.  

Para Kossoy, a fotografia enquanto "resíduo do passado" evidencia-se como fonte histórica 

aberta a múltiplas significações. Por isso afirma: "assim, uma mesma fotografia pode ser área de 

estudo em áreas específicas das ciências e das artes" (2001. p. 47). Trabalhar com imagem fotográfica 

permite a possibilidade de diálogos com uma diversidade múltipla de discussões e reflexões no campo 

das ciências humanas. 

A apreensão dessa técnica funcionou como estratégica pedagógica, servindo de suporte para 

ampliar os conhecimentos técnicos sobre tal linguagem, exercitando o olhar sensível, aperfeiçoando 

a criatividade, imaginação e intuição. O envolvimento da comunidade interna em conjunto com o 

público externo proporcionou efetivamente o caráter de trabalho de projeto de extensão. Portanto, o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) campus Nova 

Cruz é referência em educação técnica e tecnológica de qualidade na região do Agreste potiguar. 

Constituiu-se de um espaço acadêmico com grande importância para a região e dispôs de uma 

estrutura adequada para o desenvolvimento do presente projeto.  

Por fim, cabe mencionar que o trabalho de ensino de artes visuais sob o enfoque da imagem 

fotográfica está inserido, neste sentido, na proposta de ensino do IFRN, que, de acordo com o seu 

documento base do Projeto Político e Pedagógico (2012), defende mecanismos de extensão 

vinculando ações de ensino e pesquisa numa relação entre comunidade interna e externa. 

2 METODOLOGIA 

As estratégias a que nos propomos utilizar foram aulas expositivas, práticas e dialogadas, 

atividades individuais e em grupo, e o estudo de textos que contribuíram para a construção do 

conhecimento. As aulas foram ministradas no formato de oficinas, discussões de temas, entre outras 

estratégias pedagógicas. Em sala foram aprendidos conceitos e técnicas básicas sobre a utilização da 

câmera fotográfica e a evolução da fotografia, desde o seu surgimento até a sua popularização nos 

dias atuais. O laboratório de Artes Visuais, bem como os espaços do próprio campus do IFRN foram 

ambientes em que se estimulou o aprendizado com criatividade sob a utilização de câmeras 

fotográficas e smartphones. Paralelamente aos encontros em sala, os estudantes colocaram em prática 

os assuntos apontados e compartilharam entre si através de um aplicativo on line. 

A socialização do trabalho foi aberta ao público e culminou em apresentações dos portfólios 

digitais de cada um dos estudantes e uma exposição cultural coletiva contendo as produções 

produzidas ao longo do curso. 
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Foto: Will Souza 

Foto: Ana Pereira 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS 

A realização do projeto resultou na aquisição de conhecimentos básicos sobre a utilização de 

uma câmera fotográfica, além de noções e técnicas sobre tal linguagem, incluindo aspectos históricos. 

Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de adquirir um novo olhar fotográfico sobre o 

mundo, percebendo-o de maneira mais intuitiva, estabelecendo valor e importância à natureza e 

elementos que o cerca. 

A conclusão do curso propiciou o desenvolvimento de um material digital organizado num 

formato de portfólio para apresentação e socialização dos trabalhos produzidos ao longo do projeto. 

E por fim, realizou-se uma exposição cultural contendo as fotografias produzidas por cada 

participante. 

Foto: Kézia Antero 

Foto:  arquivo pessoal do coordenador do projeto 

Foto: Myllane Rodrigues 
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Foto: Will Souza 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização das oficinas fotográficas estimulou a capacidade de percepção dos alunos, 

difundindo e refletindo junto à comunidade local saberes relacionados a Arte e a Cultura como 

integrantes da função social do IFRN. 

Pretende-se expandir o projeto como atividade contínua e oportunizar a participação de um 

número ainda maior de pessoas da comunidade acadêmica e da região. Além disso, desenvolver uma 

plataforma digital on line para a socialização do material produzido ao longo do curso afim de que se 

torne exposição permanente para apreciação da comunidade. 
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PROJETO VIVA LAZER: experiências com colônias de férias 

Gustavo André Pereira de Brito.
1
; Felipe Oliveira Barros.

2
; Maria Dolôres de Oliveira Souza Neta.

3
 e

Vinicius Cabral dos Santos.
4 

1 
IFRN – Campus Natal Central;

 2 
IFRN – Campus Natal Cidade Alta; 

3 
IFRN – Campus Natal

Cidade Alta e 
4
 IFRN – Campus Natal Cidade Alta

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO

O  projeto Viva Lazer visa à  promoção, 
bem como a interação teoria e prática, dos 
conteúdos relacionados ao lazer junto 

aos alunos do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – campus Natal – Cidade 
Alta, especificamente,  dos cursos: 
Técnico em lazer, Superior de Tecnologia 

em Gestão Desportiva e de Lazer, e a 
Especialização em Gestão de Programas, 

Projetos de Esporte e Lazer na 
Escola. Além disso,  focaliza o 
desenvolvimento de ações de lazer nos 

bairros de Natal/RN, buscando parcerias 
com instituições públicas, privadas e o 

terceiro setor. O Viva Lazer está pautado 
no desenvolvimento de diversificadas 
atividades de lazer e abrange diferentes 

perspectivas de entretenimento. Entre 
essas atividades, selecionamos para esta 

exposição as colônias de férias, destinadas a 
diferentes públicos (crianças, idosos e 
deficientes), e desenvolvidas a partir de 

ações como passeios, atividades aquáticas, 
jogos esportivos, brinquedos cantados, 

estafetas, artesanato, entre outros. As 
atividades desenvolvidas desencadearam o 
bem-estar dos participantes, promovendo 

satisfação e bem-estar no âmbito físico,  
mental e social dos participantes. As 

atividades desenvolvidas nas colônias de 
férias também oportunizam aos integrantes a 
descoberta de novos valores e ideais que os 

auxiliem no seu desenvolvimento enquanto 
ser humano e cidadão, ensejando uma 

mudança de postura concernente a adoção de 
novas práticas  que desencadeiem um estilo 
de vida saudável nas diferentes fases da vida, 

focalizando a sua qualidade de vida e a do 
planeta.  

PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Qualidade de vida, Colônia de Férias, Atividade Lúdica, 
Entretenimento.  

ABSTRACT

The Viva Lazer project aims at the 
promotion, as well as the interaction theory 

and practice, of content related to leisure 
with the students of the Federal Institute of 
Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte - Campus Natal - Cidade 
Alta, specifically, of the courses: Leisure 

Technician, Superior of Technology in 
Sports and Leisure Management, and 
Specialization in Management of Programs, 

Sports and Leisure Projects in School. In 
addition, it focuses on the development of 

leisure activities in the neighborhoods of  
Natal / RN, seeking partnerships with 
public and private institutions and the third 

sector. Viva Lazer is based on the 
development of diversified leisure activities 

and covers different perspectives of 
entertainment. Among these activities, we 
selected for this exhibition the holiday 
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colonies, destined to different publics 
(children, elderly and disabled), and 
developed from actions such as walks, 

aquatic activities, sports games, sung toys, 
messengers, handicrafts, among others. The 

activities developed triggered the well 
being of the participants, promoting 
satisfaction and well being in the physical, 

mental and social scope of the participants. 

The activities developed in the holiday 
colonies also allow the members to discover 
new values and ideals that help them in 

their development as a human being and 
citizen, leading to a change of attitude 

regarding the adoption of new practices that 
trigger a healthy lifestyle in the different 
phases of life, focusing on their quality of 

life and that of the planet.

KEYWORDS: Leisure, Quality of life, Holiday Camp, Leisure Activity, Entertainment. 

1 INTRODUÇÃO 

O lazer focaliza a satisfação pessoal e a sociabilidade por meio de atividades 

lúdicas. Entendido como expressão humana, agrega componentes sociais, históricos e 
culturais. Com foco no lazer, é possível  desenvolver ações, projetos e/ou programas que 

promovam atividades lúdicas e de entretenimento  para os indivíduos. Essas atividades 
interferem positivamente na qualidade de vida de cada uma delas e na sua atuação 
enquanto cidadão  inserido não só em questões sociais, mas também em questões que 

dizem respeito ao seu bem-estar e a qualidade de vida do planeta.  
O objetivo do projeto Viva Lazer é desenvolver projetos e ações de lazer nos 

bairros de Natal/RN, buscando parcerias com instituições públicas, privadas e o terceiro 

setor, visando à difusão dos cursos: Técnico em Lazer, Superior de Tecnologia em Gestão 
Desportiva e de Lazer, e a Especialização em Gestão de Programas, Projetos de Esporte e 

Lazer na Escola do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte – campus Natal – Cidade Alta. 

Entre as atividades desenvolvidas pelo conjunto de ações que integram esse projeto, 

abordaremos as experiências com as colônias de férias, por se tratarem de experiências 
consideradas exitosas frente às avaliações já realizadas, por serem atividades voltadas para 

diferentes públicos  e por se constituírem atividades de lazer programadas, recreativas, 
esportivas e que incentivam a livre iniciativa, brincadeiras lúdicas e, fundamental para a 
formação humana, o contato com a natureza, conforme afirma, a seguir, Dantas (2018, p. 

s/p). 

Colônia de férias é uma programação voltada para crianças, adolescentes 
e jovens que já se desvincularam do colégio nos períodos de férias. São 
organizadas por equipes de desporto que buscam incentivar a livre 
iniciativa, brincadeiras lúdicas, leitura e o contato com a natureza. 

Pelo seu caráter de desenvolvimento pessoal, as atividades de  lazer são 
consideradas relevantes para a vida humana, entre outros aspectos, para a melhoria da 

qualidade de vida e bem-estar dos sujeitos, e para a melhoria da qualidade de vida também 
do planeta, por se tratar de atividades que oportunizam ao indivíduo uma elevação à 
personalidade ao adquirir conhecimentos que lhe permitirá compreender, de forma 

diferente, determinados fenômenos, sejam sociais ou naturais, imbricados nas suas 
vivências do dia a dia. 
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Nesse contexto, também  pode influenciá- lo em conexão com as diversas 
possibilidades de desenvolvimento geradas pelas vivências de lazer, tendo em vista a 
interdependência social, cultural e política. Oportunizando a pessoa se integrar de livre 

vontade, buscando ações que impulsionem a aquisição de novos conhecimentos, a 
transformação do estilo de vida e a sensibilização da sua responsabilidade frente à 

preservação do planeta. 
A perspectiva de lazer tomada neste trabalho segue as definições de Cruz (2001, p. 

91). Não se trata de lazer para aliviar as tensões do dia a dia, conforme comumente são 

rotuladas as atividades dessa natureza. Para esse autor,  

[...] não esse lazer para combater o estresse de um dia exaustivo de 
trabalho que se repetirá no amanhecer seguinte. Nem esse lazer muito em 
moda, que pode ser usufruído pelos poucos brasileiros que chegam ou 
que poderão chegar à aposentadoria em condições de saúde para então, 
gozarem a vida. Trata-se, pois, de compreender o lazer como uma 
demanda social de primeira necessidade. 

Nesse panorama de definição do conceito de lazer,  cabe, oportunamente, uma 

atuação multiprofissional no campo do lazer, envolvendo áreas como: Lazer, Gestão 
Desportiva e de Lazer, Arte-Educação, Pedagogia, Turismo, Educação Física, Hotelaria, 
Psicologia, Sociologia, Terapia Ocupacional, Administração, Serviço Social, entre outras, 

a qual vem concedendo uma maior abordagem e possibilidade de prática e atuação em 
ações interdisciplinares, conforme postulados de Dumazedier (1973), Marcellino (1987), 
Werneck (2000), Isayama (2004), entre outros.  

Os estudos no campo do lazer, sejam teóricos ou práticos, vem ganhando espaço no 
contexto brasileiro. Como uma área de estudo e/ou como área de atuação acadêmica e 

profissional, é uma área de atuação que firma suas bases nos espaços escolares e demais 
espaços sociais.   

Em Natal (RN), apesar de, desde o início do século XXI, terem surgido cursos 

como: Técnico em Lazer; Superior de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida; Superior 
de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer; Especialização em Gestão de Programas 

e Projetos de Esporte e Lazer na Escola; além de, na década de 1980, terem sido 
desenvolvidos, pela gestão pública municipal, vários projetos como ruas de lazer; 
atualmente, são poucas as ações propostas pelo poder público municipal para envolver a 

sociedade em práticas de lazer que compreendam os sujeitos focalizando aspectos 
educacionais, físicos, biológicos e pessoais.  

Em se tratando de atividades relacionadas ao lazer, destacamos a primeira política 
de intervenção brasileira no lazer, criada no século XX, com a implementação dos “Jardins 
de Recreio”, em Porto Alegre (com iniciativas do professor Frederico Gaelzer). Ademais, 

destacamos, ainda, os centros de recreio em São Paulo (com iniciativas do professor 
Nicanor Miranda),  cujo objetivo era de prevenir a delinquência juvenil. Além do que, 

tratava-se de ser um local saudável que oferecia recuperação de energia para a classe 
trabalhadora por meio de espaços adequados para a leitura, recreação infantil e o descanso, 
além das quadras poliesportivas. (AMARAL, 2003).  

Relevantes experiências na elaboração e execução de políticas públicas na área do 
lazer, ao longo do século XX, visivelmente nas últimas décadas, vêm sendo realizadas por 

alguns municípios, quais sejam: São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Belém (PA), Caxias 
do Sul (RS), Belo Horizonte (MG), Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP) e Diadema 
(SP), entre outros. (MARCELLINO, 1995; 1996; 2001). 

Frente a esse panorama, há, ainda, na maioria dos municípios, uma grande 
descontinuidade nas ofertas de lazer. Apesar dos programas, projetos e ações 
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desenvolvidos nos executivos municipais, já mencionados, bem como dos desenvolvidos 
pelo governo federal nas últimas décadas; observamos, também, a degradação de bens, 
equipamentos e utensílios destinados ao lazer em diferentes espaços públicos.  

Essas políticas setoriais de lazer devem ser entendidas como políticas de Estado ou, 
pelo menos, como o desenvolvimento de ações transversais, com articulações intersetoria is 

entre as diversas secretarias que compõem o governo. Bem como, entre o governo e 
instituições privadas e do terceiro setor, incluindo aí as universidades, sobretudo, quando 
se tem cursos na área, pois, “[...] o direito ao lazer significa mais do que ações específicas, 

mas uma rede de serviços para possibilitar o acesso digno à sua vivência: emprego, saúde, 
educação, transporte, infraestrutura urbana, dentre outros.” (MATOS, 2001, p.119).  

De mais a mais, é imprescindível ampliar a visão restrita já instaurada socialmente 
do lazer como atividade para diminuir o estresse do dia a dia ou as tensões ocasionadas 
pelas interações sociais cotidianas,  e continuar com a promoção cultural, social, de saúde e 

de meio ambiente que pode ser proporcionada em programas, projetos e ações de lazer.  

2 METODOLOGIA 

O projeto Viva Lazer pauta-se no desenvolvimento de diversificadas atividades 
relacionadas ao lazer. Essas atividades estão instauradas na perspectiva do lazer como 

bem-estar e melhoria da qualidade de vida da pessoa e do planeta. Nesse contexto,  trata-se 
de  um projeto que visa à desenvolver lazer em várias frentes. O nosso interesse recai nas 

atividades designadas colônias de férias. Para atingir os objetivos delineados, essas 
colônias de férias se desenvolveram em atividades, as quais abarcaram públicos de 
diferentes faixas etárias (crianças, idosos e deficientes), conforme metodologia descrita a 

seguir: 

(a) Qualificações: as qualificações constituem formações teóricas e práticas realizadas com
os alunos/recreadores antes de todas as colônias. Estas promovem a aquisição de
conhecimentos teóricos e práticos sobre o que é e como organizar as colônias de férias,

bem como apresentar o público-alvo, discutindo sobre as metodologias a serem utilizadas.
Além disso, servem para definir as atividades realizadas durante todos os dias, e montar os

cronogramas, incluindo  as atividades extras, caso a planejada não surta o sucesso
desejado.

(b) Colônias de férias: foram realizadas 3 colônias-piloto para cada público (idosos,
crianças e deficientes). A colônia-piloto dos idosos durou 3 dias e contou com a

participação de 20 idosos no turno matutino. Em dois desses dias, houve passeios turísticos
pela cidade, Forte dos Reis Magos e Parque das Dunas, em que os alunos/recreadores
realizavam brincadeiras no ônibus, além de brincadeiras no Parque das Dunas, após a visita

ao museu. O dia em que não houve passeio, que foi o primeiro dia de atividades,
realizamos atividades de lazer, no IFRN Cidade Alta/Unidade Rocas,  com o intuito de

trabalhar a memória. Além disso, realizamos atividades que visavam rememorar a infância
dos idoso, como “Passa Anel”. A colônia-piloto dos deficientes contou com a participação
de 20 deficientes e também durou três dias. Em um desses dias foi realizado um passeio

turístico para o Parque das Dunas, incluindo visita ao museu. Nos outros dois dias, foram
realizadas atividades na quadra do IFRN Natal Central, como brinquedo cantado, circuito,

e além disso, atividades aquáticas. A colônia-piloto das crianças, contou com 35 crianças,
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durando 3 dias, foi realizada na escola Escola Municipal Carlos Bello Moreno, do 2º ano 5º 
ano, com  atividades como: dança, circuitos, quizz e atividades em equipe. 

Após as colônias-piloto, foram efetuadas duas colônias oficiais, a primeira com 150 

crianças de 4 a 13 anos. Nessa colônia, os participantes eram divididos em grupos de 4 a 6 
anos, 7 a 9 anos e 10 a 13 anos, tendo cada grupo seus respectivos animadores 

socioculturais. A atividade durou uma semana, foi realizada no IFRN Natal Central, pela 
manhã, das 8h00min às 11h30min, e contou com vários espaços, como o bosque, as 
quadras, o ginásio, as piscinas, as salas de aulas. Nessa colônia, cada dia tinha um tema e 

as atividades giravam em torno desse tema, podemos citar: dia do meio ambiente, dia da 
aventura, dia do inventor, dia do brincando com o esporte e dia do circo. Com isso, os 

locais foram montados em conformidade com as temáticas de cada dia, e os alunos eram 
encaminhados para participar de cada uma delas. Já a segunda colônia contou com 350 
crianças, de 4 a 13 anos, utilizando-se das mesmas divisões de faixas etárias da primeira 

colônia. Para realizar os trabalhos, contamos com animadores socioculturais, educadores 
físicos e psicólogos, já que a quantidade de crianças aumentou, precisamos aumentar a  

demanda de profissionais recreadores também. A segunda colônia foi realizada no IFRN 
Natal Central e durou duas semanas, no turno da manhã, das 8h:00min às 11h30min. A 
programação seguiu a mesma perspectiva adotada na primeira colônia, com a eleição de 

temas para realizar as atividades lúdicas com os participantes, entretanto, cada grupo de 
recreadores tinha a liberdade de definir o tema a ser trabalhado com os participantes.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O Viva Lazer se configura como um projeto que apresenta metas distintas, por 
apresentar, também, dentro do âmbito do lazer, atividades diferenciadas para diferentes 

públicos e faixas etárias. Nesse aspecto, o foco de atuação concentra-se nos resultados das 
colônias de férias realizadas.  

(a) As qualificações foram realizadas antes de todas as colônias e foram fundamentais para
que pudéssemos, além de ter uma noção do público com o qual iríamos trabalhar, adquirir
a formação necessária tanto para o planejamento da atividade quanto para o tratamento

adequado aos participantes.

(b) Foram realizadas Colônias de Férias para três segmentos diferentes, quais sejam:

Crianças, pessoas idosas, e pessoas com deficiência. Foram realizadas 3 colônias-piloto,
visando o primeiro contato com os públicos. Uma com 20 idosos; uma com 35 crianças, e
uma com 20 deficientes. Após o momento de experimentação, tanto de atividades

realizadas, quanto da interação com o público, foi realizada a primeira colônia de férias
oficial para crianças. Contou com 150 crianças, que foram divididas em grupos, por faixa

etária, a saber: de 4 a 6 anos; de 7 a 9 anos; e de 10 a 13 anos. Profissionais do lazer foram
responsáveis por cada grupo, desenvolvendo atividades aquáticas, esportivas e lúdicas. A
primeira colônia teve duração de 1 semana. Com o sucesso da primeira, o IFRN – Natal

Central tornou as colônias parte do calendário letivo, com isso, fo i realizada a segunda
colônia, que durou duas semanas e contou com a participação de 350 crianças. Foi

utilizada a mesma divisão dos grupos, por faixa etária. Com a dimensão da colônia, alguns
profissionais, como da área de educação física e psicologia, também participaram
realizando atividades nesses eventos juntamente com os profissionais de lazer.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O intuito deste trabalho foi apresentar, entre as atividades do projeto Viva Lazer, as 
atividades designadas “Colônias de Férias”, evidenciando os princípios, as diretrizes e os 

critérios para a constituição dessas atividades já realizadas pelas ações desse projeto. Além 
do mais, oferece subsídios, através dos exemplos práticos, de como abordar o trabalho com 

o lazer dando enfoque na qualidade de vida, na mudança de estilo e bem-estar das pessoas
e do meio ambiente.

  Foram apresentadas atividades de lazer e estratégias de ação centradas na execução 

das colônias de férias, as quais abrangeram públicos diversos (crianças, idosos e 
deficientes). 

As colônias de férias, além de serem atividades planejadas de lazer que 
desencadeiam bem-estar e melhoria na qualidade de vida das pessoas, são também 
atividades que têm impacto social, a medida que promovem a integração entre diferentes 

públicos e oportunizam as diversas camadas da sociedade a participação em atividades 
lúdicas, recreativas e de entretenimento.  

Vale salientar também, a consonância entre a prática proporcionada por esse tipo de 
atividade e a teoria com a qual trabalhamos em sala de aula. O projeto Viva Lazer 
oportuniza o envolvimento dos alunos dos diversos cursos do IFRN relacionados ao lazer 

com a prática, na mesma perspectiva social  e de abordagem teórica e prática de realização 
de projetos com a qual a referida instituição trabalha.  

5 REFERÊNCIAS 

AMARAL, Silvia Cristina Franco. Políticas públicas de lazer e participação cidadã : 
entendendo o caso de Porto Alegre. 2003. 192f. Tese (Doutorado em Educação Física) – 

Programa de Pós-Graduação em Educação Física, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas 2003. 

CRUZ, Manoel Luís Martins da. A experiência da frente popular de Florianópolis. In: 
MARCELLINO, Nelson carvalho. (Org.). Lazer e esporte: políticas públicas. Campinas: 
Autores Associados, 2001. p. 87-116. 

DANTAS, Gabriela Cabral da Silva. Colônia de Férias; Brasil Escola. Disponível em 
<https://brasilescola.uol.com.br/ferias/colonia-ferias.htm>. Acesso em 18 de setembro de 

2018. 

DUMAZEDIER, Joffre. Lazer e cultura popular. São Paulo: Perspectiva, 1973. 

ISAYAMA, Hélder Ferreira. Formação profissional. In: GOMES, ChristianneLuce . 

(Org.). Dicionário crítico do lazer. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. p.93-96. 

MARCELLINO, Nelson Carvalho. Lazer e educação. Campinas: Papirus, 1987 

MARCELLINO, Nelson Carvalho (Org.). Lazer: formação e atuação profissional. 
Campinas: Papirus, 1995. 

MARCELLINO, Nelson Carvalho (Org.). Políticas públicas. Setoriais de lazer: o papel 

das prefeituras. Campinas: Autores associados, 1996.  

MARCELLINO, Nelson Carvalho (Org.). Lazer e esportes: políticas públicas. Campinas: 

Autores associados, 2001. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2222



MATOS, Lucília da Silva. Belém: do direito ao lazer ao direito à cidade. In: 
MARCELLINO, Nelson carvalho. (Org). Lazer e esporte : políticas públicas. Campinas: 
Autores Associados, 2001. p. 117-140. 

WERNECK, ChristianneLuce Gomes. Lazer, trabalho e educação : relações históricas, 
questões contemporâneas. Belo Horizonte: Ed. UFMG; CELAR – DEF/UFMG, 2000. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2223



Atuação da globalização sobre a cultura alimentar 

tradicional na região do Seridó: uma análise dos hábitos alimentares 

dos alunos da Escola Estadual Tristão de Barros. 

ARAÚJO, F. V. 1; FREITAS, L. A. 2; ARAÚJO, V. S. 3; SILVA, M. N. 4 e VICTOR, M. R. 5 

1,2, 3, 4, 5 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura. 

RESUMO

O projeto buscou analisar os hábitos 

alimentares de adolescentes verificando 

como estes estão ligados à cultura alimentar 

do Seridó Potiguar e identificar a influência 

da globalização sob tais hábitos. Utilizou-se 

um questionário para efetuar a pesquisa 

entre os discentes do 3º Ano “A” do turno 

matutino na Escola Estadual Tristão de 

Barros, com opções de alimentos 

tradicionais e industrializados para cada 

refeição. O projeto pode gerar um impacto 

na economia local, pois com o aumento do 

consumo, o dinheiro ficará mais na região, 

onde os produtores das comidas serão os 

próprios moradores. É de grande desejo dos 

autores que isso aconteça.

ABSTRACT

The project seeks analyze the eating habits 

of adolescents by verifying how they are 

linked to the food culture of Seridó Potiguar 

and to identify the influence of globalization 

under such habits. A questionnaire was used 

to carry out the research among the students 

of the 3rd Year "A" of the morning shift at 

the Tristão de Barros State School, with 

traditional and industrialized food options 

for each meal. The project can have an 

impact on the local economy, because with 

increased consumption, money will be more 

in the region, where food producers will be 

their own residents. It is a great desire of the 

authors that this happens. 

PALAVRAS-CHAVE: Seridó, Globalização, Adolescentes, Alimentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A globalização é um processo econômico e social que é caracterizado pelas 

interações comerciais e sociais, fomentado pela troca de ideias entre empresas, governos e 

pessoas do mundo todo. Em que, acredita-se que este processo permuta a sociedade mundial 

desde o século XV, durante o período mercantilista na Europa, e a fase representada pelas 

Grandes Navegações. Entretanto, o conjunto de modificações econômicas e sociais 

intensificou-se, sobretudo, no final do século XX, uma vez que neste período ocorreu uma 

maior propagação da política Neoliberal (CAMPOS; CANAVEZES, 2007). 

Consoante a essa realidade, a globalização induz à facilitação e fluidez das relações 

internacionais, trabalhando com um modelo de aldeia global que permite a incorporação de 

novas redes de comunicação e transição entre os continentes. Portanto, a globalização 

promove a disseminação de informações de uma forma mais prática, além principalmente, 

de facilitar nas interações comerciais entre os continentes. De maneira que, ao facilitar e 

induzir a essa rede, também proporciona modificações nos comportamentos sociais dos 

indivíduos, sobretudo aqueles que se referem aos hábitos alimentares, gerando uma nova 

cultura alimentar de porte mundial (CAMPOS; CANAVEZES, 2007). 

De forma que, com essa nova cultura alimentar propagada no mundo, os hábitos 

alimentares antes adotados, denominados de tradicionais, já não possuem o cuidado e a 

atenção consideráveis. Assim, conduz muitas vezes, a exclusão ou ao esquecimento dessa 

cultura alimentar regional, sendo substituída, principalmente, por aquelas produzidas pelas 

indústrias alimentares. De conformidade que, nota-se evidentemente a atuação da 

globalização sobre os antigos e novos parâmetros alimentares estabelecidos na sociedade. 

De acordo com as transformações mundiais que a globalização tem proporcionado ao 

longo dos últimos anos, é de se esperar também a sua influência sobre a alimentação das 

pessoas do Seridó potiguar, por diversos fatores, dentre eles a entrada da mulher no mercado 

de trabalho, buscando assim por alimentos que já estejam prontos ou fáceis de serem 

preparados. Outro fator consequente do mercado de trabalho também é, a falta de tempo, 

sendo assim a indústria facilita o acesso a estes novos alimentos e os incrementam nos 

KEYWORDS: Seridó, Globalization, Adolescents, Foods. 
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comércios por meio de atrações ocasionadas pelo marketing, como as diversas promoções e 

anúncios comerciais. 

Sendo assim, também é de conjecturar o aumento gradativo do consumo destes 

produtos, tanto em jovens como em crianças, uma vez que a maioria das escolas servem ou 

vendem alimentos industrializados para os seus alunos, como achocolatados, refrigerantes, 

bolachas recheadas, dentre outros; ou esses também podem levar os alimentos de sua própria 

casa, tendo em vista que os próprios pais muitas vezes não têm tempo para preparar as 

refeições caseiras predominantes da cultura alimentar seridoense. 

Diante disso e da importância da alimentação como elemento cultural e econômico 

da região, se faz necessário investigar os efeitos da globalização sobre a tradição alimentar 

e realizar um estudo sobre os alimentos que estão tomando o espaço antes de domínio local. 

Utilizamos como meio de analise, uma pesquisa com a turma do 3º “A” da Escola Estadual 

Tristão de Barros, na cidade de Currais Novos-RN. E a partir desta abordagem inferir se a 

cultura global produz aspectos positivos e/ou negativos.  

O presente trabalho é de grande importância para que os habitantes da localidade 

fortaleçam a cultura culinária seridoense, uma vez que eles, assim como a grande parcela 

dos jovens que iniciam suas experiências na faculdade e/ou no mercado de trabalho estão 

mais a mercê das influências da globalização como a fluidez das coisas, a falta de tempo 

para se dedicar a preparação dos alimentos, dentre outros motivos que os levam a não 

consumir tanto os produtos regionais e a buscarem, sobretudo, os industrializados. 

O artigo, além de englobar a área de tecnologia de alimentos por se tratar do foco 

geral do tema em questão, este também deu ênfase às áreas da Geografia e da Sociologia. A 

primeira pelo motivo de se tratar de uma região geográfica específica do Rio Grande do 

Norte, enquanto que a segunda é motivada pelo fato de que a globalização e suas 

consequências influem diretamente ou indiretamente no comportamento da sociedade, 

levando-os a viver novos estilos de vida e também na alimentação. 

O público alvo ao qual se destinou foram os jovens, mais especificamente, os 

estudantes que cursam o último ano do ensino médio na Escola Estadual Tristão de Barros 

localizada no município de Currais Novos. Como a maioria dos adolescentes de mesma faixa 
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etária, são consumidos muita mídia, estão expostos a massiva propaganda do “fast-food” e 

a alta produtividade que consome seu tempo. 

Como objetivos gerais temos de analisar os hábitos alimentares de adolescentes 

verificando como estes estão ligados a cultura alimentar do Seridó Potiguar e identificar a 

influência da globalização sob tais hábitos. E como específicos, verificar os hábitos 

alimentares ligados a cultura alimentar seridoense, através de um levantamento dos 

alimentos não oriundos do padrão alimentício da região e como este processo global 

transforma o cenário da culinária local. Os resultados serão decorrentes de uma análise da 

situação tendo como foco adolescente de uma escola pública do município de Currais Novos-

RN. 

Os resultados esperados são a princípio detectar um alto consumo de alimentos 

industrializados e após de uma palestra e roda de discussão com os mesmos, gerar uma 

conscientização sobre suas refeições diárias. É de se esperar uma resistência, pois nem tudo 

que é típico, é apreciado sensorialmente por todos.  

2 METODOLOGIA 

No decorrer do trabalho desenvolveu-se um questionário aplicado com o 3º ano “A”, 

do turno matutino na Escola Estadual Tristão de Barros, com opções de alimentos 

tradicionais e industrializados para cada refeição. Sendo elas, o café da manhã, almoço e 

jantar. O questionário empregado conteve questões objetivas, nas quais os discentes 

deveriam responder com base em suas refeições diárias. Após a coleta de dados realizou-se 

o tratamento e análise deles, obtidos durante a aplicação. Posteriormente, apresentou-se uma

palestra com os resultados analisados, como forma de propor uma discussão com a turma 

acerca da influência da globalização sob à alimentação. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Por conseguinte, nota-se que os objetivos propostos no início deste trabalho foram 

alcançados, não só no que tange respeito à análise dos hábitos alimentares dos estudantes 

envolvidos, e o fato de que as consequências da globalização influenciam diretamente ou 

indiretamente nas suas escolhas na hora das refeições, como também pôde-se abrir uma 
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discussão referente a este tema que deve ser levado em consideração quando se fala da 

manutenção da cultura regional. 

De forma que, verificou-se que a culinária seridoense ainda é, de forma significativa, 

presente nas mesas dos cidadãos da região. Entretanto, a cultura alimentar tradicional é de 

fato afetada pela globalização, uma vez que por meio do debate com os alunos, que 

participaram da aplicação do questionário, observou-se que com a massificação das 

propagandas e outros meios fomentados pelo marketing, cada vez mais as pessoas sentem-

se atraídas aos novos produtos comercializados. De forma que com o novo estilo de vida 

global, culminado pela escassez de tempo, as pessoas passam a buscar por mais alimentos 

que já estejam prontos ou semi-prontos. 

Nas três refeições apresentadas, o café da manhã foi o que demonstrou uma maior 

presença de produtos industrializados, pela facilidade no preparo dos alimentos já que por 

ser a primeira refeição do dia. 21% dos questionados confirmaram a maior presença dos 

industrializados e grande maioria (79%) relataram as comidas típicas como maioria. No 

almoço temos 97% das pessoas comendo predominantemente os regionais. E finalmente no 

jantar, 90% disseram consumir os alimentos locais.  

A participação da comunidade foi muito notável, pois eles nos ajudaram com os 

dados dos próprios consumos alimentares e participaram ativamente da palestra, nos 

ensinando muito sobre a cultura seridoense. Nossas propostas foram alcançadas e não 

houveram dificuldades em realizar o projeto e nem em obter os resultados.  

O projeto pode gerar um impacto na economia local, pois com o aumento do 

consumo, o dinheiro ficará mais na região, onde os produtores das comidas serão os próprios 

residentes. É de grande desejo dos autores que isso aconteça. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Almeja-se que as comidas típicas da região do Seridó potiguar tenham um maior 

consumo pelos moradores, agradecemos aos alunos da Escola Estadual Tristão de Barros 

que nos ajudaram e ao IFRN- Campus Currais Novos. 
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GRUPO DE TEATRO RIO DE VENTO: VIOLÊNCIA DEBATIDA EM CENA. 
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ÁREA TEMÁTICA: Cultura; 

RESUMO 

O presente trabalho se foca na apresentação das 

ações do Grupo de Teatro Rio de Vento, ação 

que faz parte do Núcleo de Artes Itaretama do 

IFRN – Campus Avançado Lajes. Serão 

discutidos no trabalho o percurso construído 

pelo grupo nos anos de 2017 e 2018 e os 

resultados das novas propostas desenvolvidas 

por ele. Assim, o trabalho discutirá ainda o 

impacto da metodologia utilizada para o 

processo criativo conduzido para a construção 

da dramaturgia e da encenação.  

ABSTRACT 

The present work focuses on the presentation of the Rio de 

Vento Theatre Group actions, a project that is part of the 

Itaretama Arts Center of the IFRN – Campus Avançado 

Lajes. It aims to discuss the work built by the group in the 

years of 2017 and 2018 as well as the results of the new 

proposals developed by the group. Thus, this paper will 

also analyse the impact of the metodology chosen to 

conduct the creative process carried out by the group to 

construct the dramaturgy and the staging of the play.

1 INTRODUÇÃO 

O projeto do Núcleo de Artes Itaretama engloba diversas ações nos campos das Artes Visuais, 

Teatro, Música e Literatura, se focando numa abordagem integral e prática de pesquisa artística e 

desenvolvimento de processos criativos. 

No campo do teatro, uma das ações desenvolvidas é o Grupo de Teatro Rio de Vento, que traz 

em sua alcunha a metáfora dos rios identificados por placas, mas secos, que cercam a cidade de Lajes 

(RN). Com foco na experimentação pelos discentes das diversas possibilidades de abordagem do 

teatro, tradicionais e contemporâneas, o grupo é composto por alunos dos cursos integrados ofertados 

no Campus Avançado Lajes. 

PALAVRAS-CHAVE:  Grupo de Teatro Rio de Vento; Teatro; Campus Avançado Lajes; Núcleo de Arte 

Itaretama; Encenação. 

KEYWORDS: Rio de Vento Theatre Group; Theatre;  Campus Avançado Lajes;  Itaretama Arts Center; 

Scene. 
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Dentro da proposta do grupo há uma busca pela expansão das questões gerais para as quais se 

voltam o ensino de artes nos cursos regulares, como a proposição de um conhecimento integrado e 

crítico, bem como a noção de arte como área de conhecimento, mas também como tecnologia. Nesse 

sentido, nas práticas delineadas para o grupo compreende-se que a arte como tecnologia distinta nos 

auxilia, com seus conhecimentos, no hackeamento (MEDEIROS, 2008) das estruturas do mundo e 

na invenção de outras perspectivas de acesso e modificação da realidade. 

Na compreensão das práticas de base do grupo, se entendemos a tecnologia do Teatro, como 

espaço de experimentação e investigação dos diversos processos culturais que formam os corpos e 

sua construção identitária, dos elementos polifônicos significantes que compõem a ação e às imagens 

corporais, das textualidades sensíveis que compõem os sons, as cores e os gestos, estamos nos 

modificando e modificando nossos modos de agenciar e acionar o contexto em que vivemos. 

Dessa feita, o trabalho do grupo se centra na construção de propostas cênicas de 

experimentação a partir de textos pré-concebidos ou autorais que são trabalhados coletivamente pelo 

professor-encenador e o grupo de alunos. Os focos centrais são o estabelecimento das práticas cênicas 

do grupo no campus, a formação base referente aos campos da encenação e, por fim, o acesso gratuito 

ao teatro pela comunidade interna e externa ao campus, proporcionado pelas apresentações realizadas. 

Até o momento foram duas propostas encenadas. A primeira com base na obra “O Pequeno 

Príncipe” de Antoine de Saint-Exupéry, em uma livre adaptação para o teatro de palco, e a segunda 

com base na criação autoral de texto e proposta cênica com foco na violência normatizada dentro do 

contexto cultural contemporâneo. O desenvolvimento desse trabalho se centrará na atual proposta de 

encenação, “Violência: Todas as Cores”, e nas discussões e escolhas movidas pelo processo criativo 

dela.  

Os resultados obtidos com o projeto se demonstram em apresentações públicas no contexto 

do Campus Avançado Lajes e da cidade de Lajes, bem como na construção de uma discussão que 

reúne arte e cidadania, contribuindo para a formação crítica da equipe e do público. 

2 METODOLOGIA 

O Grupo de Teatro Rio de Vento reuniu em 2017 quinze participantes e atualmente é composto 

por treze membros, alunos dos cursos técnicos de nível médio em Administração e Informática do 

Campus Avançado Lajes, todos orientados, desde a fundação do grupo em 2016, pelo Prof. Me. André 

Luiz Rodrigues Bezerra.  

Em 2017, após a finalização do processo criativo e efetivação das apresentações do grupo 

daquela que foi sua primeira encenação, “O Pequeno Príncipe”, o professor coordenador convocou 

chamada para a entrada de atores que comporiam o elenco do novo experimento, a ser desenvolvido 

durante o final do primeiro semestre e início do segundo semestre do mesmo ano.  

A proposta do novo experimento, após diálogo entre os diversos sujeitos que compõem o 

grupo, foi estabelecida a partir da busca de um diálogo mais aproximado com a realidade 

contemporânea, que trouxesse elementos poéticos e políticos de questões sociais atuais, ao mesmo 

tempo que os unisse com uma estética diferenciada, permitindo ao grupo experimentação com uma 

nova faceta de criação cênica. 

A partir de diálogos internos e de discussões em voga dentro do contexto dos discentes, foi 

proposto o trabalho com o tema “violência”. Dessa feita, passou-se a construção de uma nova 

proposta dramatúrgica. Para esse fim, articularam-se elementos do teatro documentário, como a busca 

por depoimentos e entrevistas sobre o tema, para indicar como se poderia debater as questões que se 

gostaria com o público por meio da cena. 
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O teatro documentário está ligado à ideia de um teatro como ‘espaço de informação 

alternativa’ no mundo submerso por informações no qual nós vivemos, e que pode 

organizá-las, pensá-las pelo viés do sensível, valendo-se de toda a prática teatral dos 

séculos precedentes, das culturas populares ou estrangeiras. Ele apresenta também 

formas muito diversas, facetas múltiplas (PICON-VALLIN, 2011, p. 1). 

Histórias compartilhadas pelos alunos, poemas, depoimentos verídicos de casos criminais e 

notícias convertidas em falas autorais definiram os aspectos centrais do texto, nomeado de 

“Violência: Todas as Cores”. No escopo da criação dramatúrgica construída e usada como base das 

demais etapas do processo da encenação, aparecem figuras sem nome próprio (Mulher, Homem 1, 

Jovens, Político, etc.) que se dispõe como mitos de uma violência urbana histórica e social. 

O foco da proposta, como indica Picon-Vallin, é uma reescrita das informações e da própria 

configuração histórica de uma violência sistêmica, que enquanto processo social parece um fenômeno 

contínuo entre grupos e entre indivíduos humanos. 

O texto elaborado possuía também uma preocupação muito forte não apenas em construir 

falas para os personagens, mas também se focava em indicar ações e imagens que traziam em seu 

bojo a carga simbólica ou literal dos abusos discutidos. 

A fase de ensaios que deu sequência a etapa de composição dramatúrgica durou sete meses, 

considerando-se o atraso de licitação de materiais do Núcleo de Artes Itaretama, todavia, o processo 

criativo, conduzido de forma ininterrupta nesse interstício, continuou a se construir até desembocar 

nos ensaios abertos. 

O experimento, com estreia prevista para o mês de outubro, foi constituído de modo cuidadoso 

até sua atual fase de ensaios gerais e ensaios abertos, construído desde sua base a partir de um diálogo 

permanente com os sujeitos envolvidos no processo criativo. 

Figura 1 – Ensaio da cena “Jovens” – “Violência: Todas as Cores” (2018). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O Grupo de Teatro Rio de Vento, criado em 2016, efetivou apresentações à comunidade 

interna e externa do Campus Avançado Lajes em eventos próprios direcionado aos seus trabalhos ou 
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em eventos institucionais, em mostras de teatro abertas. O processo criativo em que o grupo embarcou 

em 2017 e que se estende para 2018 foi uma experiência diferenciada, que incluiu os alunos desde a 

base do processo de diálogo e se propôs a incorporar uma estratégia mais voltada a participação ativa 

dos criadores, menos comprometidos com uma fábula a ser contada pela cena e mais voltados para o 

debate, junto ao seu público, de questões críticas que permeiam e mediam o mundo em que 

coabitamos.  

O texto construído por esse processo será disponibilizado como produto por meio da revista 

do Núcleo de Artes Itaretama, bem como matéria descritiva versando sobre o processo criativo do 

mesmo. Trechos de ensaios tem sido compartilhados pelas redes sociais, bem como ensaios abertos 

tem sido conduzidos para acompanhamento do público geral dessa ação em desenvolvimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A discussão conduzida por meio dos documentos explorados no processo criativo traz a 

proximidade com uma compreensão diferenciada de violência para o resultado final de composição 

da dramaturgia e encenação de “Violência: Todas as Cores”, em que  

“[...] a questão que se impõe não é saber se aceitamos ou recusamos a violência, mas 

se a violência com a qual se pactua é progressiva e propende a suprimir-se ou se ela 

está inclinada a perpetuar-se. Merleau-Ponty apela para situar a violência na história, 

ao invés de julgá-la, conforme a moral que se chama, equivocadamente, pura” 

(CAMINHA, 2008, p. 184). 

Nesse sentido, é importante perceber, como destacado no início desse artigo, que a arte como 

uma tecnologia, como uma série de procedimentos metodológicos e compositivos, auxilia na 

construção de conceitos e percepções mais complexas dos mesmos, permitindo a experimentação 

com as noções abstratas, ou mesmo com vivências autobiográficas, que se reformulam na criação 

assumindo novos significados. 

Figura 2 - Imagens dos ensaios da cenas do experimento cênico "Violência: Todas as Cores" (2018). 

A experiência com o teatro documentário dentro do contexto educativo do Grupo de Teatro 

Rio de Vento indica ainda uma perspectiva enriquecedora do trabalho com estratégias de pesquisa e 

diálogo como forma de condução do processo criativo cênico no ensino médio. A próxima encenação 

do grupo deve continuar a utilizar e aprofundar essa metodologia como forma de estabelecer 

elementos base para uma construção coletiva, mesmo que ao fim, como também permite essa 
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perspectiva, as escolhas estéticas de criação da cena não sejam similares às encontradas em 

“Violência: Todas as Cores”.  
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RESUMO 

O presente trabalho se foca na apresentação das ações 

do Grupo Poetize-se! ação que faz parte do Núcleo de 

Artes Itaretama do IFRN – Campus Avançado Lajes. 

Serão discutidos no trabalho o percurso construído 

pelo grupo nos anos de 2017 e 2018 e os resultados 

das novas propostas desenvolvidas por ele. O trabalho 

apresentará ainda o impacto das ações realizadas pelo 

grupo tanto na formação dos discentes envolvidos 

como na divulgação literárias de textos poéticos de 

autores brasileiros.  

ABSTRACT 

The present work focuses on the presentation of the 

Poetize-se! Group actions, a project that is part of the 

Itaretama Arts Center of the IFRN – Campus Avançado 

Lajes. It aims to discuss the work built by the group in the 

years of 2017 and 2018 as well as the results of the new 

proposals developed by the group. Thus, this paper will 

also analyse the impact of the actions carried out by the 

group both in the training of the students involved and in 

the literary dissemination of poetic texts of brazilian 

authors.

1 INTRODUÇÃO 

O projeto do Núcleo de Artes Itaretama engloba diversas ações nos campos das Artes Visuais, 

Teatro, Música e Literatura, se focando numa abordagem integral e prática de pesquisa artística e 

desenvolvimento de processos criativos. 

No campo da literatura, uma das ações desenvolvidas é o Projeto Antônio Cruz, que leva o 

nome do poeta mais famosos de Lajes (RN). Com foco na ampla divulgação da literatura e poesia, a 

ação central dessa proposta é o Grupo Poetize-se!, composto por alunos dos cursos integrados 

ofertados no Campus Avançado Lajes. 

PALAVRAS-CHAVE:  Grupo Poetize-se; Literatura; Campus Avançado Lajes; Núcleo de Arte 

Itaretama;  Poesia. 

KEYWORDS: Poetize-se! Group; Literature;  Campus Avançado Lajes;  Itaretama Arts Center; Poetry. 
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Dentro do grupo as ações desenvolvidas se centram na ativação e performatividade dos 

poemas. A poesia, enquanto campo literário, possui aspectos textuais, sonoros e imagéticos que são 

trabalhados junto aos alunos como dimensões de significação para eles mesmos e, simultaneamente, 

como aspectos que podem convocar o público a descobrir e assim interessar-se pela literatura, por 

meio da apresentação de saraus com diferentes arranjos e propostas compositivas a partir de um 

repertório variado de poemas. 

Dessa feita, considerando-se apresentações realizadas em festivais literários e eventos de 

literatura na região, o Grupo Poetize-se! tem figurado dentro da paisagem cultural local na 

microrregião atendida pelo Campus Avançado Lajes como um agenciador da poesia nacional. 

Ressalva-se ainda que, para além dos aspectos literários e de formação contidos nos objetivos 

dessa ação artística, encontra-se na prática do grupo, sobretudo em seu novo sarau, denominado 

“Vozes-Mulheres”, um diálogo direto com o mundo contemporâneo e a discussão de aspectos de 

gênero, identidade e cultura. 

A proposta urdida nas ações do Poetize-se! possui a potencialidade dupla de, em primeira 

instância, produzir um espaço de ativação literária para os alunos que o formam, não apenas 

empregando um método decorativo que evidencia os aspectos superficiais evidentes, mas explorando 

os aspectos lúdicos, sonoros, contextuais, simbólicos e estéticos contidos em seus temas, imagens, 

forma, composição e ritmo. Em segunda instância, tem-se como resultado desse processo uma ação 

extensiva de promoção ao hábito da leitura e de divulgação literária que traz para o público que 

participa das apresentações do grupo uma leitura encorpada do texto poético, isso é, a declamação 

de um texto literário cuja leitura construída, a partir da voz, ação, imagens desenvolvidas no processo 

investigativo-criativo de exploração dos poemas, se presentifica e tonifica, ganha corpo e voz. 

Nesse sentido, como aponta Eliana Kefalás Oliveira (2010) ao discutir o papel formativo da 

literatura dentro do conceito de letramento literário, bem como a diferença da leitura literária e seu 

processo de vocalização e performance: 

Na leitura literária, não é o leitor que domina o texto, é o texto que provoca o leitor. 

Ler, nesse sentido, não é (ou não é somente) encontrar respostas esperadas ou 

reconhecer características específicas. No ato de ler, é permitido ao leitor, mais do 

que o encontrar-se, o perder-se, o devanear, sair do sério, sair de si, não ter tantas 

certezas, ficar em dúvida, jogar. A experimentação literária é uma oportunidade dada 

aos alunos e professores de exercitar a liberdade, uma liberdade criadora. 

(OLIVEIRA, 2010, p. 283) 

Assim os poemas se tornam, nesse fluxo, não apenas objetos literários isolados em sua autoria 

ou temporalidade, mas espaços de intenção, intensidade e criticidade nos corpos e vozes dos 

adolescentes. 

Os resultados obtidos com o projeto se demonstram em apresentações públicas no contexto 

do Campus Avançado Lajes, da cidade de Lajes e da cidade de Angicos, em eventos de escala 

municipal e regional. 

2 METODOLOGIA 

O Grupo Poetize-se! reuniu em 2017 seis participantes e atualmente é composto por catorze 

membros, alunos dos cursos técnicos de nível médio em Administração e Informática do Campus 

Avançado Lajes. Os alunos, orientados primeiramente pela Prof. Me. Cássia Alves e pela Prof. Me. 
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Meire Silva, professoras de Língua Portuguesa, e atualmente pela Prof. Dr. Cássia Santos e pelo Prof. 

Me. André Bezerra, professores de Língua Portuguesa e Artes, respectivamente, se revezaram na 

leitura de obras poéticas, composição de propostas de saraus e materiais para vídeo, e apresentação 

de leituras de poemas da literatura em Língua Portuguesa. 

Em 2017 foram primeiramente construídas propostas de adaptação do primeiro sarau do 

grupo, que era composto por poemas de Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Augusto 

dos Anjos, para a estrutura de vídeo. Foram, para tanto, compostas as propostas para a conexão entre 

locações para gravação do vídeo, composição cênica e poemas escolhidos. 

Realizadas no transcurso do segundo semestre de 2017 em locações na cidade de Lajes, as 

gravações foram disponibilizadas dentro das redes sociais do Núcleo de Artes Itaretama para o 

público local de foco do projeto, bem como para o público geral que poderia acessar as propostas do 

grupo a partir dos vídeos publicados on-line, expandindo o alcance da ação sem alteração nas 

propostas de custo. 

Em 2018, o grupo, acolhendo maior número de integrantes após chamada aberta, passou a 

compor seu novo sarau. A proposta, orientada em seus aspectos literários base pela professora Cássia 

Santos a partir do diálogo com o grupo, foi delineada em torno de poemas que apresentam como foco 

a temática da mulher negra, estabelecendo um escopo que abrangeria diferentes olhares e perspectivas 

contextualizadas sobre esse recorte. 

O sarau, denominado “Vozes-Mulheres”, após o trabalho de leitura e seleção de obras e 

autores, reúne um conjunto de vinte e três poemas com temática sobre a mulher, mais 

especificamente, a mulher negra, evidenciando a sua condição histórica, sua luta por igualdade de 

direitos e oportunidades.   

Os poemas selecionados foram escritos por mulheres de diversas regiões do Brasil, inclusive 

do Rio Grande do Norte, como a poeta Diva Cunha, de Minas Gerais, como a escritora Conceição 

Evaristo ou de Brasília, como a poeta Cristiane Sobral, dentre outras. A proposta não se restringe, no 

entanto, à produção feminina, trazendo na lista poemas também produzidos por homens, como é o 

caso do escritor Jorge de Lima.  

Como estabelecido na dinâmica de funcionamento do grupo, foram então conduzidas leituras 

exploratórias, junto com oficinas teatrais, com foco em ações físicas e vocais, para a construção dos 

elementos cênicos e performativos que integrariam o sarau. 

O sarau “Vozes-Mulheres”, cujo título é tomado de empréstimo de um poema de Conceição 

Evaristo, contempla o aspecto da performance poética que engloba a oralidade em sua base, trazendo 

os poemas mais próximos do público através da leitura compartilhada e interpretação corporal dos 

integrantes do grupo. Além disso, se apresenta como uma forma democrática e artística para trazer 

ao debate temas sobre os direitos das mulheres na sociedade contemporânea, com realce para a mulher 

negra. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O Grupo Poetize-se realizou apresentações para o público interno do Campus Avançado 

Lajes, atingindo público médio total de quatrocentas pessoas, bem como apresentou-se em eventos 

nas cidades de Lajes e Angicos no Rio Grande do Norte, para um público de mais trezentas pessoas. 

Dentro da ação de compartilhamento on-line de poemas em vídeo foram atingidos aproximadamente 

oitocentos usuários das redes sociais Facebook e Instagram em perfis do Núcleo de Artes Itaretama, 

não se computando os dados secundários pertencentes aos oitenta compartilhamentos feitos de posts 

contendo os trabalhos.  
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Figura 1 – Gravações de poemas em vídeo – Grupo Poetize-se! 

Figura 2 - Apresentação do Grupo Poetize-se no Festival Literário de Lajes (RN). 

Para além dos elementos quantitativos, o Poetize-se conseguiu expandir seu grupo de 

integrantes, ganhando maior representatividade da comunidade discente do Campus Avançado Lajes 

e, dentro da continuidade de seu trabalho, é reconhecido pelo circuito cultural local como grupo 

artístico de referência na área da poesia dentro da cidade de Lajes. 

Considere-se ainda que a partir do avanço do trabalho entre 2017 e 2018, houve também uma 

complexificação da abordagem poética do grupo, compondo arranjos específicos que enxergam e 

tentam fazer enxergar os aspectos sociais, históricos e políticos contidos na criação artística, na 

poesia. Os integrantes do grupo, dentro desse processo criativo, passam então a agir também como 

investigadores, com uma atitude de pesquisa e contextualização dos poemas, ampliando seus perfis 

enquanto leitores, antes de fazer o mesmo para o público que esteve presente em suas apresentações. 

Essa ampliação do perfil leitor do estudante não deixa de passar e contribuir para um diálogo 

fundamental entre as esferas da extensão e do ensino, como pensado pelo projeto político-pedagógico 

do IFRN (COSTA; DANTAS, 2012). Com argúcia, essa perspectiva além de alinhada com as 

políticas educacionais internas, colabora ainda para o cumprimento dos objetivos das Orientações 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), sobretudo quando destacam a necessidade 

de que o aluno possa “[...] experimentar a sensação de estranhamento que a elaboração peculiar do 

texto literário, pelo seu uso incomum da linguagem, consegue produzir no leitor, o qual, por sua vez, 
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estimulado, contribui com sua própria visão de mundo para a fruição estética” (BRASIL, 2006, p. 

55). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Assim, no contexto do Grupo Poetize-se! e suas ações, o poema, enquanto objeto literário, se 

desdobra em diferentes esferas e contribui para um contato mais fluído entre o público geral e a 

literatura brasileira, servindo também como chave para ampliação do repertório dos estudantes que 

os analisam e compõem suas performances, bem como para os sujeitos que participam das 

apresentações do grupo, ou tem contato com ele por meio de sua recente presença virtual. 
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GRUPO DE TEATRO CATARSE: 

O TEATRO COMO VIA DE DIÁLOGO SOBRE A INTOLERÂNCIA NA 

ATUALIDADE 

SILVA, A.L.P.C.1; ARAÚJO, K.J.F.2; SILVA, J.I.S.3; NASCIMENTO, L.D.L.4; PINTO, M.M.S.S.5 
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ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

A literatura e o teatro são artes que possuem a 

capacidade de humanizar o homem e o acesso 

à estas constituem um direito fundamental de 

todas as classes sociais. Nesta perspectiva, este 

trabalho apresenta um relato de experiência 

sobre o processo de criação do espetáculo “O 

pagador”, encenação livremente inspirada na 

obra “O pagador de Promessas” de Dias 

Gomes, realizada pelo Grupo de Teatro 

Catarse do IFRN, Campus Santa Cruz, que 

teve como objetivo provocar na comunidade 

interna e externa ao Campus a discussão sobre 

a intolerância, em especial, as intolerâncias 

religiosa e de gênero.  

ABSTRACT 

Literature and dramatics are kinds of art that have 

the capacity of humanize humans and the access 

to them is part of a fundamental right of all social 

classes. In this perspective, this work presents a 

experience's story about the creation process of 

the show "O pagador", staging freely inspired on 

the work "O pagador de promessas" by Dias 

Gomes, made by the IFRN's Catarse Group 

Theater, Santa Cruz Campus, that had as goal 

promote the discussion about intolerance, 

specially religious and gender intolerance on the 

internal and external community of the Campus. 

1 INTRODUÇÃO 

A literatura e o teatro são artes que possuem a capacidade de humanizar o homem e o acesso 

à estas constituem um direito fundamental de todas as classes sociais. Sendo assim, a partir desta 

concepção, em consonância com os princípios básicos da formação humana integral do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, IFRN, foi criado o “Grupo de 

Teatro Catarse”, projeto de extensão do Campus Santa Cruz, que propõe a interface entre o teatro e a 

literatura, visando contribuir com o desenvolvimento humano, artístico e cultural da comunidade 

interna e externa ao campus, incentivando o hábito da leitura e a disseminação do texto criativo, por 

meio do estudo de textos diversos (literários e não-literários) e da criação de espetáculos teatrais que 

dinamizem o acesso à literatura e ao teatro. 

PALAVRAS-CHAVE:  Teatro, Literatura, Interdisciplinaridade, Intolerância. 

KEYWORDS: Theater, Literature, Interdisciplinarity, Intolerance. 
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Atualmente, participam do grupo 27 alunos, entre 15 e 24 anos, dos cursos técnicos de 

Informática, Mecânica e Refrigeração e Climatização, na forma integrada ao Ensino Médio, 

Refrigeração e Climatização, na forma Subsequente, Manutenção e Suporte em Equipamentos de 

Informática, na forma integrada ao Ensino Médio, modalidade Educação de Jovens e Adultos e alunos 

da comunidade externa, alguns provenientes de escolas estaduais e outros de escolas privadas. 

Entre o segundo semestre de 2017 e o primeiro de 2018, foi desenvolvido com esse grupo um 

processo de criação que surgiu da necessidade de discutir a intolerância, haja vista ser este um tema 

latente na atualidade e urgente de debate com a comunidade escolar, uma vez que a cada dia somos 

surpreendidos com notícias que envolvem alguma prática de intolerância, que por sua vez se 

manifesta em diversas formas de violência (verbal, física e simbólica), num vasto número de 

agressões contra minorias sexuais, étnicas ou religiosas, por exemplo.  

A intolerância é entendida aqui, conforme Cortella e Yves (2005), como a falta de 

compreensão ou respeito aos que possuem características diferentes (classes sociais, raças/etnias, 

orientações sexuais, gêneros e visões religiosas), um tipo de atitude que nasce do preconceito. Logo, 

o contrário da intolerância não é a tolerância e sim o reconhecimento do outro como um sujeito de

direito à vida, à expressão, à liberdade.

Nesse sentido, sabendo que as concepções e representações culturais orientam as pessoas em 

suas ações do dia a dia e entendendo que o ser humano é um ser construído historicamente,  

percebemos que a intolerância tem marcado as relações sociais ao longo da história do homem e 

gerado grandes conflitos, sofrimento e opressão às minorias sociais, como exemplo disso podemos 

citar o regime escravocrata no século XIX, a Segunda Guerra Mundial no século XX e suas trágicas 

consequências, que foram orientadas pela ideia do outro, no caso, o negro e o judeu como inferiores 

ao branco e ao europeu.  

Desta percepção, decorre a necessidade de compreendermos que valores enraizados em uma 

sociedade influenciam de forma decisiva o pensamento e a vida cotidiana das pessoas. Logo, ações 

que possam provocar reflexões e contribuir com a desconstrução de preconceitos são de extrema 

importância na escola e fora dela, para que assim possamos criar novos paradigmas de convivência. 

E para que as mudanças culturais sejam efetivas é fundamental mudar as representações e concepções 

pessoais.  

 Nesse sentido, o trabalho com o coletivo, com o grupo de teatro, representa uma importante 

ferramenta para discussão e reflexão sobre a intolerância, um lugar privilegiado para construção de 

uma cultura de paz, no qual a convivência, a cooperação, a solidariedade, a generosidade, a amizade, 

o respeito mútuo e o cuidado com o outro sejam condição indispensável para superação de

determinados valores e para o desenvolvimento de um convívio social mais harmônico.

Sendo o teatro uma narrativa simbólica que se utiliza de vários elementos (cenário, figurino, 

maquiagem, iluminação, gestos, sons, entre outros) para acontecer, o processo de leitura não acontece 

somente por parte do elenco da encenação, mas também do público que participa de uma apresentação 

teatral. Nesse contexto, o espectador também estabelece conexões entre os elementos apresentados 

na peça, num processo de decodificação e significação, acontecendo dessa maneira um jogo entre 

ator e plateia, logo, com isso, também podemos falar num estímulo à leitura do espectador que 

ultrapassa o âmbito da composição cênica a ser apresentada. Logo, o Grupo de Teatro Catarse também 

busca incentivar a leitura crítica não somente nos discentes que fazem parte da equipe do projeto, 

como também proporcionar, aos espectadores das apresentações, um debate sobre os temas que são 

abordados nas encenações. 
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O espetáculo, cujo processo de criação e de recepção será melhor discutido adiante, foi 

apresentado para, em média, 800 pessoas, entre alunos da comunidade interna e externa, que puderam 

assistir e discutir a temática do espetáculo em 4 apresentações já realizadas.  

2 METODOLOGIA 

O presente artigo foi construído a partir das percepções, anotações, relatos e registros visuais 

das professoras coordenadoras e dos estudantes participantes do Grupo de Teatro Catarse. O processo 

de criação artística teve início com o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre 

o tema, seguido de discussões a partir da apreciação de curtas-metragens e leitura de textos, nos quais

além da análise retórica foi feita a discussão das características desses textos. Feitas as discussões, os

alunos foram estimulados a levantar material de trabalho por meio da pesquisa de notícias de jornais

e músicas sobre a temática da intolerância na atualidade. Esse material funcionou como ponto de

partida para improvisação teatral e construção de cenas.

Nas improvisações de cena, o tema da intolerância religiosa, sexual e de gênero apareceu de 

forma bastante recorrente. Alguns alunos as abordaram tentando construir uma crítica e outros, na 

tentativa de produzir o riso nos colegas, criaram cenas reforçando estereótipos existentes em nossa 

sociedade, principalmente no que se referia às representações sobre religiões afrodescendentes, como 

o candomblé e a umbanda e às questões de orientação sexual e gênero. Pudemos, nesse momento,

perceber que ainda não estava claro para todos os estudantes os conceitos de identidade de gênero e

transgeneridade1, o que por sua vez rendeu, no processo de avalição das cenas, discussões importantes

com construção e desconstruções de diversos entendimentos sobre os temas.

Em seguida, visando apresentar uma obra literária em diálogo direto com as linhas de interesse 

dos estudantes, contribuindo com a ampliação de repertório cultural deles, foi apresentada a obra “ O 

Pagador de Promessas” de Dias Gomes e para que eles se apropriassem da obra lhes foi proposta uma 

releitura do texto original com o objetivo de relacionar a obra aos seus universos de interesse, às 

temáticas levantas no processo de discussão e investigação do tema da intolerância, como também 

relacionar a obra ao contexto da região do Trairi Potiguar, onde se situa o Campus Santa Cruz. Deste 

modo, sem perder de vista a essência do texto original, o grupo chegou a conclusão da importância 

de trazer à cena a intolerância religiosa, o preconceito sofrido por religiões de matriz afrodescendente, 

como o candomblé, no Brasil, e o preconceito com a transgeneridade, uma vez que as discussões 

sobre esta temática estão latentes na escola e na sociedade contemporânea de um modo geral. 

 A intolerância religiosa, assim como no texto original, foi posta em cena por meio do embate 

entre o personagem Zé do Burro e representantes radicais do catolicismo, encarnados na figura de 

três beatas, ao invés da figura do padre, uma estratégia para dissolver no coletivo a intolerância. O 

preconceito com a trangeneridade foi levado à cena por meio de um segredo escondido pela 

personagem Rosa, que ao invés de trazer à tona o tema do adultério, como na obra original, trouxe a 

temática dos preconceitos que pessoas transgêneras estão submetidas em nossa sociedade. 

Uma vez reescrito o texto, o grupo deu início ao trabalho de construção dos personagens, 

criação de cenas e concepções de figurinos, maquiagem, som, cenário e iluminação. A execução de 

cenário, maquiagem e parte da sonoplastia foi feita pelos próprios estudantes, parte dos figurinos 

1 Segundo Modesto (2013), a trangeneridade pode ser compreendida como uma condição possível de indivíduos 

assumirem uma identidade de gênero, masculina ou feminina, diferente daquela que concorda com as suas características 

biológicas, identidade essa designada por ocasião do seu nascimento. 
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também foi composta por eles, customizando peças, a música e efeitos sonoros foram em parte 

gravados e parte executada ao vivo e a iluminação, com suporte do Núcleo de Arte do campus 

(NUARTE/SC), foi terceirizada, já que o campus não dispõe de equipamentos para esse fim. 

Por último, após a estreia do espetáculo, que aconteceu no auditório do IFRN, campus Santa 

Cruz, dentro da Programação da III Semana de Humanidades, o Grupo de Teatro Catarse realizou 

mais três apresentações artísticas abertas às comunidades interna e externa, associadas às rodas de 

conversa com a plateia sobre o espetáculo, totalizando cerca de 800 espectadores.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao longo do processo de criação do espetáculo “O pagador”, pudemos identificar algumas 

mudanças no modo como os integrantes do Grupo de Teatro Catarse passaram a se relacionar uns 

com os outros, modificações acerca das percepções individuais, bem como no comportamento e 

participação em sala de aula.  

As primeiras percepções se deram em relação à superação de desafios pessoais como timidez 

e medo de falar em público. Pudemos perceber que ao longo do processo, alguns alunos que chegaram 

bastante tímidos ao grupo já apresentam hoje um comportamento distinto do início e em sala estão 

um pouco mais desinibidos, participando mais das aulas, expondo seus pensamentos e 

posicionamentos.  

Por meio do desenvolvimento de exercícios de consciência corporal, alongamentos, 

aquecimentos, jogos para trabalhar olhar, foco, atenção, confiança, cooperação, identificamos que 

essas práticas têm contribuído para o processo de autoconhecimento dos alunos e aceitação de si e do 

outro.  

Durante o processo de montagem do espetáculo, as tarefas próprias do fazer teatral foram 

distribuídas e nesse sentido foram formados grupos para concepção e confecção de cenário, figurino 

e maquiagem, música e sonoplastia e concepção de iluminação. Com isso, objetivou-se aumentar a 

autonomia dos indivíduos no grupo, fortalecendo o trabalho em equipe, a colaboração e a cooperação, 

como também promover maior participação ativa no processo de produção dos elementos da cena. 

Essa estratégia trouxe resultados importantes, pois percebemos que os estudantes passaram a 

demonstrar um pouco mais de responsabilidade com o grupo, fortaleceram os laços entre si e 

conectando-se ainda mais com o espetáculo.  

 

 

Figura 1 - Criação de cenário e adereços 

do espetáculo. Fonte: acervo das 

professoras. 

 Figura 2- Levantamento de material 

corporal para criação de cena. Fonte: 

acervo das professoras/pesquisadoras. 
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Além da construção dos elementos cênicos, os alunos também tiveram que construir seus 

personagens no modelo dramático, o que para o grupo foi um processo novo, pois até então eles só 

haviam trabalhado com esquetes, nas quais eles não assumiam o papel de um único personagem, mas 

de vários, sem um maior aprofundamento. No espetáculo “O Pagador”, o processo foi diferente, pois 

cada aluno/ator assumiu um personagem que se desenvolve ao longo da encenação. Para auxiliar na 

composição destes, os alunos receberam um questionário para provocá-los a criar o universo social e 

psicológico dos seus personagens.

A releitura dramática foi substancial para que os estudantes passassem a ter uma nova 

percepção de preconceitos construídos socialmente e que passassem a demonstrar maior nível de 

criticidade em relação às diversas formas de intolerância camufladas em nossa sociedade.  

No tocante a realização de apresentações artísticas associadas à rodas de conversa sobre o 

espetáculo, uma estratégia para colocar alunos e público em diálogo direto mediado pelo teatro, 

pudemos perceber que o momento foi bastante significativo tanto para os alunos participantes do 

grupo, que puderam compartilhar um pouco da experiência do processo de discussão e criação 

artística, como também se sentiram valorizados, quanto pela plateia, que apontou percepções distintas 

provocados pelo espetáculo,  num momento bastante rico de reflexões e depoimentos emocionantes 

de espectadores que se sentiram tocados e espelhados no palco. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de criação do espetáculo “O pagador” foi permeado de aprendizagens tanto para 

os estudantes quanto para professores coordenadoras do Grupo de Teatro Catarse, como para a 

público que teve a oportunidade de ter contato com a obra. Tivemos a oportunidade de refletir juntos 

sobre atitudes intolerantes em nossa sociedade atual e mais especificamente sobre a intolerância 

religiosa e de gênero e pudemos identificar preconceitos construídos socialmente e principalmente 

nos reconhecermos como sujeitos passíveis de realizar práticas intolerantes, como também sujeitos 

de reflexão e de superação dessas práticas em busca de uma convivência mais respeitosa e harmoniosa 

com os outros.  

Com esta experiência reafirmamos a importância das artes na formação humana no IFRN e a 

importância do desenvolvimento de atividades interdisciplinares, onde a parceria entre professores 

na escola é uma importante oportunidade de crescimento profissional e de enriquecimento da 

aprendizagem para os estudantes.  

Figura 3 – Apresentação do espetáculo “O 

pagador” em 06/04/18, no auditório do campus. 

Fonte: acervo das professoras. 

Figura 4 – Roda de conversa com plateia 

após apresentação de espetáculo em 

06/04/2018. Fonte: acervo das professoras. 
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Além disso, reafirmamos a necessidade de práticas educativas que levem em consideração a 

dimensão do corpo, entendido aqui como a presença do homem no mundo, como espaço primeiro de 

comunicação, onde são inscritas as vivências de cada um, onde não é possível distinguir e estabelecer 

hierarquias entre corpo e mente, razão e emoção, pois é a partir de nossa existência corporal que 

percebemos e somos percebidos, a partir do nosso corpo que interagimos com o outro e com mundo. 
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1 IFRN – Campus São Gonçalo; 2,3 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

O CINEABI foi um projeto de cinema vinculado ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas que 

objetivou a difusão e discussão de filmes com temáticas afrodescendentes e indígenas, nacionais e estrangeiros. 

Direcionou-se para a comunidade escolar da cidade de Nova Cruz/RN e região, em especial as escolas públicas 

de Ensino Médio. Propôs apresentações de conteúdos audiovisuais seguidos de discussões tratando da história, 

cultura e importância dos povos afrodescendentes e indígenas, no intuito de refletir sobre a sua relevância em 

respeito à diversidade étnico-racial em favor da cultura brasileira. 

ABSTRACT 

CINEABI was a cinema project linked to the Nucleus of Afro-Brazilian and Indigenous Studies that aimed at 

the diffusion and discussion of Afro-descendent and indigenous films, both national and foreign. It was 

directed to the school community of the city of New Cruz / RN and region, especially, public high schools. It 

proposed presentations of audiovisual contents followed by discussions on the history, culture and the 

importance of Afro-descendant and indigenous people, in order to reflect on their relevance in respect of 

ethnic-racial diversity about Brazilian culture. 

1 INTRODUÇÃO 

A discussão sobre as culturas Afro-Brasileira e Indígena na educação é relativamente recente, 

e revela a importância da temática para a constituição de estudantes formados do ponto de vista 

acadêmico, mas também críticos do ponto de vista de uma formação cidadã. 

Um marco neste sentido é a Lei Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que modificou a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação para estabelecer que, nas escolas de ensino fundamental e médio, 

sejam públicas ou particulares, é “obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira” 

(BRASIL, 2003) - posteriormente, com a Lei Nº 11.645/2008, tornou-se obrigatório também o estudo 

PALAVRAS-CHAVE: Cinema, Cultura, Afro-Indígena. 

KEYWORDS:  Cinema, Culture, Afro-Indigenous. 
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da história e da cultura indígena. No entanto, as leis não pautam em detalhes sua operacionalização, 

limitando-se a dizer que o tema deverá ser ministrado no âmbito de “todo o currículo escolar” 

(BRASIL, 2008): o que, na prática, muitas vezes significa que boa parte das escolas “cumpre” o 

dispositivo legal apenas com a comemoração do Dia da Consciência Negra e outras atividades 

pontuais. Como afirma Souza (2017, p. 10), considerando-se a extensão do território brasileiro, 

“percebemos que o Ministério da Educação (MEC) está longe de atingir a implementação da Lei 

10.639/2003 para todos”. 

No âmbito do IFRN, foi instituído, pela deliberação CONSEPEX Nº 17/2011, o Núcleo de 

Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas - NEABI, justamente no sentido de propor e fomentar ações em 

atendimento aos dispositivos legais acima citados. O presente projeto busca contribuir neste sentido, 

oferecendo à comunidade, através da Arte e áreas afins, como História, Sociologia e Geografia, uma 

iniciativa pedagógica que valorize a diversidade étnica e social brasileira numa perspectiva 

transdisciplinar. 

Cabe dizer ainda que, do ponto de vista da demanda social, o Brasil ainda possui questões 

importantes em relação ao lugar do negro e do índio na sociedade. Ainda que correspondam a 50,7% 

da população, negros são só 18% em cargos de destaque no Brasil (AMÂNCIO & MANEO, 2015); 

além disso, jovens negros estão mais sujeitos à violência policial (MENA, 2017) e são mais afetados 

pelo desemprego crescente em tempos de crise (VETTORAZZO, 2017). Neste caso, ações como a 

que aqui é proposta, que valorizem e difundam a cultura e história Afro-Brasileira e Indígena, 

contribuindo para romper com estereótipos e combater as várias formas de discriminação, são 

fundamentais. 

Assim, o projeto visou contribuir com o acesso a bens culturais alternativos para segmentos 

da população que nem sempre possui a oportunidade de usufruir de manifestações artísticas fora 

daquelas que comumente são apresentadas pela grande mídia. 

Em estudo crítico sobre a televisão, mas cujas reflexões podem igualmente se aplicar ao 

cinema, Bourdieu (1997) defende que os meios de comunicação de massa, através do modo como 

expõem ou banalizam determinados temas, arbitrando-se tematicamente pela audiência, contribuem 

para o que o autor chama de “formas sutis de dominação”: formas de opressão simbólica dificilmente 

percebidas pelos sujeitos de que são vítimas. Bourdieu (BOUDIEU & PASSERON, 1975), aliás, em 

estudo clássico sobre a escola, considera o espaço escolar como reprodutor das contradições e 

desigualdades do capitalismo. 

Já de acordo com Morin (1983, p. 151), o cinema materializa a projeção de nossas aspirações 

e desejos, moldando nossa percepção da realidade, tendo em vista que, “na medida em que 

identificamos as imagens da tela com a vida real, pomos as nossas projeções-identificações referentes 

à vida real em movimento”. Nesse sentido, ainda que trabalhe com dinâmicas de entretenimento e 

massificação cultural, o cinema movimenta nosso “imaginário estético”, permite processos de 

identificação potencialmente transformadoras das visões de mundo dos espectadores. No tocante à 

educação, Morin (2003) assume igualmente uma postura mais otimista, ao defender que instituições 

só podem ser reformadas com a reforma das mentes: ainda que a sociedade seja representada na 

escola, a escola também produz novas relações sociais. 

Em síntese, o debate em torno do papel do cinema remete à discussão sobre a Indústria 

Cultural elaborada Adorno e Horkheimer, de um lado – que viam nas novas mídias nascentes no 

começo do século XX motores de alienação e homogeneização cultural –, e Walter Benjamin, por 

outro, para quem os meios de comunicação contemporâneos, sobretudo o cinema, possuíam um 

inerente potencial democratizante (FREITAG, 1994). No que se refere à escola, podemos remeter à 

discussão de Demerval Saviani (2008) sobre as teorias crítico-reprodutivistas e as teorias não-críticas 

da educação, ambas lançando olhares restritos acerca do lugar da escola na sociedade e do seu 

potencial de transformação social. 
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No projeto em questão, utilizou-se da mídia cinematográfica e materiais audiovisuais como 

vetores de informação e valorização da história e cultura afrodescendente e indígena. Se é verdade 

que o cinema, ao lado de outras mídias de massa, tem o potencial de anestesiar a capacidade crítica 

através do entretenimento, é igualmente verdade que seu alcance e sua capacidade de afetar as pessoas 

atualmente é inegável. Como afirma Araújo (apud SOUZA, 2011a, s/n), “diante de uma televisão 

cada vez mais tomada por banalidades e leituras superficiais do país e do mundo, o cinema brasileiro 

apresenta-se como uma alternativa enriquecedora de experiências e ampliadora dos horizontes 

culturais e espirituais daqueles que têm a chance de assisti-lo”. Neste sentido, concordando com a 

proposta de Saviani (2008, p. 62) para a educação, faz-se necessário oportunizar às camadas populares 

os conteúdos culturais já disponíveis para o restante da sociedade, sem os quais “eles não podem fazer 

valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os dominadores, que se servem exatamente 

desses conteúdos culturais para legitimar e consolidar a sua dominação.” Pretendemos nos utilizar, 

portanto, do alcance do cinema e levar a discussão sobre dois grupos étnicos fundamentais na 

constituição do povo brasileiro a segmentos sociais que nem sempre têm acesso a este debate. 

A este respeito, Edileuza Penha de Souza (2011a, p. 9) assinala que em qualquer espaço 

educativo, “o cinema é um rico material didático”: “agente socializante e socializador, ele desperta 

interesses teóricos, questionamentos sociopolíticos, enriquecimento cultural”. Em outro momento 

(2011b, p. 10), a mesma autora discute a importância de debater, na escola, filmes que superem a 

“concepção racista e etnocêntrica que marcaram a produção cinematográfica”. 

Desta forma, o cinema e os múltiplos meios de exibições audiovisuais com temáticas 

afrodescendentes e indígenas, assim, podem servir de ponte para a disseminação de representações 

emancipatórias, como também de canal para o fortalecimento da democracia no espaço escolar.  

2 METODOLOGIA 

O projeto contou com diversas 

etapas. Incialmente foram realizadas 

reuniões entre bolsistas, colaboradores 

e coordenadores do projeto, quando 

foram escolhidos os filmes que seriam 

exibidos, bem como o delineamento do 

cronograma de exibição ao longo dos 

meses de execução. Daí dedicou-se 

tempo para a elaboração de logomarca, 

confecção de banners e divulgação do 

projeto.  

Periodicamente, pelo menos 

uma vez ao mês realizou-se exibição 

dos filmes no auditório do IFRN-NC, após envio de convite às escolas de Ensino Médio de Nova 

Cruz e região. Na sequência da exibição, foram realizadas discussões sobre o longa e seu contexto, 

conduzido ou mediado por professores do campus. Algumas exibições também foram feitas 

diretamente nas escolas parceiras do projeto.  

Paralelamente à atividade principal de exibição e debates de filmes, os bolsistas, 

colaboradores e coordenadores fizeram um esforço junto à comunidade escolar de Nova Cruz e junto 

Logomarca do Projeto 
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ao IFRN como um todo no intuito de arrecadar filmes condizentes com a proposta do CINEABI, afim 

de construir um acervo permanente de longas e curtas com a temática afrodescendente e indígena. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

▪ Promoção do conhecimento acerca da cultura e história afrodescendente e indígena;

▪ Difusão e discussão de filmes com a temática proposta, tornando acessíveis bens culturais

alternativos a estudantes do ensino médio;

▪ Constituição de um acervo permanente com filmes que envolvem a temática proposta;

▪ Valorizar a participação da população local nos eventos do IFRN, em especial na exibição e debate

dos filmes;

▪ Institucionalizar, no campus Nova Cruz, ações sistêmicas do NEABI a partir deste projeto.

Exibição de filme 

Discussão em sala 

Acervo videoteca 

Acervo videoteca 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através do desenvolvimento do projeto CINEABI foi possível promover o conhecimento e 

valorização acerca da cultura afro e indígena por meio de diversas intervenções a partir do cinema, 

tanto no campus local, como também nas diversas escolas que estabeleceram parcerias com o IFRN 

pelo CINEABI. Com cartazes ao longo do campus foi possível dinamizar ainda mais a intenção do 

projeto e disseminar para o público escolar a importância do conteúdo abordado.  Pensa-se em cada 

vez mais estreitar o envolvimento da comunidade escolar junto ao IFRN na participação de eventos 

e em projetos, inclusive concernentes à temática em questão.  
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LABORATÓRIO DE ARTES – UM ESPAÇO DE EXPERIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO COLETIVA 

Pedro Gabriel de Melo Duarte1; Ana Paula Araújo de Lima Carlos2 e Maria Luiza Soares Lopes3

1,2,3 IFRN – Campus Mossoró; 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

O Laboratório de Artes do IFRN – Campus Mossoró 

é uma iniciativa que tem como objetivo oferecer 

espaço e suporte para a realização de atividades de 

construção coletiva que tenham como objetivo educar 

para arte através das várias linguagens, conteúdos e 

relacionam ao saber artístico. Busca dar um apoio 

sólido às atividades artísticas do campus, 

direcionadas para a instituição e para a comunidade, 

sendo ponto de realização de aulas, oficinas e ensaios.

ABSTRACT 

The IFRN Arts Laboratory - Mossoró Campus is an 

initiative that aims to offer space and support for the 

realization of collective construction activities that 

aim to educate for art through the various languages, 

contents and disciplines that relate to artistic 

knowledge. It seeks to give solid support to the 

artistic activities of the campus, directed to the 

institution and to the community, being the point of 

realization of classes, workshops and essays. 

PALAVRAS-CHAVE:  laboratório, artes, iniciativa, coletiva. 

KEYWORDS:  laboratory, arts, initiative, collective. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Laboratório de Artes foi criado em março de 2017, no IFRN Campus Mossoró, e surge da 

necessidade de manutenção de um espaço destinado à pesquisa continuada em Artes, fomentando 

processos formativos como oficinas, ensaios e laboratórios de criação. Pensado como forma de consolidar 

e dar apoio às atividades artísticas já desenvolvidas em nosso campus, o Laboratório tem se firmado como 

um espaço de acolhimento de diversas linguagens artísticas, além de um espaço que permita que os 

estudantes tenham processo criativo livre para desenvolverem atividades e preservarem o ambiente, 

conservando para que outros alunos possam ter a oportunidade de utilizar o Laboratório. O LabArtes ainda 

funciona como sede do Núcleo de Artes do Campus Mossoró e promove, mensalmente, a realização de 

oficinas de diversas linguagens artísticas, além de coordenar e oferecer espaço de ensaio para as atividades 

formativas do Festival de Artes, realizadas como forma de avaliação dos estudantes das disciplinas de 

artes, acontecendo semestralmente no Campus.  

2 METODOLOGIA 

 O Laboratório de Artes dispõe de espaço físico para a realização de algumas atividades artísticas 

que acontecem no Campus, como ensaios de peças teatrais, coreografias, ensaios fotográficos 

desenvolvidos pelos estudantes, aulas de disciplinas como Artes Cênicas, Filosofia e Artes Visuais, 

além de servir como uma sede para realização das reuniões do Núcleo de Artes do IFRN – Campus 

Mossoró. O Grupo Andaluz de Teatro, a Cia de Dança PassoComPasso e o Sostô Coletivo Circense 

também realizam suas atividades nesse espaço.  

1.0.Aula de Artes Cênicas no Laboratório. 
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O espaço oferece aos alunos a oportunidade de consciência de conservação, onde os próprios 

utilizam o espaço para desenvolverem suas atividades, ao mesmo tempo que conservam e cuidam do 

ambiente, para que o mesmo possa ser utilizado por outras pessoas no futuro. As atividades 

desenvolvidas no local, coordenadas por docentes, mas desenvolvidas por discentes, contribuem para 

a formação artística desses, permitindo o desenvolvimento da percepção da construção artística. O 

laboratório possui um monitor que organiza o espaço e os horários das atividades nos turnos matutino 

e vespertino, atentando sempre para um uso igualitário para todos de forma organizada e correta. 

1.1.Alunos realizando ensaio fotográfico no Laboratório. 

 No entanto, o LabArtes foi criado para atender não apenas à demanda interna da instituição, mas 

também para promover oficinas de diversas linguagens artísticas abertas à comunidade externa ao 

Campus Mossoró, sendo essas oficinas ministradas algumas vezes por estudantes em processo de 

formação docente dentro dos grupos artísticos. O intuito é oferecer para alunos, servidores e pessoas 

da comunidade um contato com as diversas formas de arte, de maneira continuada, valorizando as 

linguagens e a inserção das mesmas no âmbito escolar. 

1.2.Oficina de dança no Laboratório. 
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3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

         A abertura de um laboratório de Artes para organizar as atividades artísticas que aconteciam na 

sala que a princípio era chamada de sala do NUARTE, projeto de extensão do campus, permitiu que 

houvesse o reconhecimento da importância da arte no instituto. O monitor selecionado para trabalhar 

no LabArtes coloca em prática essa organização através de reservas de horários para atividades, 

promoção de oficinas, etc. As oficinas artísticas, atividades propostas exclusivamente pelo laboratório, 

ainda estão em processo de adaptação, pois são uma iniciativa em desenvolvimento. A primeira oficina 

a ser realizada foi de teatro, não havendo o resultado esperado, que era a participação efetiva do público. 

Corrigindo erros que cometemos, como a falta de divulgação e o horário realizado, no turno matutino, 

que não era acessível a todos, promovemos a segunda oficina do laboratório, sendo essa de dança, que 

teve uma boa participação tanto do corpo escolar, quanto do público externo. O foco do Laboratório 

além das oficinas é prover um ambiente onde os alunos possam desenvolver suas atividades artísticas, 

garantindo o amparo e as condições necessárias para essas. Esperamos que cada vez mais oficinas e 

atividades de diversas linguagens artísticas, como artes visuais e literatura, possam ser realizadas pelo 

LabArtes, atraindo tanto o público interno, quanto o externo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

    O LabArtes à medida que realiza suas atividades percebe as melhoras necessárias em cada uma 

delas, promovendo o alcance da arte para o corpo escolar e comunidade externa. Permitir que haja um 

espaço onde os estudantes possam desenvolver a sua criatividade e aplicar o seu esforço na criação de 

atividades artísticas é necessário para que a Arte reafirme sua importância no desenvolvimento escolar. 

Com um engajamento cada vez maior dos estudantes nessas atividades, a perspectiva é de alcançarmos 

com êxito nossos resultados. 

REFERÊNCIAS 

    Não foram utilizadas referências bibliográficas. 
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FOTOGRAFIA ARTÍSTICA: DESENVOLVENDO O OLHAR SENSÍVEL 

DAMASCENO, João Maria dos Santos1 e SANTOS, Ewerthon Lucas de Oliveira Lima.2

IFRN – Campus São Gonçalo; ² IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

O Projeto “Fotografia Artística: desenvolvendo o olhar sensível” consistiu na realização de oficinas artísticas 

no campus do IFRN – Nova Cruz/RN que incentivaram a criatividade, sensibilidade e percepção dos 

participantes ao olhar o mundo à sua volta e registrá-lo através da técnica da fotografia digital. As oficinas 

exploraram aspectos técnicos, históricos e sociais que permeiam a imagem fotográfica. Enfatizou-se a 

utilização de novos olhares a partir da cultura e vivências de cada cursista.

ABSTRACT 

The project "Artistic Photography: developing a 

sensitive eye" consisted in the realization of artistic 

workshops on the campus of the IFRN – Nova 

Cruz/RN that stimulated the participants' creativity, 

sensitivity and perception by looking at the world 

around them and recording it through the technique 

of photography digital. The workshops explored 

technical, historical and social aspects that permeate 

the photographic image. Emphasis was placed on the 

use of new looks from the culture and experiences of 

each student. 

1 INTRODUÇÃO 

A educação em artes visuais requer entendimento sobre os conteúdos, materiais e técnicas 

com os quais se esteja trabalhando, assim como a compreensão destes em diversos momentos da 

história da arte. Para tanto, o ensino dessa linguagem artística pretende contribuir para que os alunos 

passem por um conjunto básico de experiências de aprender e criar, articulando percepção, 

imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e coletiva. Ana Mae Barbosa 

(2003) ressalta que a arte na educação como expressão pessoal e como cultura é um importante 

instrumento para a identificação cultural e desenvolvimento individual. Por meio da Arte é possível 

desenvolver e a imaginação, apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade 

crítica, permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de maneira 

a mudar a realidade que foi analisada. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais a “Arte tem 

uma função tão importante quanto à dos outros conhecimentos no processo de ensino e 

aprendizagem” (BRASIL, 1997, p. 19). 

PALAVRAS-CHAVE:  Cultura, Arte, Fotografia, Criatividade, Sensibilidade. 

KEYWORDS: Culture, art, photography, creativity, sensitivity. 
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Considerando que uma das características da cultura contemporânea é a de estar impregnada 

por imagens dos mais variados tipos e difundidas pelos meios de comunicação de massa, é importante 

desenvolver-se a competência de saber ver e analisar imagens, para que se possa, ao produzir uma 

imagem, fazer com que ela tenha significação tanto para o autor quanto para quem vai apreciá-la. 

Nesse sentido, é preciso conhecer a produção artística visual de uma comunidade, dando-lhe o devido 

valor. Tal objetivo é conseguido com eficácia por meio da fruição/análise/prática das linguagens que 

permeiam o universo das artes plásticas/visuais.  

Assim, a linguagem visual tem-se mostrado cada vez mais presente no cotidiano das pessoas. 

Seu domínio e conhecimento são imprescindíveis para compreender as diversas manifestações que 

são apresentadas ao nosso redor. A fotografia é uma forma comunicativa visual que se tornou bastante 

popular nos nossos dias e sua utilização para o registro dos fatos importantes é um objetivo comum 

que atende as mais variadas camadas da sociedade. O desenvolvimento dessa técnica pode gerar 

trabalhos significativos, e o uso correto da câmera é um importante passo para a eficácia do exercício 

do olhar criativo.  

Para Kossoy, a fotografia enquanto "resíduo do passado" evidencia-se como fonte histórica 

aberta a múltiplas significações. Por isso afirma: "assim, uma mesma fotografia pode ser área de 

estudo em áreas específicas das ciências e das artes" (2001. p. 47). Trabalhar com imagem fotográfica 

permite a possibilidade de diálogos com uma diversidade múltipla de discussões e reflexões no campo 

das ciências humanas. 

A apreensão dessa técnica funcionou como estratégica pedagógica, servindo de suporte para 

ampliar os conhecimentos técnicos sobre tal linguagem, exercitando o olhar sensível, aperfeiçoando 

a criatividade, imaginação e intuição. O envolvimento da comunidade interna em conjunto com o 

público externo proporcionou efetivamente o caráter de trabalho de projeto de extensão. Portanto, o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) campus Nova 

Cruz é referência em educação técnica e tecnológica de qualidade na região do Agreste potiguar. 

Constituiu-se de um espaço acadêmico com grande importância para a região e dispôs de uma 

estrutura adequada para o desenvolvimento do presente projeto.  

Por fim, cabe mencionar que o trabalho de ensino de artes visuais sob o enfoque da imagem 

fotográfica está inserido, neste sentido, na proposta de ensino do IFRN, que, de acordo com o seu 

documento base do Projeto Político e Pedagógico (2012), defende mecanismos de extensão 

vinculando ações de ensino e pesquisa numa relação entre comunidade interna e externa. 

2 METODOLOGIA 

As estratégias a que nos propomos utilizar foram aulas expositivas, práticas e dialogadas, 

atividades individuais e em grupo, e o estudo de textos que contribuíram para a construção do 

conhecimento. As aulas foram ministradas no formato de oficinas, discussões de temas, entre outras 

estratégias pedagógicas. Em sala foram aprendidos conceitos e técnicas básicas sobre a utilização da 

câmera fotográfica e a evolução da fotografia, desde o seu surgimento até a sua popularização nos 

dias atuais. O laboratório de Artes Visuais, bem como os espaços do próprio campus do IFRN foram 

ambientes em que se estimulou o aprendizado com criatividade sob a utilização de câmeras 

fotográficas e smartphones. Paralelamente aos encontros em sala, os estudantes colocaram em prática 

os assuntos apontados e compartilharam entre si através de um aplicativo on line. 

A socialização do trabalho foi aberta ao público e culminou em apresentações dos portfólios 

digitais de cada um dos estudantes e uma exposição cultural coletiva contendo as produções 

produzidas ao longo do curso. 
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Foto: Will Souza 

Foto: Ana Pereira 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS 

A realização do projeto resultou na aquisição de conhecimentos básicos sobre a utilização de 

uma câmera fotográfica, além de noções e técnicas sobre tal linguagem, incluindo aspectos históricos. 

Além disso, os participantes tiveram a oportunidade de adquirir um novo olhar fotográfico sobre o 

mundo, percebendo-o de maneira mais intuitiva, estabelecendo valor e importância à natureza e 

elementos que o cerca. 

A conclusão do curso propiciou o desenvolvimento de um material digital organizado num 

formato de portfólio para apresentação e socialização dos trabalhos produzidos ao longo do projeto. 

E por fim, realizou-se uma exposição cultural contendo as fotografias produzidas por cada 

participante. 

Foto: Kézia Antero 

Foto:  arquivo pessoal do coordenador do projeto 

Foto: Myllane Rodrigues 
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Foto: Will Souza 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização das oficinas fotográficas estimulou a capacidade de percepção dos alunos, 

difundindo e refletindo junto à comunidade local saberes relacionados a Arte e a Cultura como 

integrantes da função social do IFRN. 

Pretende-se expandir o projeto como atividade contínua e oportunizar a participação de um 

número ainda maior de pessoas da comunidade acadêmica e da região. Além disso, desenvolver uma 

plataforma digital on line para a socialização do material produzido ao longo do curso afim de que se 

torne exposição permanente para apreciação da comunidade. 
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PROJETO VIVA LAZER: experiências com colônias de férias 

Gustavo André Pereira de Brito.
1
; Felipe Oliveira Barros.

2
; Maria Dolôres de Oliveira Souza Neta.

3
 e

Vinicius Cabral dos Santos.
4 

1 
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ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO

O  projeto Viva Lazer visa à  promoção, 
bem como a interação teoria e prática, dos 
conteúdos relacionados ao lazer junto 

aos alunos do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – campus Natal – Cidade 
Alta, especificamente,  dos cursos: 
Técnico em lazer, Superior de Tecnologia 

em Gestão Desportiva e de Lazer, e a 
Especialização em Gestão de Programas, 

Projetos de Esporte e Lazer na 
Escola. Além disso,  focaliza o 
desenvolvimento de ações de lazer nos 

bairros de Natal/RN, buscando parcerias 
com instituições públicas, privadas e o 

terceiro setor. O Viva Lazer está pautado 
no desenvolvimento de diversificadas 
atividades de lazer e abrange diferentes 

perspectivas de entretenimento. Entre 
essas atividades, selecionamos para esta 

exposição as colônias de férias, destinadas a 
diferentes públicos (crianças, idosos e 
deficientes), e desenvolvidas a partir de 

ações como passeios, atividades aquáticas, 
jogos esportivos, brinquedos cantados, 

estafetas, artesanato, entre outros. As 
atividades desenvolvidas desencadearam o 
bem-estar dos participantes, promovendo 

satisfação e bem-estar no âmbito físico,  
mental e social dos participantes. As 

atividades desenvolvidas nas colônias de 
férias também oportunizam aos integrantes a 
descoberta de novos valores e ideais que os 

auxiliem no seu desenvolvimento enquanto 
ser humano e cidadão, ensejando uma 

mudança de postura concernente a adoção de 
novas práticas  que desencadeiem um estilo 
de vida saudável nas diferentes fases da vida, 

focalizando a sua qualidade de vida e a do 
planeta.  

PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Qualidade de vida, Colônia de Férias, Atividade Lúdica, 
Entretenimento.  

ABSTRACT

The Viva Lazer project aims at the 
promotion, as well as the interaction theory 

and practice, of content related to leisure 
with the students of the Federal Institute of 
Education, Science and Technology of Rio 

Grande do Norte - Campus Natal - Cidade 
Alta, specifically, of the courses: Leisure 

Technician, Superior of Technology in 
Sports and Leisure Management, and 
Specialization in Management of Programs, 

Sports and Leisure Projects in School. In 
addition, it focuses on the development of 

leisure activities in the neighborhoods of  
Natal / RN, seeking partnerships with 
public and private institutions and the third 

sector. Viva Lazer is based on the 
development of diversified leisure activities 

and covers different perspectives of 
entertainment. Among these activities, we 
selected for this exhibition the holiday 
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colonies, destined to different publics 
(children, elderly and disabled), and 
developed from actions such as walks, 

aquatic activities, sports games, sung toys, 
messengers, handicrafts, among others. The 

activities developed triggered the well 
being of the participants, promoting 
satisfaction and well being in the physical, 

mental and social scope of the participants. 

The activities developed in the holiday 
colonies also allow the members to discover 
new values and ideals that help them in 

their development as a human being and 
citizen, leading to a change of attitude 

regarding the adoption of new practices that 
trigger a healthy lifestyle in the different 
phases of life, focusing on their quality of 

life and that of the planet.

KEYWORDS: Leisure, Quality of life, Holiday Camp, Leisure Activity, Entertainment. 

1 INTRODUÇÃO 

O lazer focaliza a satisfação pessoal e a sociabilidade por meio de atividades 

lúdicas. Entendido como expressão humana, agrega componentes sociais, históricos e 
culturais. Com foco no lazer, é possível  desenvolver ações, projetos e/ou programas que 

promovam atividades lúdicas e de entretenimento  para os indivíduos. Essas atividades 
interferem positivamente na qualidade de vida de cada uma delas e na sua atuação 
enquanto cidadão  inserido não só em questões sociais, mas também em questões que 

dizem respeito ao seu bem-estar e a qualidade de vida do planeta.  
O objetivo do projeto Viva Lazer é desenvolver projetos e ações de lazer nos 

bairros de Natal/RN, buscando parcerias com instituições públicas, privadas e o terceiro 

setor, visando à difusão dos cursos: Técnico em Lazer, Superior de Tecnologia em Gestão 
Desportiva e de Lazer, e a Especialização em Gestão de Programas, Projetos de Esporte e 

Lazer na Escola do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte – campus Natal – Cidade Alta. 

Entre as atividades desenvolvidas pelo conjunto de ações que integram esse projeto, 

abordaremos as experiências com as colônias de férias, por se tratarem de experiências 
consideradas exitosas frente às avaliações já realizadas, por serem atividades voltadas para 

diferentes públicos  e por se constituírem atividades de lazer programadas, recreativas, 
esportivas e que incentivam a livre iniciativa, brincadeiras lúdicas e, fundamental para a 
formação humana, o contato com a natureza, conforme afirma, a seguir, Dantas (2018, p. 

s/p). 

Colônia de férias é uma programação voltada para crianças, adolescentes 
e jovens que já se desvincularam do colégio nos períodos de férias. São 
organizadas por equipes de desporto que buscam incentivar a livre 
iniciativa, brincadeiras lúdicas, leitura e o contato com a natureza. 

Pelo seu caráter de desenvolvimento pessoal, as atividades de  lazer são 
consideradas relevantes para a vida humana, entre outros aspectos, para a melhoria da 

qualidade de vida e bem-estar dos sujeitos, e para a melhoria da qualidade de vida também 
do planeta, por se tratar de atividades que oportunizam ao indivíduo uma elevação à 
personalidade ao adquirir conhecimentos que lhe permitirá compreender, de forma 

diferente, determinados fenômenos, sejam sociais ou naturais, imbricados nas suas 
vivências do dia a dia. 
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Nesse contexto, também  pode influenciá- lo em conexão com as diversas 
possibilidades de desenvolvimento geradas pelas vivências de lazer, tendo em vista a 
interdependência social, cultural e política. Oportunizando a pessoa se integrar de livre 

vontade, buscando ações que impulsionem a aquisição de novos conhecimentos, a 
transformação do estilo de vida e a sensibilização da sua responsabilidade frente à 

preservação do planeta. 
A perspectiva de lazer tomada neste trabalho segue as definições de Cruz (2001, p. 

91). Não se trata de lazer para aliviar as tensões do dia a dia, conforme comumente são 

rotuladas as atividades dessa natureza. Para esse autor,  

[...] não esse lazer para combater o estresse de um dia exaustivo de 
trabalho que se repetirá no amanhecer seguinte. Nem esse lazer muito em 
moda, que pode ser usufruído pelos poucos brasileiros que chegam ou 
que poderão chegar à aposentadoria em condições de saúde para então, 
gozarem a vida. Trata-se, pois, de compreender o lazer como uma 
demanda social de primeira necessidade. 

Nesse panorama de definição do conceito de lazer,  cabe, oportunamente, uma 

atuação multiprofissional no campo do lazer, envolvendo áreas como: Lazer, Gestão 
Desportiva e de Lazer, Arte-Educação, Pedagogia, Turismo, Educação Física, Hotelaria, 
Psicologia, Sociologia, Terapia Ocupacional, Administração, Serviço Social, entre outras, 

a qual vem concedendo uma maior abordagem e possibilidade de prática e atuação em 
ações interdisciplinares, conforme postulados de Dumazedier (1973), Marcellino (1987), 
Werneck (2000), Isayama (2004), entre outros.  

Os estudos no campo do lazer, sejam teóricos ou práticos, vem ganhando espaço no 
contexto brasileiro. Como uma área de estudo e/ou como área de atuação acadêmica e 

profissional, é uma área de atuação que firma suas bases nos espaços escolares e demais 
espaços sociais.   

Em Natal (RN), apesar de, desde o início do século XXI, terem surgido cursos 

como: Técnico em Lazer; Superior de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida; Superior 
de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer; Especialização em Gestão de Programas 

e Projetos de Esporte e Lazer na Escola; além de, na década de 1980, terem sido 
desenvolvidos, pela gestão pública municipal, vários projetos como ruas de lazer; 
atualmente, são poucas as ações propostas pelo poder público municipal para envolver a 

sociedade em práticas de lazer que compreendam os sujeitos focalizando aspectos 
educacionais, físicos, biológicos e pessoais.  

Em se tratando de atividades relacionadas ao lazer, destacamos a primeira política 
de intervenção brasileira no lazer, criada no século XX, com a implementação dos “Jardins 
de Recreio”, em Porto Alegre (com iniciativas do professor Frederico Gaelzer). Ademais, 

destacamos, ainda, os centros de recreio em São Paulo (com iniciativas do professor 
Nicanor Miranda),  cujo objetivo era de prevenir a delinquência juvenil. Além do que, 

tratava-se de ser um local saudável que oferecia recuperação de energia para a classe 
trabalhadora por meio de espaços adequados para a leitura, recreação infantil e o descanso, 
além das quadras poliesportivas. (AMARAL, 2003).  

Relevantes experiências na elaboração e execução de políticas públicas na área do 
lazer, ao longo do século XX, visivelmente nas últimas décadas, vêm sendo realizadas por 

alguns municípios, quais sejam: São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Belém (PA), Caxias 
do Sul (RS), Belo Horizonte (MG), Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP) e Diadema 
(SP), entre outros. (MARCELLINO, 1995; 1996; 2001). 

Frente a esse panorama, há, ainda, na maioria dos municípios, uma grande 
descontinuidade nas ofertas de lazer. Apesar dos programas, projetos e ações 
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desenvolvidos nos executivos municipais, já mencionados, bem como dos desenvolvidos 
pelo governo federal nas últimas décadas; observamos, também, a degradação de bens, 
equipamentos e utensílios destinados ao lazer em diferentes espaços públicos.  

Essas políticas setoriais de lazer devem ser entendidas como políticas de Estado ou, 
pelo menos, como o desenvolvimento de ações transversais, com articulações intersetoria is 

entre as diversas secretarias que compõem o governo. Bem como, entre o governo e 
instituições privadas e do terceiro setor, incluindo aí as universidades, sobretudo, quando 
se tem cursos na área, pois, “[...] o direito ao lazer significa mais do que ações específicas, 

mas uma rede de serviços para possibilitar o acesso digno à sua vivência: emprego, saúde, 
educação, transporte, infraestrutura urbana, dentre outros.” (MATOS, 2001, p.119).  

De mais a mais, é imprescindível ampliar a visão restrita já instaurada socialmente 
do lazer como atividade para diminuir o estresse do dia a dia ou as tensões ocasionadas 
pelas interações sociais cotidianas,  e continuar com a promoção cultural, social, de saúde e 

de meio ambiente que pode ser proporcionada em programas, projetos e ações de lazer.  

2 METODOLOGIA 

O projeto Viva Lazer pauta-se no desenvolvimento de diversificadas atividades 
relacionadas ao lazer. Essas atividades estão instauradas na perspectiva do lazer como 

bem-estar e melhoria da qualidade de vida da pessoa e do planeta. Nesse contexto,  trata-se 
de  um projeto que visa à desenvolver lazer em várias frentes. O nosso interesse recai nas 

atividades designadas colônias de férias. Para atingir os objetivos delineados, essas 
colônias de férias se desenvolveram em atividades, as quais abarcaram públicos de 
diferentes faixas etárias (crianças, idosos e deficientes), conforme metodologia descrita a 

seguir: 

(a) Qualificações: as qualificações constituem formações teóricas e práticas realizadas com
os alunos/recreadores antes de todas as colônias. Estas promovem a aquisição de
conhecimentos teóricos e práticos sobre o que é e como organizar as colônias de férias,

bem como apresentar o público-alvo, discutindo sobre as metodologias a serem utilizadas.
Além disso, servem para definir as atividades realizadas durante todos os dias, e montar os

cronogramas, incluindo  as atividades extras, caso a planejada não surta o sucesso
desejado.

(b) Colônias de férias: foram realizadas 3 colônias-piloto para cada público (idosos,
crianças e deficientes). A colônia-piloto dos idosos durou 3 dias e contou com a

participação de 20 idosos no turno matutino. Em dois desses dias, houve passeios turísticos
pela cidade, Forte dos Reis Magos e Parque das Dunas, em que os alunos/recreadores
realizavam brincadeiras no ônibus, além de brincadeiras no Parque das Dunas, após a visita

ao museu. O dia em que não houve passeio, que foi o primeiro dia de atividades,
realizamos atividades de lazer, no IFRN Cidade Alta/Unidade Rocas,  com o intuito de

trabalhar a memória. Além disso, realizamos atividades que visavam rememorar a infância
dos idoso, como “Passa Anel”. A colônia-piloto dos deficientes contou com a participação
de 20 deficientes e também durou três dias. Em um desses dias foi realizado um passeio

turístico para o Parque das Dunas, incluindo visita ao museu. Nos outros dois dias, foram
realizadas atividades na quadra do IFRN Natal Central, como brinquedo cantado, circuito,

e além disso, atividades aquáticas. A colônia-piloto das crianças, contou com 35 crianças,
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durando 3 dias, foi realizada na escola Escola Municipal Carlos Bello Moreno, do 2º ano 5º 
ano, com  atividades como: dança, circuitos, quizz e atividades em equipe. 

Após as colônias-piloto, foram efetuadas duas colônias oficiais, a primeira com 150 

crianças de 4 a 13 anos. Nessa colônia, os participantes eram divididos em grupos de 4 a 6 
anos, 7 a 9 anos e 10 a 13 anos, tendo cada grupo seus respectivos animadores 

socioculturais. A atividade durou uma semana, foi realizada no IFRN Natal Central, pela 
manhã, das 8h00min às 11h30min, e contou com vários espaços, como o bosque, as 
quadras, o ginásio, as piscinas, as salas de aulas. Nessa colônia, cada dia tinha um tema e 

as atividades giravam em torno desse tema, podemos citar: dia do meio ambiente, dia da 
aventura, dia do inventor, dia do brincando com o esporte e dia do circo. Com isso, os 

locais foram montados em conformidade com as temáticas de cada dia, e os alunos eram 
encaminhados para participar de cada uma delas. Já a segunda colônia contou com 350 
crianças, de 4 a 13 anos, utilizando-se das mesmas divisões de faixas etárias da primeira 

colônia. Para realizar os trabalhos, contamos com animadores socioculturais, educadores 
físicos e psicólogos, já que a quantidade de crianças aumentou, precisamos aumentar a  

demanda de profissionais recreadores também. A segunda colônia foi realizada no IFRN 
Natal Central e durou duas semanas, no turno da manhã, das 8h:00min às 11h30min. A 
programação seguiu a mesma perspectiva adotada na primeira colônia, com a eleição de 

temas para realizar as atividades lúdicas com os participantes, entretanto, cada grupo de 
recreadores tinha a liberdade de definir o tema a ser trabalhado com os participantes.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O Viva Lazer se configura como um projeto que apresenta metas distintas, por 
apresentar, também, dentro do âmbito do lazer, atividades diferenciadas para diferentes 

públicos e faixas etárias. Nesse aspecto, o foco de atuação concentra-se nos resultados das 
colônias de férias realizadas.  

(a) As qualificações foram realizadas antes de todas as colônias e foram fundamentais para
que pudéssemos, além de ter uma noção do público com o qual iríamos trabalhar, adquirir
a formação necessária tanto para o planejamento da atividade quanto para o tratamento

adequado aos participantes.

(b) Foram realizadas Colônias de Férias para três segmentos diferentes, quais sejam:

Crianças, pessoas idosas, e pessoas com deficiência. Foram realizadas 3 colônias-piloto,
visando o primeiro contato com os públicos. Uma com 20 idosos; uma com 35 crianças, e
uma com 20 deficientes. Após o momento de experimentação, tanto de atividades

realizadas, quanto da interação com o público, foi realizada a primeira colônia de férias
oficial para crianças. Contou com 150 crianças, que foram divididas em grupos, por faixa

etária, a saber: de 4 a 6 anos; de 7 a 9 anos; e de 10 a 13 anos. Profissionais do lazer foram
responsáveis por cada grupo, desenvolvendo atividades aquáticas, esportivas e lúdicas. A
primeira colônia teve duração de 1 semana. Com o sucesso da primeira, o IFRN – Natal

Central tornou as colônias parte do calendário letivo, com isso, fo i realizada a segunda
colônia, que durou duas semanas e contou com a participação de 350 crianças. Foi

utilizada a mesma divisão dos grupos, por faixa etária. Com a dimensão da colônia, alguns
profissionais, como da área de educação física e psicologia, também participaram
realizando atividades nesses eventos juntamente com os profissionais de lazer.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O intuito deste trabalho foi apresentar, entre as atividades do projeto Viva Lazer, as 
atividades designadas “Colônias de Férias”, evidenciando os princípios, as diretrizes e os 

critérios para a constituição dessas atividades já realizadas pelas ações desse projeto. Além 
do mais, oferece subsídios, através dos exemplos práticos, de como abordar o trabalho com 

o lazer dando enfoque na qualidade de vida, na mudança de estilo e bem-estar das pessoas
e do meio ambiente.

  Foram apresentadas atividades de lazer e estratégias de ação centradas na execução 

das colônias de férias, as quais abrangeram públicos diversos (crianças, idosos e 
deficientes). 

As colônias de férias, além de serem atividades planejadas de lazer que 
desencadeiam bem-estar e melhoria na qualidade de vida das pessoas, são também 
atividades que têm impacto social, a medida que promovem a integração entre diferentes 

públicos e oportunizam as diversas camadas da sociedade a participação em atividades 
lúdicas, recreativas e de entretenimento.  

Vale salientar também, a consonância entre a prática proporcionada por esse tipo de 
atividade e a teoria com a qual trabalhamos em sala de aula. O projeto Viva Lazer 
oportuniza o envolvimento dos alunos dos diversos cursos do IFRN relacionados ao lazer 

com a prática, na mesma perspectiva social  e de abordagem teórica e prática de realização 
de projetos com a qual a referida instituição trabalha.  
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Atuação da globalização sobre a cultura alimentar 

tradicional na região do Seridó: uma análise dos hábitos alimentares 

dos alunos da Escola Estadual Tristão de Barros. 

ARAÚJO, F. V. 1; FREITAS, L. A. 2; ARAÚJO, V. S. 3; SILVA, M. N. 4 e VICTOR, M. R. 5 

1,2, 3, 4, 5 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura. 

RESUMO

O projeto buscou analisar os hábitos 

alimentares de adolescentes verificando 

como estes estão ligados à cultura alimentar 

do Seridó Potiguar e identificar a influência 

da globalização sob tais hábitos. Utilizou-se 

um questionário para efetuar a pesquisa 

entre os discentes do 3º Ano “A” do turno 

matutino na Escola Estadual Tristão de 

Barros, com opções de alimentos 

tradicionais e industrializados para cada 

refeição. O projeto pode gerar um impacto 

na economia local, pois com o aumento do 

consumo, o dinheiro ficará mais na região, 

onde os produtores das comidas serão os 

próprios moradores. É de grande desejo dos 

autores que isso aconteça.

ABSTRACT

The project seeks analyze the eating habits 

of adolescents by verifying how they are 

linked to the food culture of Seridó Potiguar 

and to identify the influence of globalization 

under such habits. A questionnaire was used 

to carry out the research among the students 

of the 3rd Year "A" of the morning shift at 

the Tristão de Barros State School, with 

traditional and industrialized food options 

for each meal. The project can have an 

impact on the local economy, because with 

increased consumption, money will be more 

in the region, where food producers will be 

their own residents. It is a great desire of the 

authors that this happens. 

PALAVRAS-CHAVE: Seridó, Globalização, Adolescentes, Alimentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A globalização é um processo econômico e social que é caracterizado pelas 

interações comerciais e sociais, fomentado pela troca de ideias entre empresas, governos e 

pessoas do mundo todo. Em que, acredita-se que este processo permuta a sociedade mundial 

desde o século XV, durante o período mercantilista na Europa, e a fase representada pelas 

Grandes Navegações. Entretanto, o conjunto de modificações econômicas e sociais 

intensificou-se, sobretudo, no final do século XX, uma vez que neste período ocorreu uma 

maior propagação da política Neoliberal (CAMPOS; CANAVEZES, 2007). 

Consoante a essa realidade, a globalização induz à facilitação e fluidez das relações 

internacionais, trabalhando com um modelo de aldeia global que permite a incorporação de 

novas redes de comunicação e transição entre os continentes. Portanto, a globalização 

promove a disseminação de informações de uma forma mais prática, além principalmente, 

de facilitar nas interações comerciais entre os continentes. De maneira que, ao facilitar e 

induzir a essa rede, também proporciona modificações nos comportamentos sociais dos 

indivíduos, sobretudo aqueles que se referem aos hábitos alimentares, gerando uma nova 

cultura alimentar de porte mundial (CAMPOS; CANAVEZES, 2007). 

De forma que, com essa nova cultura alimentar propagada no mundo, os hábitos 

alimentares antes adotados, denominados de tradicionais, já não possuem o cuidado e a 

atenção consideráveis. Assim, conduz muitas vezes, a exclusão ou ao esquecimento dessa 

cultura alimentar regional, sendo substituída, principalmente, por aquelas produzidas pelas 

indústrias alimentares. De conformidade que, nota-se evidentemente a atuação da 

globalização sobre os antigos e novos parâmetros alimentares estabelecidos na sociedade. 

De acordo com as transformações mundiais que a globalização tem proporcionado ao 

longo dos últimos anos, é de se esperar também a sua influência sobre a alimentação das 

pessoas do Seridó potiguar, por diversos fatores, dentre eles a entrada da mulher no mercado 

de trabalho, buscando assim por alimentos que já estejam prontos ou fáceis de serem 

preparados. Outro fator consequente do mercado de trabalho também é, a falta de tempo, 

sendo assim a indústria facilita o acesso a estes novos alimentos e os incrementam nos 

KEYWORDS: Seridó, Globalization, Adolescents, Foods. 
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comércios por meio de atrações ocasionadas pelo marketing, como as diversas promoções e 

anúncios comerciais. 

Sendo assim, também é de conjecturar o aumento gradativo do consumo destes 

produtos, tanto em jovens como em crianças, uma vez que a maioria das escolas servem ou 

vendem alimentos industrializados para os seus alunos, como achocolatados, refrigerantes, 

bolachas recheadas, dentre outros; ou esses também podem levar os alimentos de sua própria 

casa, tendo em vista que os próprios pais muitas vezes não têm tempo para preparar as 

refeições caseiras predominantes da cultura alimentar seridoense. 

Diante disso e da importância da alimentação como elemento cultural e econômico 

da região, se faz necessário investigar os efeitos da globalização sobre a tradição alimentar 

e realizar um estudo sobre os alimentos que estão tomando o espaço antes de domínio local. 

Utilizamos como meio de analise, uma pesquisa com a turma do 3º “A” da Escola Estadual 

Tristão de Barros, na cidade de Currais Novos-RN. E a partir desta abordagem inferir se a 

cultura global produz aspectos positivos e/ou negativos.  

O presente trabalho é de grande importância para que os habitantes da localidade 

fortaleçam a cultura culinária seridoense, uma vez que eles, assim como a grande parcela 

dos jovens que iniciam suas experiências na faculdade e/ou no mercado de trabalho estão 

mais a mercê das influências da globalização como a fluidez das coisas, a falta de tempo 

para se dedicar a preparação dos alimentos, dentre outros motivos que os levam a não 

consumir tanto os produtos regionais e a buscarem, sobretudo, os industrializados. 

O artigo, além de englobar a área de tecnologia de alimentos por se tratar do foco 

geral do tema em questão, este também deu ênfase às áreas da Geografia e da Sociologia. A 

primeira pelo motivo de se tratar de uma região geográfica específica do Rio Grande do 

Norte, enquanto que a segunda é motivada pelo fato de que a globalização e suas 

consequências influem diretamente ou indiretamente no comportamento da sociedade, 

levando-os a viver novos estilos de vida e também na alimentação. 

O público alvo ao qual se destinou foram os jovens, mais especificamente, os 

estudantes que cursam o último ano do ensino médio na Escola Estadual Tristão de Barros 

localizada no município de Currais Novos. Como a maioria dos adolescentes de mesma faixa 
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etária, são consumidos muita mídia, estão expostos a massiva propaganda do “fast-food” e 

a alta produtividade que consome seu tempo. 

Como objetivos gerais temos de analisar os hábitos alimentares de adolescentes 

verificando como estes estão ligados a cultura alimentar do Seridó Potiguar e identificar a 

influência da globalização sob tais hábitos. E como específicos, verificar os hábitos 

alimentares ligados a cultura alimentar seridoense, através de um levantamento dos 

alimentos não oriundos do padrão alimentício da região e como este processo global 

transforma o cenário da culinária local. Os resultados serão decorrentes de uma análise da 

situação tendo como foco adolescente de uma escola pública do município de Currais Novos-

RN. 

Os resultados esperados são a princípio detectar um alto consumo de alimentos 

industrializados e após de uma palestra e roda de discussão com os mesmos, gerar uma 

conscientização sobre suas refeições diárias. É de se esperar uma resistência, pois nem tudo 

que é típico, é apreciado sensorialmente por todos.  

2 METODOLOGIA 

No decorrer do trabalho desenvolveu-se um questionário aplicado com o 3º ano “A”, 

do turno matutino na Escola Estadual Tristão de Barros, com opções de alimentos 

tradicionais e industrializados para cada refeição. Sendo elas, o café da manhã, almoço e 

jantar. O questionário empregado conteve questões objetivas, nas quais os discentes 

deveriam responder com base em suas refeições diárias. Após a coleta de dados realizou-se 

o tratamento e análise deles, obtidos durante a aplicação. Posteriormente, apresentou-se uma

palestra com os resultados analisados, como forma de propor uma discussão com a turma 

acerca da influência da globalização sob à alimentação. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Por conseguinte, nota-se que os objetivos propostos no início deste trabalho foram 

alcançados, não só no que tange respeito à análise dos hábitos alimentares dos estudantes 

envolvidos, e o fato de que as consequências da globalização influenciam diretamente ou 

indiretamente nas suas escolhas na hora das refeições, como também pôde-se abrir uma 
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discussão referente a este tema que deve ser levado em consideração quando se fala da 

manutenção da cultura regional. 

De forma que, verificou-se que a culinária seridoense ainda é, de forma significativa, 

presente nas mesas dos cidadãos da região. Entretanto, a cultura alimentar tradicional é de 

fato afetada pela globalização, uma vez que por meio do debate com os alunos, que 

participaram da aplicação do questionário, observou-se que com a massificação das 

propagandas e outros meios fomentados pelo marketing, cada vez mais as pessoas sentem-

se atraídas aos novos produtos comercializados. De forma que com o novo estilo de vida 

global, culminado pela escassez de tempo, as pessoas passam a buscar por mais alimentos 

que já estejam prontos ou semi-prontos. 

Nas três refeições apresentadas, o café da manhã foi o que demonstrou uma maior 

presença de produtos industrializados, pela facilidade no preparo dos alimentos já que por 

ser a primeira refeição do dia. 21% dos questionados confirmaram a maior presença dos 

industrializados e grande maioria (79%) relataram as comidas típicas como maioria. No 

almoço temos 97% das pessoas comendo predominantemente os regionais. E finalmente no 

jantar, 90% disseram consumir os alimentos locais.  

A participação da comunidade foi muito notável, pois eles nos ajudaram com os 

dados dos próprios consumos alimentares e participaram ativamente da palestra, nos 

ensinando muito sobre a cultura seridoense. Nossas propostas foram alcançadas e não 

houveram dificuldades em realizar o projeto e nem em obter os resultados.  

O projeto pode gerar um impacto na economia local, pois com o aumento do 

consumo, o dinheiro ficará mais na região, onde os produtores das comidas serão os próprios 

residentes. É de grande desejo dos autores que isso aconteça. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Almeja-se que as comidas típicas da região do Seridó potiguar tenham um maior 

consumo pelos moradores, agradecemos aos alunos da Escola Estadual Tristão de Barros 

que nos ajudaram e ao IFRN- Campus Currais Novos. 
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Educação, Direitos e Cidadania: ações para a inclusão de pessoas com 

deficiência nos cursos técnicos integrados do IFRN - Campus Caicó 

LUCENA, J. A.1 LUCENA, J. B.2; e MEDEIROS, M. D.R.3 

1,2,3 IFRN –Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO

O Núcleo de apoio às pessoas com necessidades 

educacionais específicas – NAPNE, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN – Campus Caicó, se 

aproximou de escolas da educação básica, 

objetivando integrar ações que visem à consolidação 

da prática da educação inclusiva para alunos com 

deficiência. Este projeto de extensão teve o objetivo 

de conhecer o aluno com deficiência que estuda nas 

instituições públicas de ensino do Seridó. Os 

membros do projeto visitaram 10 (dez) escolas da 

região Seridó que ofertam educação fundamental. 

ABSTRACT 

O Nucleus of support for people with specific 

educational needs - NAPNE, of the Federal 

Institute of Education, Science and Technology 

of Rio Grande do Norte - IFRN - Campus Caicó, 

approached basic education schools, aiming to 

integrate gives inclusive education for some 

disabled person. This extension project had 

theobjective of knowing the disabled student 

who studies in the public teaching institutions of 

Seridó. Project members visited 10 (ten) schools 

in the Seridó region that offer basic education. 

1 INTRODUÇÃO 

Devido a alteração da Lei nº 13.409/2016 que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas 

com deficiência nos cursos técnicos de nível médio e superior das instituições federais de ensino, o 

art. 3º anuncia que: 

em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o art. 1o desta 

Lei serão preenchidas, por curso e turno, por [...] pessoas com deficiência, nos termos 

da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção 

respectiva de [...] pessoas com deficiência na população da unidade da Federação 

onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

PALAVRAS-CHAVE:  NAPNE, inclusão, deficiência. 

KEYWORDS: NAPNE, inclusion, deficiency. 
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Baseado no texto de Lei, os Institutos Federais terão que ofertar vagas em seus cursos para 

pessoas com deficiência, sendo tal legislação colocada em vigor a partir do ano 2018. Assim, 

o Campus Caicó passou a ofertar vagas para pessoas com deficiência em todos os cursos técnicos de

nível médio integrado, subsequente, cursos superiores de Licenciatura e Tecnologias. Os Institutos

Federais foram contemplados com o NAPNE (BRASIL, 2018), fundamentando-se na cultura da

aceitação da diversidade e, especificamente, buscando quebrar as barreiras de arquitetura,

educacionais, de comunicação e atitudinais.

A implantação do NAPNE, “à priori”, deu as condições para que cursos específicos na área 

de Educação Especial fossem ofertados no Campus Caicó com o intuito de capacitar docentes e 

técnicos. Contudo, ainda há muito o que se fazer em termos de formação docente e se tem muito a 

conhecer sobre o perfil da pessoa com deficiência, as redes de atendimento e as possibilidades que o 

IFRN pode dar para a sua inclusão social no Seridó do Rio Grande do Norte - RN. Nesse aspecto, o 

NAPNE busca promover condições de acessibilidade e aprendizagem para os estudantes com 

deficiência que estão matriculados em 2018 e para novos estudantes ingressarem como alunos. 

Baseado nessa premissa, essa pesquisa teve o objetivo geral de conhecer o aluno com 

deficiência que estuda nas instituições públicas de ensino do Seridó, com vistas a incluí-lo na 

educação profissional. Nesse aspecto, se elencaram como objetivos específicos: realizar visitas às 

instituições escolares de ensino fundamental do Seridó; conhecer o aluno com deficiência, suas 

limitações, competências e habilidades e possíveis laudos e/ou avaliações diagnósticas; construir um 

banco de dados para subsidiar ações de integração entre o IFRN e as escolas públicas do Seridó; 

elaborar palestras sobre os cursos técnicos integrados que o IFRN oferta, apresentando o NAPNE e 

firmando parcerias com a APAE e as escolas públicas do Seridó. 

2 METODOLOGIA 

O projeto se realizou por meio de visitas a 10 (dez) escolas elencadas na região do Seridó que 

ofertam educação fundamental. Nesse primeiro momento gestores, coordenação pedagógica e 

professores das salas de Recursos Multifuncionais preencheram um questionário com o objetivo de 

coletar informações a respeito da identificação do aluno, condições de acessibilidade do ambiente 

educacional, como também as condições do aluno baseado em laudos e/ou avaliações diagnósticas. 

De posse das informações coletadas e após compilação, foi organizado um banco de dados, com vistas 

a subsidiar ações de integração entre o Instituto Federal e as unidades de ensino Estaduais. A primeira 

ação do projeto foi planejar aulas de xadrez para serem ministradas na escola que apresenta o maior 

percentual de estudantes com deficiência.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A concepção de inclusão que se propõe adotar no IFRN Campus Caicó parte de ações 

pedagógicas que se pautam nos princípios do respeito à diferença; a igualdade de oportunidades e a 

acessibilidade total (PPP- IFRN/2012).  A política educacional brasileira estabelece que a educação 

inclusiva é a mais adequada estrutura de educação que objetiva acolher a diversidade dos estudantes 

e superar as desigualdades sociais e econômicas que se reproduzem na escola. Assim, os estudantes 

com necessidades educacionais especiais - NEEs se incluirão nesse processo educativo. Contudo, o 

principal desafio para incluir esses estudantes em uma instituição verdadeiramente inclusiva parte, 

inicialmente, da transformação de sua cultura, das concepções dos gestores, do corpo docente e 

discente sobre o que seja educação especial. 
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O quadro abaixo apresenta a compilação dos dados acerca dos estudantes com deficiência que 

estudam em escolas do Ensino Fundamental na região do Seridó. Para manter o sigilo e a ética, as 

escolas foram nominadas por letras do alfabeto. 

Quadro 1: Dados sobre a pessoa com deficiência nas Escolas Estaduais em Caicó - RN 

Escola Estadual Tipos de Deficiência Quantitativo 

A 

Altas habilidades/ superdotacão 2 

Autismo infantil 1 

Deficiência auditiva 1 

Deficiência intelectual 19 

Outros 5 

Paralisia cerebral 9 

Surdez 3 

Visão subnormal/ baixa visão 2 

Total 42 

B 

Deficiência múltipla 1 

Deficiência intelectual 2 

Outros 7 

Total 10 

C 

Autismo infantil 1 

Deficiência múltipla 1 

Deficiência física 2 

Deficiência intelectual 10 

Paralisia cerebral 1 

Total 15 

D 
Deficiência intelectual 4 

Total 4 

E 
Deficiência intelectual 2 

Total 2 

F 

Altas habilidades/ superdotacão 1 

Deficiência auditiva 2 

Deficiência intelectual 13 

Outros 7 

Paralisia cerebral 1 

Total 24 

G 

Deficiência auditiva 4 

Deficiência intelectual 2 

Síndrome de asperger 1 

Total 7 

Autismo infantil 5 
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H 

Deficiencia física 1 

Deficiencia intelectual 11 

Outros 20 

Paralisia cerebral 2 

Visão subnormal/ baixa visão 1 

Total 40 

I Deficiência intelectual 1 

Outros 1 

Surdez 2 

Total 4 

J Outros 1 

Total 1 

FONTE: Arquivo do NAPNE, 2018. 

De posse dos dados coletados, se escolheu a Escola A para fazer uma ação de atendimento 

educacional ao aluno com deficiência, por meio de aulas de xadrez. No que se relaciona ao xadrez, 

existem várias histórias sobre o seu surgimento, sendo que algumas vertentes dizem que surgiu no 

Egito antigo ou na China Dinástica, mas a mais aceita seria que ele surgiu na Índia no século VI, 

chamado de Chaturanga. Com o tempo, o xadrez se dissipou pela Pérsia com o nome de Xatranje e 

provavelmente novas regras, acabou por se difundir pela Europa. 

O xadrez é jogado com um tabuleiro com 64 casas alternadas entre brancas e pretas, sendo 

que cada peça tem seus movimentos e importância.  As peças do xadrez são: 8 peões que se 

movimentam para frente de uma casa por vez, mas, podendo avançar duas casas de uma vez, seu 

lance de captura é realizado na diagonal; 2 Cavalos que se movimentam em forma de L (3x1), 

podendo pular por cima das outras peças; 2 Bispos que se movimentam na diagonal. Bispo de casa 

preta e bispo de casa branca; 2 Torres que se movimentam na horizontal e vertical podendo andar 

quantas casas quiser; 1 Rei que se movimenta para todos os lados, mas, podendo avançar só 1 casa 

por vez; 1 Rainha que se movimenta para todos os lados e quantas casas quiser. 

O objetivo principal do jogo é o Xeque-Mate, ou seja, encurralar o rei do inimigo, deixar o rei 

sem saída ou sem ter como se defender com suas peças. A ação na Escola A terá o objetivo de analisar 

a influência do jogo de xadrez no processo de ensino e aprendizagem de pessoas com deficiência. 

Inicialmente, foi feita visita à escola A para saber em quais séries os alunos com deficiência 

estudam, usando como critério de escolha os que estão com notas baixas (menor rendimento escolar) 

nas disciplinas.  Assim, serão elencados os 10 (dez) alunos com menores notas. Depois de feita a 

seleção, as ações do projeto serão realizadas por meio de aulas de xadrez. 

Depois, iremos analisar e estudar os tipos de deficiências de cada aluno e a forma mais 

adequada para que possam abstrair as informações. 

O aluno bolsista e o voluntário do projeto irão motivá-los a jogar xadrez, ministrando as aulas 

de xadrez básico (nomenclatura das peças, movimentos básicos e disposição das peças). 

Posteriormente, iremos ensinar a desenvolver as peças por meio de jogadas de ataque e defesa, usando 

métodos criativos e treinamento com foco nas especificidades de cada deficiência. 

A concepção da inclusão pretende abolir a segregação, tendo em vista que fundamentado 

nessa concepção, os estudantes passariam a se desenvolver conjuntamente em um ambiente rico e 
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variado (MANTOAN, 2003). Para alguns educadores a proposta da inclusão é compreendida como 

simplesmente inserir os alunos nas classes regulares, sem levar em consideração o aspecto de que, 

mesmo incluído em uma classe regular e integrado aos alunos ditos normais, não significa que este 

aluno está se apropriando da construção do conhecimento. 

“Para incluir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada a partir do entendimento de 

que ela é que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros e não o contrário” 

(SASSAKI, 2005). 

Então, ao praticar a inserção do aluno na escola sem que esteja realmente se apropriando do 

conhecimento, como também o Estado não atender às necessidades educacionais da sua clientela, 

ocorre a dupla exclusão do sistema educativo, tendo em vista que não acontece a inclusão educacional 

quando deveria, e, ao tentar criar mecanismos para incluir o educando, acaba-se, de vez, por excluí-

lo. 

Com o objetivo de incluir o aluno deficiente na Educação Profissional, o IFRN institui a 

Portaria nº 1533/2013, criando os Núcleos de apoio às pessoas com necessidades educacionais 

específicas - NAPNEs. Nesse sentido, o NAPNE se caracteriza enquanto um “setor deliberativo que 

responde pelas ações do Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas - TEC NEP dentro da instituição” (NAPNE, 2018). 

Essa concepção assumida no NAPNE vai além do direito a uma educação de qualidade para 

todos e da ideia de que todos tenham os mesmos direitos e deveres, pois se embasa na concepção da 

equidade, que parte do princípio de educar conforme as diferenças e as necessidades individuais, não 

considerando que as condições demográficas, étnicas, geográficas, econômicas ou de gênero 

representem impedimentos para que se desenvolva a aprendizagem dos estudantes. Para tanto, espera-

se possibilitar aos alunos com necessidades educacionais específicas o ingresso enquanto estudantes 

em nossa Instituição de Ensino.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Espera-se possibilitar aos alunos o ingresso enquanto estudantes em nossa Instituição de 

Ensino. Corroborando com esse aspecto, a concepção de inclusão que se propõe adotar no IFRN 

deverá partir de ações pedagógicas que se pautem nos princípios do respeito à diferença; a igualdade 

de oportunidades e a acessibilidade total (IFRN, 2012). 
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Include All: avaliação e melhoria da acessibilidade web em sítios 

governamentais 

LIMA, A. G.1; MEDEIROS, A. S.1; SILVA B. C.1; LEITE J. M. C.1 e DOS ANJOS, J. B. A.1 

1 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO 

O acesso aos serviços e às informações públicas é 

fator essencial para a cidadania e uma das formas 

encontradas pelo poder público para propiciar tal 

acesso é através da disponibilização de sítios web. 

Como estes sítios são de interesse público, eles 

devem ser desenvolvidos visando a maior variedade 

possível de usuários, entre os quais encontram-se os 

portadores de necessidades especiais. Boa parte deste 

público apresenta condições que tornam a navegação 

web tradicional difícil ou impossível: um cego utiliza 

um software leitor de tela e o mouse é inútil para ele; 

Um surdo pode apresentar dificuldades para ler textos 

em português caso sua primeira língua seja a 

LIBRAS; uma pessoa com dificuldades motoras terá 

dificuldade no uso do mouse; entre outras situações. 

Percebe-se, então, que os sítios governamentais 

devem ser desenvolvidos com recursos de 

acessibilidade de forma a garantir acesso universal. 

Adicionalmente, a legislação brasileira determina que 

acessibilidade é um requisito obrigatório em sítios 

governamentais. Assim, este projeto tem como 

objetivo realizar avaliações de sítios governamentais 

e produzir relatórios que possam orientar os 

respectivos responsáveis a adotar ou melhorar a 

acessibilidade dos seus sítios. Para tal, foi 

estabelecido um processo de avaliação centrado no 

Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico 

proposto pelo governo federal. Este processo foi 

utilizado até o momento para realizar a avaliação de 

4 sítios governamentais. Os autores acreditam que 

este projeto irá colaborar com a promoção da 

cidadania e da inclusão de pessoas portadoras de 

necessidades especiais. 

ABSTRACT 

Accessing public services and information is an 

essential factor for achievement of citizenship and 

one way used by governments to provide such access 

is throughout web sites. Because these sites are of 

public interest, they must be developed aiming the 

widest possible range, including those with special 

needs. Much of this public has conditions that turn 

traditional web browsing hard or impossible: a blind 

person uses a screen reader software and the mouse is 

useless for him; a deaf can present difficulties reading 

Portuguese texts if LIBRAS is his first language; a 

person with low motor skills will have troubles using 

the mouse; among other situations. It is then realized 

that government sites should be developed with 

accessibility features to guarantee universal access. In 

addition, Brazilian legislation states that accessibility 

is a mandatory requirement on government sites. 

Thus, this project aims to carry out evaluations of 

government sites and produce reports that can guide 

the respective responsible people to adopt or improve 

the accessibility of their sites. For this, an evaluation 

process was established focusing on the Accessibility 

Model in Electronic Government proposed by 

Brazilian federal government. This process has been 

used up to the moment to carry out the evaluation of 

4 government sites. The authors believe that this 

PALAVRAS-CHAVE: acessibilidade, eMAG, governo eletrônico, inclusão. 
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project will collaborate with the promotion of 

citizenship and the inclusion of people with special 

needs. 

1 INTRODUÇÃO 

A busca pela a acessibilidade é uma ação importante para a promoção da equidade social e da 

cidadania, mas também é uma exigência legal: 

• Decreto 5.296/2004: estabelece que os sítios eletrônicos da administração pública

disponíveis na internet devem ser acessíveis a pessoas com deficiência visual.

• Decreto 6.949/2009: promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das

Pessoas com Deficiência, deixando explícita a responsabilidade do poder público no

tocante à promoção do acesso de PNEs (portadores de necessidades especiais) aos seus

serviços e sistemas eletrônicos.

• Portaria nº 3, de 7 de maio de 2007, que institucionalizou o Modelo de Acessibilidade

em Governo Eletrônico (eMAG) no âmbito do sistema de Administração dos Recursos

de Informação e Informática, tornando sua observância obrigatória nos sítios e portais

do governo brasileiro.

• Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), que no seu

artigo 8º, parágrafo 3º, inciso VIII preconiza que “Os sítios de que trata o § 2º deverão,

na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos: (…) adotar

as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com

deficiência”.

• Lei nº 13,146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que no seu capítulo 2 torna

obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas no Brasil e

por órgão governamentais, além de outros aspectos relacionados ao acesso à

informação e uso de serviços digitais.

Entretanto, em uma pesquisa superficial foi possível verificar que diversos sítios de órgãos 

públicos não apresentam de forma explícita recursos suficientes de acessibilidade web, como por 

exemplo: 

• Prefeitura de Macaíba (http://www.prefeiturademacaiba.com.br/2017/): conta apenas

com recursos para deficientes auditivos.

• Prefeitura do Natal (https://natal.rn.gov.br/): ausência de recursos.

• Governo do RN (http://www.rn.gov.br/): ausência de recursos.

• CAERN (http://www.caern.rn.gov.br/): ausência de recursos.

• Sistema Integrado de Informações ao Cidadão do governo do RN

(http://www.sic.rn.gov.br/): conta apenas com recursos para deficientes visuais.

Assim, justifica-se a importância de serem realizadas avaliações sobre a acessibilidade de tais 

sítios web para que seus respectivos gestores possam ser alertados e orientados sobre as providências 

necessárias, promovendo assim a cidadania de pessoas portadoras de necessidades especiais. 

De forma a promover a acessibilidade dos sítios governamentais, o governo federal criou o 

Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), o qual define diretrizes técnicas e 

KEYWORDS: accessibility, eMAG, electronic government, inclusion. 
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conceituais de acessibilidade que devem ser adotadas pelos sítios web da administração pública 

federal. 

Além do governo federal, o W3C (World Wide Web Consortium), órgão regulador dos 

padrões da web, também mantém uma série de publicações e grupos de trabalhos sobre acessibilidade 

web. Segundo W3C Brasil (2017b), apenas 2% das páginas web governamentais brasileiras são 

acessíveis. O GT Acessibilidade do W3C Brasil tem como objetivo mudar esse cenário através da 

publicação de documentos orientadores (diretrizes e cartilhas) e da promoção de eventos como o 

Prêmio Nacional de Acessibilidade Web1. 

2 METODOLOGIA 

A equipe do projeto é composta por dois professores lotados na Diretoria Acadêmica de 

Gestão e Tecnologia da Informação do Campus Natal Central (DIATINF) e por oito alunos do 3º ano 

do curso técnico integrado em Informática para Internet ofertado por esta diretoria. 

Quanto à execução, o projeto está organizado em quatro fases. A primeira fase teve como 

objetivo a geração de base de conhecimento sobre acessibilidade web e capacitação da equipe do 

projeto. Para tal, foram realizados estudos de referências relacionadas ao tema e seminários de 

apresentação de resultados de estudo com a equipe do projeto. Durante esta fase foram estudados: 

aspectos relacionados à acessibilidade geral, além da acessibilidade digital; tecnologias assistivas; 

aspectos legais; características de deficiências, síndromes e condições limitadoras e como estas 

impactam o uso do computador; aspectos técnicos do desenvolvimento web de sítios acessíveis. Os 

materiais de referência selecionados e os artefatos produzidos para os seminários estão disponíveis 

em um repositório online de acesso público disponível no endereço 

https://gitlab.devops.ifrn.edu.br/1542996/include_all/wikis/home. 

A segunda fase, a qual ainda se encontra em execução, tem como objetivo realizar avaliações 

dos sítios governamentais. Tais avaliações levam em conta a base de conhecimento gerada na 

primeira fase e as diretrizes do eMAG. Para facilitar e acelerar o processo de avaliação de um sítio, 

foram elaborados um roteiro de avaliação e um checklist, ambos disponíveis no repositório do projeto. 

Para cada avaliação, será gerado um relatório contendo: a apresentação deste projeto; os problemas 

de acessibilidade encontrados no referido sítio; sugestões de ações e melhorias possíveis. Cada 

relatório será anexado ao repositório eletrônico do projeto e encaminhado para o órgão responsável 

pelo referido sítio web. Cada sítio é avaliado por uma dupla de alunos e durante a avaliação são feitas 

reuniões de acompanhamento com todos os integrantes do projeto. Estas reuniões têm o intuito de 

compartilhar as dificuldades encontradas e as lições aprendidas por cada participante do projeto no 

tocante à execução da avaliação. 

A terceira fase tem como objetivo prestar consultoria às instituições cujos sítios foram 

avaliados. Tal consultoria pode ser entendida como uma capacitação voltada às pessoas responsáveis 

pelo desenvolvimento e manutenção dos sítios web das instituições alvo das avaliações. A 

operacionalização das consultorias será definida a partir do contato com as instituições alvo, mas 

espera-se que estas contemplem atividades tais como palestras, minicursos ou oficinas. 

A quarta e última fase tem como objetivos realizar a avaliação do projeto e produzir o seu 

relatório final. A avaliação do projeto será utilizada para melhorar o planejamento de uma possível 

execução do projeto no ano de 2019. 

1  http://premio.ceweb.br/ 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Até o momento da escrita deste resumo, quatro sítios web foram avaliados pela equipe do 

projeto: 

• Prefeitura do Natal (https://www.natal.rn.gov.br/);

• Detran-RN (http://www.detran.rn.gov.br/);

• Prefeitura de Ceará-Mirim (http://www.cearamirim.rn.gov.br);

• DIATINF (http://diatinf.ifrn.edu.br)

Os relatórios referentes a estas avaliações ainda estão sendo produzidos, mas de antemão 

seguem os problemas e observações mais comuns dos sítios avaliados: 

• Ausência de elementos de acessibilidade padronizados pelo eMAG (alto contraste,

mapa do site, atalhos de teclado, página de descrição dos recursos de acessibilidade);

• Ausência de texto alternativo em imagens, prejudicando usuários de software leitor de

tela;

• Nível de contraste inadequado. Em um dos sítios, o nível de contraste é ruim tanto

para pessoas com visão normal, bem como para pessoas com visão subnormal;

• Ausência de tradução para LIBRAS.

Além destes quatro sítios citados, é prevista a avaliação de mais quatro sítios web ainda não 

definidos. 

Com o alerta sobre os problemas de acessibilidade encontrados e o suporte a ser prestado às 

instituições alvo, espera-se que o projeto contribua com a melhoria da acessibilidade dos sítios 

avaliados e que os respectivos responsáveis se tornem mais conscientes a respeito da acessibilidade 

nos sítios governamentais. Além disso, espera-se que as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento 

e manutenção dos referidos sítios adquiram conhecimento técnico relacionado à implementação de 

acessibilidade em sítios web. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como os relatórios de avaliação ainda não foram produzidos e as instituições alvo não foram 

contatadas, até o momento não há feedback das instituições. No entanto, o projeto foi apresentado 

durante um evento da DIATINF para os alunos e professores do curso de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas. A impressão da equipe foi a de que o projeto é bastante positivo e o 

sentimento, pelo menos do público-alvo em questão, é de acolhimento. Isso leva a crer que a 

sociedade está mais consciente da importância em integrar as pessoas com deficiência à sociedade. 

Além disso, os professores participantes do projeto notaram uma motivação adicional dos 

alunos em participar do projeto. De fato, alguns dos alunos integrantes não possuem interesse em 

seguir carreira na área de computação, mas viram no projeto uma oportunidade de trabalhar em um 

tema que lhes traz satisfação pessoal visto que o projeto, mesmo apresentando uma faceta técnica, 

tem um motivador inclusivo e social de grande relevância. 

Para a mostra de extensão, a equipe pretende, além de divulgar o projeto, realizar, com os 

visitantes da SECITEX, simulações de pessoas com deficiência ao utilizar o computador. Por 

exemplo, colocar uma venda no visitante e solicitar que ele navegue em um sítio web usando o 

software leitor de tela. Acreditamos que essas simulações serão úteis para despertar a consciência dos 

visitantes da SECITEX em relação à importância da acessibilidade web. 
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ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

CORDEIRO, A.P.M1; FRANÇA, J.A2; MORAIS, P.S3; OLIVEIRA, M.B.F4 

RESUMO 

O projeto tem como objetivo ofertar um curso de informática básica para idosos, sendo acompanhado 

de outras atividades voltadas para a melhoria da qualidade de vida desse público. Promove o 

conhecimento sobre os direitos da pessoa idosa garantidos na legislação vigente e fornece 

informações sobre saúde através da participação em palestras ministradas por diversos profissionais. 

Visa contribuir para o desenvolvimento da autonomia do idoso e para a desmistificação de estigmas 

negativos de incapacidade associados à velhice e, também, a promoção de relacionamentos 

intergeracionais.  

ABSTRACT 

The project aims to offer a basic computer science course for the elderly, accompanied by other 

activities aimed at improving the quality of life of the elderly. It promotes the knowledge about the 

rights of the elderly guaranteed in the current legislation and brings health information through the 

participation in lectures given by several professionals. It aims to contribute to the development of 

the autonomy of the elderly and to the demystification of negative stigmas of incapacity associated 

with old age, and also aims at promoting intergenerational relationships. 

1 INTRODUÇÃO 

Diante do crescimento da população idosa e das projeções de que o envelhecimento da nossa 

população será uma tendência crescente, percebemos que, com esse aumento da expectativa de vida, 

a sociedade deve criar mecanismos para que, ao se chegar na terceira idade, tenhamos uma melhor 

qualidade de vida. No campo da legislação, reconhecemos que temos ainda que avançar, entretanto, 

os direitos de cidadania já existentes na legislação vigente precisam ser ainda divulgados e 

concretizados. 

As políticas públicas voltadas para essa camada da sociedade são quase inexistentes e, no 

Brasil, podemos perceber que os idosos ainda sofrem com a exclusão social, presente através do 

preconceito e do desrespeito aos seus direitos. No que se refere à exclusão digital dos idosos, segundo 

os estudos de Cysne, Alves e Cortês (2007), à medida que vai aumentando a idade, vai diminuindo 

os índices de acesso ao mundo da Informática. As chances de acesso à Internet vão diminuindo com 

OPORTUNIZANDO INCLUSÃO DIGITAL PARA A PESSOA IDOSA 

PALAVRAS-CHAVE: idoso, inclusão digital, saúde 

KEYWORDS:  elderly, digital inclusion, health 
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o aumento da faixa etária de tal modo que uma pessoa que pertença ao grupo de 40 a 49 anos de idade

tem chance 87,7% menor que a de um indivíduo do grupo de 10 a 17 anos.

Hoje o indivíduo possui conhecimento das técnicas de informática é uma necessidade básica, 

pois o chamado analfabetismo digital tem se tornado um problema cruel vivenciado por um 

contingente muito grande da população. Conforme Demo (2005) 

O analfabetismo digital vai se tornando, possivelmente, o pior de todos. Enquanto 

outras alfabetizações são já mero pressuposto, a alfabetização digital significa 

habilidade imprescindível para ler a realidade e dela dar minimamente conta, para 

ganhar a vida e, acima de tudo, ser alguma coisa na vida (DEMO, 2005, p.36). 

A exclusão digital é um processo vivenciado no Brasil por um grande número de pessoas que 

ainda não têm acesso ao mundo da modernidade digital. Quando se trata do idoso esse acesso à 

informática se torna ainda mais restrito. A exclusão digital dos idosos tem sido um problema 

vivenciado e reconhecido até mesmo nos países considerados de primeiro mundo. Como afirma 

Demo: 

A “digital divide”, como se diz nos Estados Unidos, é problema agudo de países 

atrasados, mas acomete também vastas camadas em países avançados, porque muitos 

adultos/idosos não se propõem mais inserir-se na sociedade digital com autonomia. 

Usam produtos digitais como consumidores (da nova mídia, por exemplo), mas não 

se dispõem mais a desenvolver habilidades digitais de manejo próprio (DEMO, 
2005, p. 37). 

 Por estarem vivendo em uma sociedade da tecnologia, muitos idosos têm vivenciado 

situações difíceis no momento em que precisam utilizar os recursos tecnológicos. Isso tem 

contribuído para a falta de autonomia do idoso para a realização de atividades do seu dia a dia que 

demandam a utilização de alguma tecnologia digital, tal como sacar seu dinheiro nos terminais 

bancários. É importante salientar que a exclusão digital dos idosos no nosso país é somada a várias 

outras exclusões que o mesmo já sofre. 

É com o objetivo de intervir nessa problemática que o Estatuto do Idoso prevê, em seu Artigo 

21, que “os cursos especiais para idosos incluirão conteúdo relativo às técnicas de comunicação, 

computação e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna”. Portanto, se 

constitui um direito do idoso ter acesso a cursos de capacitação para o acesso ao mundo da 

informática. Entretanto, é evidente a falta de políticas públicas que se preocupem com a inclusão 

digital para os idosos e isso devido a, entre outros fatores, a prevalência dos estigmas negativos de 

incapacidade associada à velhice.   

A partir do exposto, surgiu a proposta de implementação do Projeto Oportunizando  inclusão 

digital para a pessoa idosa, o qual tem como objetivo principal implementar ações no IFRN – 

Campus Natal- Cidade Alta - Unidade Rocas que contribuam para a inclusão digital e para o exercício 

da cidadania da pessoa idosa através do conhecimento de noções básicas de informática e dos direitos 

sociais da pessoa idosa, da valorização de suas potencialidades e da criação de estratégias de 

relacionamentos intergeracionais.  
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2 METODOLOGIA 

O projeto atende a 35 pessoas com idade a partir de 60 anos, prioritariamente residentes no 

bairro das Rocas. As estratégias para se chegar até esses idosos foram: contato com os idosos que 

participaram dos projetos de extensão nos dois últimos anos (2016 e 2017); articulação com os grupos 

de idosos e conselhos comunitários existentes no bairro das Rocas, divulgação nos meios de 

comunicação/redes sociais: site do IFRN, emissoras de rádio, etc. A partir de então foi aberto um 

período de inscrição para a participação no projeto.  

As atividades ocorrem em três dias da semana, em duas horas diárias. As aulas de informática 

são ministradas por 02 (dois) bolsistas e 07 (sete) voluntários estudantes do Curso de Multimídia do 

Campus Natal/Cidade Alta- Unidade Rocas.  

A primeira atividade do curso foi uma atividade de integração, apresentação do projeto e uma 

palestra com um profissional de psicologia sobre a autoestima e a aprendizagem do idoso, com o 

objetivo de despertar para a capacidade de aprendizagem e a superação do medo do novo, dos 

desafios, etc. Outras atividades relacionadas à saúde e cidadania são realizadas por profissionais 

voluntários convidados para ministrar palestras sobre temas tais como: direitos da pessoa idosa na 

legislação vigente; direitos previdenciários e saúde do idoso.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

  O Projeto visa alcançar alguns importantes resultados, dos quais destacamos: 

 35 (trinta) idosos, residentes no bairro das Rocas, com um curso de informática básica e tendo

adquirido um conteúdo mínimo relativo às técnicas de computação, contribuindo para sua

integração à vida moderna;

 Preenchimento de uma lacuna na vida dos idosos atendidos pelo projeto decorrente da falta

de políticas públicas voltadas para a inclusão digital dos idosos;

 Desmitificação, por parte dos atendidos pelo projeto (idosos, familiares e estudantes

integrantes do projeto), de estigmas negativos de incapacidade associados à velhice;

 Autonomia dos idosos, atendidos pelo projeto, para a realização de atividades do seu dia a

dia que necessitam de utilizar alguma tecnologia digital;

 Disseminação sobre os direitos da pessoa idosa e sua legislação vigente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É importante destacar que a implementação de programas de inclusão digital para  idosos traz 

resultados de suma importância para esse segmento, tais como: superação pessoal, obtida através dos 

esforços que os idosos fazem no decorrer da aprendizagem; desfrute dos benefícios digitais; 

integração social através do acesso às redes de comunicação; as experiências pessoais dos idosos 

vinculadas ao contato com o computador formam um recurso de inserção nos núcleos da família, 

funciona então como um recurso intergeracional e contribuem assim para reformulação das imagens 

depreciativas sobre o idoso. Vale salientar que esse Projeto atende a uma demanda de um grupo de 

idosos que já participaram de dois projetos de extensão nos dois últimos anos no Campus Natal 

Cidade Alta, na Unidade Rocas. 

Portanto, a implementação das atividades desse projeto se constitui como uma ação de 

relevante cunho social, uma vez que atende a uma necessidade de um segmento que sofre um alto 
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índice de vulnerabilidade social, as pessoas idosas, e mais especificamente à população idosa de uma 

região, o bairro das Rocas, que carece de muitos serviços sociais e de políticas públicas. Com isso, o 

IFRN tem a oportunidade de realizar uma ação coerente com a sua missão social e contribuir para o 

desenvolvimento da população do seu entorno nesse momento de seu início de funcionamento no 

bairro das Rocas. 
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ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO 

O Projeto Incluir e Crescer possui sua 

configuração baseada nos princípios que 

caracterizam um centro de convivência, 

diferentemente de uma escola especializada, 

clínica ou abrigo. É um espaço que vem ao 

decorrer do tempo de suas atividades 

proporcionando de maneira simultânea o lazer, a 

cidadania, ética e aprendizado através de 

vivências lúdicas que ampliam seus 

conhecimentos e habilidades, além de estimular 

desenvolvimento, autonomia, autoestima e 

autoconfiança. O princípio norteador do projeto 

é estimular o aprimoramento das habilidades já 

existentes e auxiliar no desenvolvimento de 

novas, bem como trabalhar os valores morais. 

O projeto atualmente atende cerca de 60 pessoas 

com deficiência, em sua maioria intelectual com 

idade superior a 14 anos e que podem ou não 

frequentar instituições regulares de ensino ou 

outros espaços que propiciem atividades 

voltadas para o seu desenvolvimento afetivo, 

social, emocional e cognitivo. O Incluir e 

Crescer, no decorrer dos seus dois anos de 

atividades, promoveu o exercício pleno e 

equitativo dos direitos de seus participantes, 

bem como a inclusão por parte de suas 

atividades realizadas dentro do Instituto Federal. 

A avaliação e acompanhamento ocorre de 

maneira cíclica, através de reuniões mensais 

entre coordenação e a equipe executora, 

reuniões semestrais com as famílias, e 

avaliações específicas para cada participante. 

ABSTRACT 

The Incluir e Crescer Project has its 

configuration based on the principles that 

characterize a coexistence center, unlike a 

specialized school, clinic or shelter. It is a space 

that comes along the time of its activities while 

simultaneously providing leisure, citizenship, 

ethics and learning through playful experiences 

that expand their knowledge and skills, as well 

as stimulate development, autonomy, self-

esteem and self-confidence. The guiding 

principle of the project is to stimulate the 

improvement of existing skills and to assist in 

PALAVRAS-CHAVE:  Educação, Deficiência, Direitos Humanos, Ludicidade, Inclusão 
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the development of new ones as well as to work 

on moral values. The project currently serves 

about 60 people with disabilities, mostly 

intellectual over the age of 14 and who may or 

may not attend regular educational institutions 

or other spaces that provide activities aimed at 

their affective, social, emotional and cognitive 

development. Incluir e Crescer, during its two 

years of activities, promoted the full and 

equitable exercise of the rights of its 

participants, as well as the inclusion of their 

activities within the Federal Institute. 

Evaluation and follow-up occurs in a cyclical 

way, through monthly meetings between 

coordination and the executing team, semi-

annual meetings with families, and specific 

evaluations for each participant. 

1 INTRODUÇÃO 

Apesar de em nosso país a política de inclusão social das pessoas com deficiência existir 

desde a Constituição de 1988, que deu origem a Lei 7.853/1989, regulamentada posteriormente pelo 

Decreto 3.298/1999, e de a esse documento, tantos outros terem se juntado, inclusive a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU, que foi incorporada à legislação 

brasileira em 2008, que tem o propósito de – promover, proteger e assegurar o exercício pleno e 

equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com 

deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente –, nos dias de hoje ainda se constatam 

a falta de acesso das pessoas com deficiência a bens e serviços, o que as mantém em condição de 

desigualdade e consequentemente vai sendo construído um isolamento que as impede de ocupar seu 

espaço no mundo exterior, havendo uma exclusão social. 

Essa exclusão social não é obrigatoriamente uma resultante apenas da situação de pobreza 

enfrentada pela população. Existem segmentos que enfrentam a situação de exclusão pela 

dificuldade que apresentam de desempenhar papéis historicamente determinados de acordo com um 

sistema de valores que os considera sem utilidade social, pelo fato de que os mesmos não dão as 

respostas desejadas ou estabelecidas no processo das relações sociais e culturais. 

Assim, tendo em vista que os Centros de Convivência são espaços de articulação com a vida 

cotidiana onde são realizadas ações propiciadoras de uma maior interação com diferentes grupos 

sociais, acreditamos que essa proposta se constitui em mais um avanço no processo de inclusão 

social das pessoas com deficiência em nossa cidade. 

Este projeto se alinha à atual política de propagação de atividades em benefício da pessoa 

com deficiência, haja vista que observa os fundamentos do Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009, 

que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu 

Protocolo Facultativo 

 “que reconhece que a deficiência é um conceito em evolução que 

[...] resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas 

às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas 

pessoas na sociedade, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas” e, também, “a importância da acessibilidade aos meios físico, 

social, econômico e cultural, à saúde, à educação e a informação e 

comunicação para possibilitar [...] o pleno gozo de todos os direitos 

humanos [...]”.  

KEYWORDS:  Education, Disability, Human Rights, Playfulness, Inclusion 
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O trabalho desenvolvido é fundamentado na teoria sócio interacionista do psicólogo 

Vygotsk, para o qual o papel do contexto histórico e cultural nos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem são de grande importância. Para ele, o sujeito não é apenas ativo, mas interativo. 

Assim, os sujeitos aprendem práticas da cultura e se desenvolvem por meio das relações 

socioculturais, das interações estabelecidas uns com os outros e mediadas pela linguagem. Cada 

participante é visto como sujeito. 

A proposta de desenvolvimento do Projeto Incluir Crescer supre uma lacuna na cidade de 

Natal e foi baseado na tecnologia desenvolvida pela APABB – Associação de Pais, Amigos e 

Pessoas com Deficiência, de Funcionários do Banco do Brasil e da Comunidade/Núcleo Regional 

do RN, haja vista que é pioneiro no tipo de trabalho desenvolvido que envolve lazer, educação e 

direitos humanos e que contempla uma faixa etária de pessoas com deficiência intelectual acima dos 

14 anos, a maioria já fora das escolas regulares de ensino, limitando-se a frequentar apenas clínicas 

e demais entidades onde buscavam atendimentos médico e terapêutico. 

Para a comunidade discente, o trabalho desenvolvido pelo projeto dentro do Campus 

desmistifica a figura estereotipada e supérflua de que o deficiente possui muitas diferenças e que 

por isso a convivência do mesmo com o restante da sociedade não é possível, bem como a figura de 

uma pessoa doente e incapaz de realizar tarefas cotidianas, pensar por si próprio, e vivenciar a sua 

cultura corporal de movimento. Propiciando além da inclusão a igualdade social visto que os 

mesmos também fazem parte da comunidade escolar do IFRN. 

2 METODOLOGIA 

Tendo em vista a importância de proporcionar ao participante do Projeto Incluir e Crescer a 

oportunidade de participação efetiva numa experiência de trabalho voltada para desencadear um 

processo de reflexão e conscientização acerca de sua presença e seu papel na sociedade e baseado 

nos estudos de MARCELINO (1995; 2001) e BLASCOVI-ASSIS (1997), é escolhido um tema 

integrador que contextualiza o trabalho, objetivando provocar mudanças significativas que, com 

certeza, resultarão em melhores condições de vida.  Paralelamente à disseminação desse 

conhecimento, são trabalhadas a atenção, concentração, memória, disciplina, raciocínio, a 

lateralidade, postura, coordenação motora global e fina, atividades de vida diária, equilíbrio, entre 

outros domínios. 

Os atendimentos acontecem todos no IFRN Campus Natal-Central no período da tarde 

(13:45-17:15), onde são atendidas cerca de 60 pessoas com deficiência [intelectual] divididas em 

duas turmas de acordo com os dias da semana: Quartas e Sextas; e Terças e Quintas. As turmas 

assistem/participam de diversas aulas/oficinas, onde são ministrados os mesmos conteúdos para as 

duas turmas, entre elas destacam-se: Atividades Recreativas, Dança em Grupo, Leitura e 

Letramento, Jogos Matemáticos, Jogos de Mesa, Desenvolvimento Pessoal, Artes e Música; bem 

como os atendimentos individualizados de Dança, Música e Terapia Ocupacional. 

Também são realizadas visitas técnicas relacionadas aos temas trabalhados nas oficinas, 

como visitas à exposições de artes, museus, teatros, supermercados, Parque das Dunas, indústrias, 

lugares históricos, empresas, feiras de conhecimento, entre outros. 

Além disso, o local atual de suas atividades proporciona maior inclusão social, tendo em 

vista que a instituição proporciona a convivência diária com outras pessoas. E é a partir dessa 

convivência que é possível reduzir as desigualdades. 

As atividades do projeto não limitam-se às paredes do Setor da Terceira Idade, são 

realizadas ações fora dos muros institucionais (Semana Nacional do Transito, por exemplo), 

campanhas de conscientização (Dia Internacional da Síndrome de Down, Dia Mundial da 

Conscientização do Autismo, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência), apresentações de 

música em eventos (públicos, privados e do terceiro setor). Em datas comemorativas como São 
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João, Halloween e Natal, realizamos festas de confraternização com os participantes e suas famílias, 

sem excluir a culminância dos conteúdos vistos nas oficinas de Dança através de Sarais Artísticos. 

Todas essas ações consolidam ainda mais o papel de importância da pessoa com deficiência na 

sociedade. 

Figura 1 – Visita à feira de ciências da escola Walfredo Gurgel 

Fonte: Própria (2018) 

Figura 2 -  Panfletagem em comemoração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 

Fonte: Própria (2018) 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2293



Figura 3 – Oficina de desenvolvimento pessoal onde trabalhamos os sentidos 

Fonte: Própria (2018) 

Figura 4 – Oficina de atividades recreativas onde trabalhamos a agilidade e coordenação motora 

Fonte: Própria (2018) 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As atividades desenvolvidas nas oficinas contribuem para o desenvolvimento das 

potencialidades, levando em consideração as individualidades de cada um. São trabalhadas 

habilidades cognitivas, motoras, artísticas, culturais e psicossociais, contribuindo para alcançar 

resultados satisfatórios nos âmbitos sócio-educativos, trazendo melhorias na coordenação motora, 

agilidade, interpretação de problemas do cotidiano, comunicação verbal e não verbal, atenção, 

autoconfiança, autoestima, memorização e concentração. Espera-se que os resultados além de sócio-

educativos, sejam também terapêuticos, contribuindo para melhorar as condições de saúde física, 

emocional e intelectual dos participantes. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo como objetivo geral do projeto proporcionar às pessoas com deficiência, seus 

familiares e comunidade em geral, um espaço que ofereça atuações voltadas para o desenvolver de 

habilidades nas áreas educativa, afetiva, cognitiva e ocupacional, além da possibilidade de 

participar de práticas de lazer, fundamentadas na filosofia da inclusão social, é notório que, as 

atividades desempenhadas tanto nas oficinas quanto nas ações fora de sala de aula estão 

promovendo uma mudança positiva nas tarefas da vida diária, na socialização, um melhor 

aproveitamento da cultura de movimento e percepção das capacidades e limitações pessoais e do 

outro. 

5    REFERÊNCIAS 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Protocolo Facultativo à Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Decreto 6.949, de 25/08/2009. 4.ed. revista e 

atualizada -  Brasília; Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, 2012. 

BLASCOVI-ASSIS, S. Lazer e Deficiência Mental: Papel da família e escola em uma proposta 

de educação pelo e para o Lazer. São Paulo, Papirus, 1997. 

GÓES, M. C. R.; SMOLKA, A. L. B. [Org.] A Significação nos Espaços Educacionais: interação 

social e subjetivação – Campinas: Papirus, 1997. 

KOLL, Marta de Oliveira. VYGOTSY: Aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-

histórico – São Paulo: Scipione, 2005 

MARCELLINO N. C. Viva a Diferença. Convivendo Com Nossas Restrições ou Deficiências. 

Ed. Moderna: São Paulo 1995. 

MARCELINO N. C. Lazer e Humanização. Papirus: Campinas, 2001. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2295



DIREITOS HUMANOS E
JUSTIÇA

Pôster



CUIDADORES E CUIDADORAS DE PESSOAS IDOSAS, 

REGULAMENTAÇÃO E PROJETO DE LEI CONSTITUCIONAL 11/2016. 

ARAÚJO, A. V. M.
1
; SILVA, B. A.

2
; MACEDO, G. F.

3
; COSTA, M. T. R. F.

4
 e PINTO, M. T.

5

1,2,3,4,5 
UFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO 

O presente trabalho possui o intuito de discutir a 

questão dos cuidadores de idosos e a regulamentação 

através do Projeto de Lei 11/2016, analisando a 

devida importância e atribuições destinadas a tais 

profissionais. A metodologia utilizada consiste em 

pesquisa aplicada, com abordagem dedutiva e 

qualitativa, objetivo descritivo e propósito de 

avaliação formativa. Conclui-se que mesmo havendo 

uma possível previsão legal quanto a esses 

profissionais, ainda há necessidade de aprofundar 

nos estudos para a resolução de questões a fim de 

dar mais efetividade aos dispositivos legais.

ABSTRACT 

The present work aims to discuss the issue of 

caregivers of the elderly and the regulation through 

Bill 11/2016, analyzing the importance and 

attributions assigned to such professionals. The 

methodology used consists of applied research, with 

a deductive and qualitative approach, descriptive 

objective and purpose of formative evaluation. It is 

concluded that even if there is a possible legal 

provision for these professionals, there is still a need 

to deepen the studies to solve issues in order to make 

legal provisions more effective. 

1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um fato real em nossa sociedade. E sendo a velhice uma 

etapa natural do ciclo de vida do homem, dando-se por mudanças físicas, psicológicas e sociais que 

acometem de forma particular cada indivíduo com sobrevida prolongada. Assim, essa fase exige 

respostas no que diz respeito às políticas de saúde e políticas sociais dirigidas para o suprimento das 

necessidades advindas com o envelhecimento.  

PALAVRAS-CHAVE: Cuidadores e cuidadoras, pessoas idosas, PL 11/2016. 

KEYWORDS:  Caregivers and caregivers, elderly people, PL 11/2016. 
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Dessa maneira, assim como todas as etapas da vida, a idade prolongada evidencia 

características próprias dessa fase necessitando de cuidados especiais. De modo geral, esses 

cuidados eram realizados pela família, mais especificamente por um membro feminino que 

dedicava sua vida a este trabalho, muitas vezes sem reconhecimento e normalmente sem 

remuneração. 

 Contudo, muitos foram os fatores que influenciaram nessa transição demográfica, porém a 

estrutura familiar, também por sofrer mudanças, não conseguiu acompanhar o crescimento e 

proporcionar de forma ideal os cuidados e necessidades exigidas pela nova fase enfrentada por essas 

pessoas de maneira que elas pudessem continuar a viver em suas casas e comunidades onde estão 

inseridas com dignidade, respeito e solidariedade. 

 Por esses motivos, tem-se exigido rearranjos na disponibilidade e responsabilidade de quem 

cuida da pessoa idosa que necessita de cuidados, surgindo assim, os cuidadores de idosos. Dessa 

forma, essas pessoas aparecem como uma forma de auxiliar a família no cuidado para com seus 

idosos e promover um envelhecimento saudável, de maneira que preserve à saúde e o bem estar 

social dessas pessoas. 

Nesse contexto, serão abordadas as questões referentes a essas pessoas, com o intuito de 

expor como essas pessoas atuam e qual a importância de tais cuidadores para os idosos. Verificar, 

ainda qual a necessidade de qualificação desses cuidadores e quais as dificuldades encontradas na 

execução das suas atividades.  

A importância de se trabalhar as questões que envolvem essas pessoas está não em apenas 

garantir boas condições e qualidade no oferecimento dos serviços aos indivíduos que já vivem a 

velhice, mas mostrar a necessidade desenvolver políticas públicas e um regulamento eficaz na 

elaboração de condutas que propiciem direitos e deveres aos cuidadores e empregadores dos 

mesmos. Possibilitando assim, melhorias àqueles que já estão passando pelo processo de 

envelhecimento como para os que ainda irão passar por esse processo. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consiste em pesquisa aplicada no que tange à análise de 

documentos e da legislação vigente no tocante a situação dos cuidadores e cuidadoras de pessoas 

idosas no atual contexto brasileiro e todas as dificuldades que a classe enfrenta na atualidade, 

buscando assim melhores condições de trabalho e seguridade, resguardado então, direitos tanto dos 

profissionais como dos pacientes, com abordagem dedutiva e qualitativa uma vez que abarca 

analisar o caso concreto junto com a realidade dos fatos, com objetivo descritivo e propósito de 

propor avaliação formativa para melhor abordagem e entendimento do tema. 

3 DISCUSSÕES E RESSULTADOS ALCANÇADOS 

Com o crescente índice da população idosa em um contexto geral, necessidades surgem, e 

dentre elas, a ânsia por profissionais que trabalhem diretamente para promover uma melhor 

qualidade de vida aos que alcançaram a melhor idade. A profissão nem sempre foi regulamentada, 

sendo muitas vezes realizada por familiares ou alguém do convívio da pessoa idosa, mas em vista a 

sociedade a qual nos encontramos, tornou-se muito comum a descoberta de maus tratados à pessoa 

idosa por parte de seus cuidadores fazendo-se necessário uma regulamentação da profissão. 

Dessa forma, quem busca atuar em uma área cujo público demanda cuidados especiais e 

uma atenção peculiar exige possuir algumas características particulares, sendo necessária uma 
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identificação de quem são esses profissionais e como devem atuar. Assim, de acordo com o Projeto 

de Lei Constitucional 11/2016, os cuidadores de pessoas idosas deverão ter no mínimo dezoito anos 

completos, haver concluído o ensino fundamental ou correspondente, ter concluído com 

aproveitamento curso profissionalizante da área de atuação com devida regulamentação feita pelo 

Ministério da Educação (MEC), não possuir antecedentes criminais e apresentar atestado de aptidão 

física e mental. Como a regulamentação é um fato recente, àqueles que já exerciam atividades 

próprias de cuidador há, no mínimo, dois anos, ficam dispensados da exigência de curso 

profissionalizante na área na forma imediata, devendo adaptar-se às regulamentações nos três anos 

seguintes depois de vigente a Lei
1
.

 Dentre as características essências para a profissão estão a paciência e a empatia. A 

paciência é um fator muito importante no exercício da profissão, pois o corpo e a mente atravessam 

intensas transformações ao longo dos anos, os movimentos corporais acabam por serem reduzidos e 

em muitos casos impossibilitados, práticas comuns se tornam cada vez mais difíceis devido à 

diminuição dos reflexos, perda de visão e dificuldades na fala
2
. Outra característica de fundamental

importância aos cuidadores é a empatia, a partir do momento em que nos colocamos no lugar do 

idoso e entendemos que também podemos passar por essa fase da vida, entenderemos o quão difícil 

pode ser lidar com a diminuição das capacidades trazidas com a idade avançada
3
. A necessidade de

entender tais limitações faz com que a paciência e a empatia do cuidador sejam características 

inerentes a tais profissionais para que possam auxiliar a pessoa idosa da melhor forma possível. 

Assim, é notória a afirmação que os cuidadores que desempenham essa profissão de forma 

correta e respeitável necessitam de capacitação especial e características que vão além de uma 

formação reconhecida. É preciso muito mais que um diploma ou certificado, é necessário 

principalmente que se tenha amor por seu trabalho para que não se veja mais bárbaros casos de 

descaso com a população idosa. 

Ainda nessa linha reflexão, vale ressaltar que muitos são os verdadeiros profissionais que 

atuam de maneira direta e dedicada aos idosos, proporcionando auxílio a essas pessoas. Entretanto, 

a profissão de cuidador de idosos ainda não é devidamente reconhecida com uma política nacional 

para incentivo e reconhecimento dessa profissão. Depois de anos de discussão, o Congresso ainda 

não aprovou a lei que regula o trabalho de cuidador de idosos. Enquanto isso, esses profissionais 

são contratados seguindo regras para os trabalhadores domésticos, mas não dispõem de uma lei 

específica que crie e regulamente os serviços prestados por essas pessoas.  

E devido a isso, ainda hoje existe muito improviso, gente sem qualificação, que assume 

missões difíceis como ministrar medicamentos, dar banho, e dentre outros, por exemplo. São 

pessoas tidas como empregados domésticos que assumem estas funções sem treinamento adequado, 

com jornada de trabalho não específica. O Projeto de Lei da Câmara n° 11, de 2016 prevê a 

regulamentação da profissão caracterizando o cuidador como a pessoa que exerce atividade de 

acompanhamento e assistência à pessoa com necessidade temporária ou permanente, mediante 

1 RIO DE JANEIRO. Assembleia Legislativa. Projeto de Lei da Câmara PL 11/2016. Cria e 

regulamenta as profissões de Cuidador de Pessoa Idosa, Cuidador Infantil, Cuidador de Pessoa com 

Deficiência e Cuidador de Pessoa com Doença Rara e dá outras providências. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/125798. Acesso em: 17 de maio de 2018. 

2 NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: Conceitos e sugestões para um estilo de 

vida ativo. Londrina, Editora Mediograf, 5ª edição, 2010 

3 FALCONE, E. M. O. et al. Inventário de Empatia (IE): Desenvolvimento e validação de uma medida 

brasileira. Avaliação Psicológica, 7 (3), 321-334, 2008. 
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ações domiciliares, comunitárias, ou institucionais de cuidado de curta ou longa permanência, 

individuais ou coletivas, visando à autonomia e independência, zelando pelo bem-estar, saúde, 

alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer
4
.

Além de estabelecer outras prerrogativas necessárias para à atuação dos cuidadores, a 

regulamentação da profissão vai deixar claro quais os direitos e deveres dos cuidadores e vai dar 

uma garantia também para quem contrata, pois irá estimular a profissionalização. A proposta em 

discussão no Congresso aumenta até a punição para quem maltratar idosos.  

Existem ainda no Congresso, outros projetos que tentam desde a criação até a 

regulamentação dessa profissão como os de Nº 2178/2011, 4702/2012, 4114/2015, 7216/2017, mas 

nenhum foi sancionado ainda. E por isso, a Secretaria de Direitos Humanos lançou um manual com 

dicas para os cuidadores de idosos seguirem, enquanto a lei não é posta em vigor. 

 Dessa forma, entendendo como anda o atual perfil demográfico brasileiro entende-se o quão 

importante é este ofício e como a sua importância cresce com o passar dos dias. Portanto, por se 

tratar de uma atividade de fundamental importância, é imprescindível a sua regulamentação. E aqui 

cabe observar que o objetivo de nossa preocupação é, além do profissional, o idoso, pois dessa 

forma, a pessoa que contratar a prestação de serviço tem a garantia de que o atendimento será 

realizado por pessoas com a devida qualificação, preservando a dignidade da pessoa cuidada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da explanação do presente assunto pode se perceber como o trabalho do cuidador é 

essencial na vida da pessoa idosa, uma vez que estes desempenham atividades essências a qualidade 

de vida do idoso. Além disso, é valido elucidar a importância da qualificação de tal profissional 

para o melhor desempenho da atividade. Ademais, diante de tal situação, percebe-se a necessidade 

de uma regulamentação específica em relação aos cuidadores, como forma de salvaguardar os 

direitos do cuidador e a integridade da pessoa idosa. 
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A Condição da Mulher no Sistema Prisional do RN 
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PINTO, M. T. 5
1,2,3,4,5 UFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO 

O presente trabalho aborda a realidade da mulher no sistema carcerário do Rio 

Grande do Norte. O tema é importante, pois gera impacto na realidade jurídica, econômica 

e social. Tal estudo tem o objetivo de discorrer o assunto e de propor medidas que amenizem 

as dificuldades vividas pela mulher presa. A metodologia consiste em pesquisa aplicada com 

abordagem dedutiva, qualitativa e objetivo descritivo. Conclui-se que a condição da mulher 

no sistema prisional norte rio-grandense é de dificuldades emergenciais, sendo fundamental 

medidas públicas e estudos mais aprofundados.

ABSTRACT 

The present work deals with the reality of women in the prison system of Rio 

Grande do Norte. The theme is important, because it impacts on the legal, economic and 

social reality. The purpose of this study is to discuss the subject and to propose measures 

that will alleviate the difficulties experienced by the prey woman. The methodology consists 

of applied research with deductive, qualitative and descriptive purposes. It is concluded that 

the condition of women in the prison system north of Rio Grande do Sul is of emergency 

difficulties, being fundamental of public measures and more in-depth studies.

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho apresenta um delineamento acerca da realidade da mulher no 

sistema carcerário brasileiro, principalmente no que tange ao Estado do Rio Grande do 

Norte. Nesse contexto, são abordados os aspectos referentes às dificuldades enfrentadas 

pelas mulheres presas que sofrem diariamente devido às condições degradantes as quais são 

submetidas. O estudo do tema escolhido é de fundamental importância, uma vez que 

PALAVRAS-CHAVE: .mulher, sistema prisional, direitos humanos, direitos fundamentais 

KEYWORDS: woman, prison system, human rights, fundamental rights 
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demonstra o impacto na realidade jurídica, econômica, social e na vida da mulher presa, que 

constantemente, é marginalizada na sociedade, e, por conseguinte, este trabalho demonstra 

a influência desta situação no aumento dos índices de violência dentro e fora dos presídios. 

Inicialmente, é valido destacar que a natureza das penas privativas de liberdade tem 

sua origem nas mudanças dos sistemas de poder, dessa forma, Michel Foucault, em sua obra 

“Vigiar e Punir” faz uma análise acerca do poder absoluto dos reis e da utilização desmedida 

das penas de execução em praças públicas como forma de intimidar a população.  Afinal em 

uma monarquia absolutista, o rei detinha o total controle da legislação, de modo que qualquer 

crime que ocorresse representava uma afronta direta a ele, dessa forma, utilizava de 

sentenças bárbaras que se transformavam em um verdadeiro espetáculo, como pode ser lido 

na primeira parte do livro do filósofo francês. 

Dessa forma, tal obra trata das dificuldades da institucionalização do poder, uma vez 

que para Foucault, a punição muda, pois a forma de exercer o poder também passa por 

modificações. Nesse contexto, o poder absoluto dos reis deu espaço para uma república 

moderna, na qual o Estado permanece controlando a vida das pessoas, no entanto de maneira 

distinta do período absolutista, de modo que o nascimento das prisões é ponto importante 

nessa mudança. Ademais, para este filósofo, a punição passou a compor um sistema de 

controle mais amplo, denominado disciplina, servindo de base para o modelo do Panopticon. 

Além disso, é notório destacar o papel de Beccaria nesse processo histórico da pena, 

afinal tal autor discute como é importante a existência de uma proporção entre os crimes e 

as penas, visto que na sua época o legislador impunha penas desproporcionais e na maioria 

das vezes, corporais e aflitivas. De modo a tecer ao longo de sua obra “Dos delitos e das 

penas” duras críticas ao regime monárquico e aos abusos praticados por aqueles que 

detinham o poder. Destarte, os pensamentos de Beccaria até hoje legitimam o garantimos 

penal e processual penal. 

Dessa forma, segundo dados apontados pelo Departamento Penitenciário Nacional 

em junho de 2014, a população carcerária brasileira atingiu a marca de mais de 600.000 

pessoas, destas 7.081 estão custodiadas entre as 32 unidades prisionais do estado do Rio 

grande do Norte, de modo que tais unidades são administradas pela Secretaria de Estado da 

Justiça e Cidadania (SEJUC). 

Nesse contexto, é valido destacar que essas unidades prisionais são responsáveis pela 

assistência material, jurídica, educacional, alimentícia, da saúde e vestuário daqueles que 

estão privados de liberdade.  Constituem-se como garantias conferidas aos detentos 

expressas tanto na Constituição Federal, que assegura a dignidade da pessoa humana, quanto 

na Lei de Execução Penal (Lei n°7210) criada em 1984. No entanto, a realidade brasileira é 

diversa da assegurada pela legislação, afinal as condições do sistema prisional do pais são 

degradantes, de modo a ocorrer a violação sistemática dos direitos fundamentais dos detentos 

e dos direitos humanos, principalmente no que tange aos direitos das mulheres. 

Percebe-se que a pena privativa de liberdade ainda tem uma natureza punitiva e não 

corretiva, uma vez que mesmo com todas as leis de execução penal, o Estado ainda 

permanece violando os direitos dos presos. Além de tais condições gerais, as mulheres estão 

submetidas a problemas a parte, como a escassez de presídios femininos, afinal grande parte 

das unidades prisionais são construídos para atender aos homens e não às mulheres. Tal 
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questão acaba dificultando a implementação de políticas públicas destinadas a elas, uma vez 

que a maior parte destas está custodiada em presídios mistos, com grande maioria masculina. 

Ademais, parte considerável dos presídios que custodiam mulheres não possuem 

condições adequadas para as gestantes, não tendo estrutura para se realizar o puerpério, a 

lactação e a convivência com os filhos. Dessa forma, percebe-se o quão discriminatório é o 

sistema prisional brasileiro. Nesse contexto, o presente trabalho tem o objetivo de discorrer 

sobre essa realidade carcerária e de propor medidas que visem amenizar as dificuldades 

vivenciadas pela mulher presa ou que cometeu algum delito. 

Além disso, nas unidades prisionais do estado, as mulheres dependem de familiares 

para terem acesso a produtos de higiene, ficando as que não recebem visitas sujeitas a 

condições sub-humanas e degradantes de higiene. Há também expressa carência em locais 

propícios para gestante, lactantes e mulheres com filhos nas unidades prisionais do RN. Tal 

situação demonstra as constantes transgressões aos direitos fundamentais e a violação 

massiva aos direitos humanos.  Dessa forma, conclui-se que a condição da mulher no sistema 

prisional norte rio-grandense é de dificuldades emergenciais, sendo de fundamental 

importância o desenvolvimento de medidas públicas e da realização de estudos mais 

aprofundados como forma de solucionar as questões práticas.  

2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consiste em pesquisa aplicada a partir da análise de obras, 

artigos, documentos e da legislação vigente no que tange a situação da mulher no sistema 

carcerário brasileiro, principalmente no tocante ao estado do Rio Grande do Norte, com 

abordagem qualitativa, buscando estudar o caso concreto. Além disso, com objetivo 

descritivo e proposito de avaliação formativa. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As análises de dados da Sejuc demonstram que a população carcerária feminina do 

estado é de maioria jovem, e que a maior parte das presas não são reincidentes. Além disso, 

com base no estudo de informações percebe-se que vários são os fatores que contribuem 

para o crescimento da criminalidade feminina, como o desemprego, os baixos salários, 

coação dos companheiros e o fato da mulher ser, atualmente, a principal provedora na maior 

parte dos lares brasileiros, principalmente de comunidades carentes. Dessa forma, segundo 

dados do DEPEN, muitas acabam declinando para o tráfico de drogas, na maioria dos casos 

atuam embalando as drogas ou vendendo pequenas quantidades, afinal em uma realidade em 

que a marginalização do pobre e da mulher é constante, o tráfico é a maneira mais fácil de 

conseguir de dinheiro. Além disso, a grande maioria dos presídios não ofertam atendimentos 

clínicos necessários para as mulheres, como o ginecológico e o psiquiatra, o que corrobora 

para a fragilidade da saúde da mulher presa, ficando esta propensa a contrair doenças como 

câncer de colo de útero e mamário, clamídia, infecções urinarias, aids, entre outras doenças. 

Dessa forma, diante do cenário degradante no qual as pessoas privadas de liberdade 

vivem, principalmente as mulheres, ocorrendo a violação massiva dos direitos humanos, o 

Supremo Tribunal Federal decidiu, no início do ano, que mulheres grávidas e mães de 

crianças de até 12 anos em prisão provisórias poderão ficar em prisão domiciliar até o 

julgamento do caso. De modo, que a principal motivação para a decisão tomada pela maioria 
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dos membros da Segunda turma da Corte, foi as condições sub-humanas dos presídios e a 

falta de estruturas para as mulheres gestante e mães, o que acabaria configurando uma 

punição ao nascituro e à criança.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante da condição da mulher no sistema prisional brasileiro, principalmente no que 

tange as unidades prisionais do RN, percebe-se a necessidade do desenvolvimento de 

políticas públicas que atendam as garantias expressas na Lei de Execução Penal, como 

também o respeito para com os direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade. 

Ademais, é de suma importância a aplicação de projetos que amenizem os problemas 

enfrentados pela ressocialização, como o estímulo a atividades educacionais, cursos técnicos 

profissionalizantes entre outras propostas. Como também, visando frear o uso 

indiscriminados das penas privativas de liberdade nos casos menos graves, faz-se necessário 

a utilização das penas alternativas a prisão, como as penas restritivas de direitos presentes 

no Código Penal, que na grande maioria dos casos, contribuem para a ressocialização do 

indivíduo.  
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INTERSECCIONALIDADE ENTRE GÊNERO, RAÇA E IDADE: POR UMA 

INTERPRETAÇÃO ADEQUADA DA POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO 

MEDEIROS, A.S1.; SANTOS, B.C.A.2

UFRN- CERES/Caicó 

ÁREA TEMÁTICA:  Direitos Humanos e Justiça. 

RESUMO 
Dentro do processo de envelhecimento populacional, destaca-se a feminização da velhice, ou seja, o 
predomínio de mulheres na população idosa. Neste sentido, pretendeu-se analisar a discriminação 
interseccional das mulheres negras e idosas, com o objetivo de contribuir para as ações que zelam pelos seus 
direitos, utilizando-se de pesquisa bibliográfica, documental e doutrinária. Os resultados demonstram a 
necessidade de busca pelo reconhecimento dos direitos desse grupo na política nacional do idoso, levando em 
consideração a opressão interseccional.

PALAVRAS-CHAVE: Envelhecimento; Feminização da velhice; Mulher Negra; Interseccionalidade. 
Política Nacional do Idoso. 

ABSTRACT 

Within the process of population aging, the feminization of old age stands out, that is, the predominance of 
women in the elderly population. In this sense, it was intended to analyze the intersectional discrimination of 
black and elderly women, with the objective of contributing to the actions that protect their rights, using 
bibliographical, documentary and doctrinal research. The results demonstrate the need to seek the recognition 
of the rights of this group in the national politics of the elderly, taking into account the intersectional 
oppression.

KEYWORDS: Aging; Feminization of old age; Black woman; Intersectionality. National Policy of the 
Elderly. 

1 INTRODUÇÃO 

No artigo 10, parágrafo VI, da Lei 8.842, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, consta 

que são competências dos órgãos e entidades púbicas estruturar, na seara jurídica, ações que zelem 

pelo direito das pessoas idosas. Nesse sentido, este trabalho pretende analisar a eficácia dessas ações 

para as idosas negras, visto que há diferentes maneiras de envelhecer na sociedade, o que pode ser 

considerado bom ou ruim, em consonância com as dimensões cronológica, biológica, psicológica, 

econômica e social da pessoa idosa (SOUZA, 2017). Schneider e Irigaray (2008) afirmam que a 

1 Acadêmica do curso de Direito – bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
2 Acadêmica do curso de Direito – bacharelado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
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relação que envolve estas dimensões “institui-se de acordo com as condições da cultura na qual o 

indivíduo está inserido”. Tais condições produzem diferentes representações sociais da velhice e do 

idoso. Nessa perspectiva, envelhecer enquanto mulher negra significa carregar em si a intersecção de 

diferentes formas de discriminação e preconceito, uma vez que mulheres negras, mesmo antes de 

envelhecer, já se encontram no lugar mais subalterno da pirâmide social.   

As políticas de luta contra as formas interseccionais de discriminação estão na base dos 

direitos como essência da não exclusão. E levando em consideração que o preconceito com mulheres 

negras e idosas prejudica diretamente a efetivação e o reconhecimento de seus direitos e necessidades, 

a política nacional do idoso tem de considerar essas diferenças entre os grupos sociais para uma justa 

defesa dos direitos das pessoas idosas.  

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é desencadear, nas ciências jurídicas, uma 

reflexão crítica acerca da discriminação interseccional como conceito imprescindível para a 

compreensão e combate das dinâmicas discriminatórias enquanto fenômenos distintos (racismo, 

sexismo e ageismo). De forma mais específica, objetiva-se a discussão acerca da discriminação que 

se apresenta interseccionalmente e a aplicação dos mecanismos jurídicos como forma de proteção e 

defesa dos direitos das idosas negras. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia abordada neste resumo é expositiva e amplia-se em um método crítico-

dialético por meio da exposição de estatística, para fundamentar uma possível melhora nos métodos 

jurídicos. A fundamentação deste estudo se deu por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando 

recursos provenientes da doutrina, da legislação e de sites de institutos públicos da administração 

federal brasileira, como, por exemplo, o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O trabalho se estrutura em uma pesquisa-ação, baseando-se em dados concretos, na busca de um 

problema coletivo. Os métodos usados auxiliam na discussão sobre o tema e na reflexão que pretende-

se levar para o meio social.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A discriminação é uma ocorrência profusa e complexa. De acordo com Macêdo (2008), “os 

diferentes contextos, redes relacionais, fatores intercorrentes e motivações que desencadeiam a 

discriminação não são redutíveis a um ou outro critério isolado”. Não basta reprovar a discriminação 

racial, discriminação sexual e a discriminação por idade, uma vez que a injustiça sofrida por mulheres 

idosas é diferente daquela sofrida por homens idosos e, da mesma forma, o preconceito direcionado 
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às idosas brancas é diferente do direcionado às idosas negras. Faz-se necessário, nessa perspectiva, ir 

além da soma dos critérios proibidos de discriminação.  

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Características dos 

Moradores e Domicílios, divulgada pelo IBGE3, a população brasileira ganhou 4,8 milhões de idosos 

desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017. Nesse grupo, as mulheres são maioria 

expressiva, representadas em números por 16,9 milhões (56% dos idosos) e, segundo Nicodemo e 

Godoi (2010), as mulheres constituem a maioria da população idosa em todas as regiões do mundo, 

caracterizando o processo da feminização da velhice, que tem sido amplamente analisado e discutido. 

Neste sentido, Santos (2016) e Souza (2017) afirmam que o processo de envelhecimento é 

diferente entre as mulheres de acordo com raça/cor4, e, sendo assim, as formas de auxílio e amparo 

diante da sociedade devem ser feitas partindo de uma abordagem que leve em consideração as 

dificuldades que as idosas negras enfrentam dentro do procedimento de “tornar-se velha”.  

Vale (2005) aponta que a sociedade estabelece papéis para os dois gêneros, o feminino e o 

masculino, onde se fabrica “ideias de masculinidade e feminilidade aos quais os indivíduos se referem 

para agir e se comportar a partir do pertencimento a um sexo ou ao outro”. Nesse sentido, ser homem 

ou ser mulher velha tem as suas diferenças. Beauvoir (1970) enfatiza que “nunca se fala de ‘bela 

velha’; no máximo se dirá ‘uma encantadora anciã’.” E faz uma comparação em relação à velhice do 

homem: “o macho não é uma presa; não se exige dele nem frescor, nem doçura, nem graça, mas força 

e a inteligência do sujeito conquistador; os cabelos brancos e as rugas não contradizem esse ideal 

viril.”. Estes estereótipos se fazem presentes na sociedade e são motivadores da discriminação com 

as mulheres.  

Nesta significação, as mulheres negras enfrentam um processo discriminatório mais 

contundente, haja vista que 
a mulher negra continua como minoria no poder, na representatividade, nas 

universidades, nos empregos formais de maior salário e qualificação, nos melhores 

restaurantes, nos melhores bairros. Enfim, de tudo o que há de melhor no País, há 

poucas ou nenhuma mulher negra usufruindo. Mas, nos piores empregos, nos bairros 

3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
4 Aqui, o termo raça é utilizado com o significado que o movimento negro atribui e que o “entende como um resgate 
positivo da trajetória histórica e cultural de seus ancestrais, em prol de mudanças de padrões estéticos e simbólicos, 
favorecendo sua ação coletiva em defesa da integridade física, legal e/ou territorial pela adoção de medidas de promoção 
da qualidade de vida da população negra”. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2309



mais carentes, no sistema prisional, enfim, em todos os espaços de menor prestígio, 

elas estão em maioria numérica (SANTOS, 2016, p. 41). 

Para Souza (2017), o envelhecimento da mulher negra é, portanto, marcado por uma trajetória 

de desigualdades e, nesta perspectiva, as políticas jurídicas podem reforçar ou atenuar essas 

desigualdades. 

Para Crenshaw (2002) a abordagem interseccional nos permite compreender o fenômeno 

discriminatório de forma mais abrangente e complexa, evitando distorções e invisibilidades no trato 

de casos de discriminação, manifestos como, por exemplo, superinclusão de situações 

discriminatórias. Neste último sentido, é fundamental que determinada dinâmica discriminatória 

contra as mulheres idosas e negras, envolvendo, neste caso, mais de um critério, não seja descrita 

somente a partir de um único fator, o que se caracteriza como superinclusão.  

Os resultados esperados a partir da exposição dos dados e da discussão em volta do tema são 

que haja um maior alcance na efetivação dos direitos das mulheres negras e idosas e alinhado a isso 

um reconhecimento social da vivência e das lutas que elas vivenciam por fazerem parte da intersecção 

entre os grupos. Indo de encontro, assim, às construções sociais de racismo, machismo e ageísmo.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Portanto, diante do Art. 10, artigo VI, da Lei 8.842, que decide “promover e defender os 

direitos da pessoa idosa”, evidencia-se a necessidade de compreensão da discriminação interseccional 

das mulheres idosas e negras como fenômeno que deve ser traduzido e enfrentado juridicamente, 

promovendo um amparo mais enfático por meio dos instrumentos normativos internacionais e 

brasileiros, nos quais a discriminação interseccional ainda é, para Rios e Silva (2015), “referida de 

passagem e sem maior conteúdo”.  
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ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

RESUMO 

O Ministério Público (MP) é um órgão defensor dos 

interesses sociais. A partir disso, este trabalho refere-

se aos Direitos da Pessoa Idosa e a atuação do MP, no 

que tange a capacitação de pessoal para atender ao 

público idoso. Além disso, aborda-se previsões 

constitucionais de atualização destes promotores, a 

efetividade social esperada e os desafios encontrados. 

Partiu-se das informações obtidas na plataforma 

virtual do MP do Rio Grande do Norte e conclui pela 

insuficiência das ações de atendimentos de pessoas 

idosas e pela falta de capacitação periódica deste tema 

aos promotores. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito da Pessoa Idosa, Ministério Público, Atualização, Informações necessárias 

para as suas atribuições. 

ABSTRACT 

The Public Ministry (MP) is an organ defending 

social interests. From this, this work refers to the 

Rights of the Elderly Person and the performance of 

the MP, regarding the training of personnel to serve 

the elderly public. In addition, it addresses 

constitutional forecasts to update these promoters, the 

expected social effectiveness and the challenges 

encountered. It was based on the information 

obtained in the virtual platform of the MP of Rio 

Grande do Norte and concludes by the insufficiency 

of the actions of care of elderly people and the lack of 

periodic training of this theme to the promoters. 

KEYWORDS: Law of the Elderly Person, Public ministry, Update, Information needed for your 

assignments. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os direitos da pessoa idosa estão previstos na Constituição Federal que afima “A família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na 

comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida” (Art. 230, CF). 

No texto constitucional, em seu art. 129, inciso III, diz-se que são funções do MP “promover 

o inquérito civil e ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente

e de outros interesses difusos e coletivos;”. Posteriormente a Lei Orgânica Nacional do Ministério

público, já mostra, em seu Art. 25, inciso IV, alínea “a”, uma proteção, prevenção e reparação dos

danos causados aos interesses homogêneos, além dos coletivos e difusos já anunciados na CF.

Demonstrando a ampliação da legitimidade para agir do Ministério Público, podendo tutelar esses

interesses, visando permitir a tarefa jurisdicional mais eficiente aos que são lesados nestes interesses.

 Tomando como base esse pressuposto estabelecido na Constituição, o Estado pode amparar e 

atender as pessoas idosas de uma melhor forma, ao promover a capacitação dos agentes públicos. 

Assim sendo, os cursos ofertados para a capacitação dos agentes públicos em relação ao atendimento 

à pessoa idosa visam uma melhor assistência aos direitos da pessoa idosa. A atualização dos 

promotores e procuradores se faz necessária, visto que o desenvolvimento das relações sociais a cada 

dia ganha mais intensidade e velocidade.  

 Outro mecanismo que se mostra de fundamental importância para a efetivação dos 

atendimentos diferenciados e preparação dos funcionários operantes é o da aplicação do Estatuto do 

Idoso. Em seu art. 3º, o Estatuto dispõe da garantia de prioridade que diz respeito ao atendimento 

preferencial, capacitação na prestação de serviços, assistência social local, entre outros. 

 Outrossim, no dispositivo da Constituição Federal, que em seu Art. 129°, § 4º diz que aplica-

se também ao MP, no que couber, o Art. 93°, que dispõe sobre o Estatuto da Magistratura, indica no 

inciso IV a “previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados 

(...)”. Na legislação extravagante também instituindo um órgão auxiliar do MP, na Lei Orgânica do 

Ministério Público, Lei n° 8.625, em seu Art. 8°, inciso III, estabelecendo: “Art. 8° São órgãos 

auxiliares do Ministério Público , além de outros criados pela Lei Orgânica: [...] III - o Centro de 

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional.[...]”. 

2 METODOLOGIA 

Dentre os dias 1 e 3 de maio de 2018, pesquisou-se no site do MPRN a tag “Idoso”, disponível 

em “http://www.mprn.mp.br/portal/idoso”. Utilizou-se dos procedimentos técnicos da pesquisa 

documental legislativa, além de utilizar da pesquisa bibliográfica.Nesta tag buscou-se acerca de 

capacitações e ações da instituição.  

Além disso, investigou-se em textos normativos como a Lei Orgânica do Ministério Público, 

Lei Federal n° 8.625, a Constituição Federal, Estatuto do idoso, Lei Federal n° 10.741, Lei Orgânica 

e Estatuto do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, Lei Complementar Estadual n° 

141, e o Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal n° 8.078.  

Ademais, usou-se de pesquisa aplicada ao almejar-se soluções para o óbice. Resultando disto 

a proposta de convênio extensionista com a universidade, cuja finalidade é resolução deste problema. 

Tendo esse estudo realizado, comparou-se o que é programado pela norma jurídica e o que 

efetivamente se revela através do portal do MPRN, chegando a resultados e discussões expostas no 

próximo capítulo.  

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2313



3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Constatou-se que, a notícia mais recente de atuação do MPRN na defesa do direito dos idosos 

foi publicada em 2015, cujo título é “Mossoró: TAC garante direito de pessoas com deficiência”, 

tendo como data de publicação 19 de outubro 20151. Observa-se também que na ordem de notícias 

na mesma tag do referido site, as informações mais recentes são as de 3 notícias divulgadas em 2015. 

Em 2016, 2017 e 2018, ao menos no site oficial da instituição, não houveram notícias sobre realização 

de ações nesta tag, enquanto em 2014 ocorreram 10 notícias. Já em em 2012 e 2013 só foi colocada 

uma notícia por ano quanto ao referido tema. Por outro lado, em 2011, houveram 10 notícias. Ao final 

da lista constante do site, estão duas ações em 20102. De encontro a isto, na tag “Criminal”, mais 

especificamente em “+ NOTÍCIAS” mostra-se uma lista de notícias com 3 publicações em 2017 e 6 

em 20163.  

Em 2014, foi ofertado pelo Ministério Público Estadual um minicurso específico, intitulado 

“Defesa dos direitos do idoso: quando, como e por que atuar” ao público-alvo de membros e 

servidores, com carga horária de oito horas. No sítio de publicação os objetos de discussão do 

minicurso abordados indicaram a “Prioridade de atendimento”, “Crimes descritos no Estatuto do 

Idoso”, “Direito do idoso à assistência social”, “relacionamento entre Ministério Público e Secretaria 

de Assistência social”, dentre outros4. 

E que não consta, do site oficial, de convênios entre tal órgão e as universidades, por vínculo 

de extensão com a finalidade de serem ofertados cursos atualizadores por tais extensionistas 

universitários no MPRN.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Estatuto do idoso, Lei n° 10.741, contém em seu texto direitos que são incluídos, em sua 

maioria, nesses interesses, resumidamente são os interesses que, como exposto pelo Código de Defesa 

do Consumidor, Lei n° 8.078, em seu Art. 81°: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 

ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 

pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 

origem comum. 

1vide em: <http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/idoso/idoso-noticias/7113-mossoro-mprn-celebra-tac-para-garantir-

direitos-de-pessoas-com-deficiencia> 
2 As informações retiradas da lista estão previstas em: <http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/idoso/idoso-noticias> 

3 Esta informação está disponível em: <http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/educacao/educacao-noticias> 

4 Dados disponibilizados em <http://www.mprn.mp.br/portal/inicio/idoso/idoso-noticias/6291-6291-mp-capacita-sobre-

defesa-dos-direitos-do-idoso> 
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 Desse modo, o próprio Estatuto do Idoso, confere ao MP (em seu Título V - Do Acesso à 

Justiça, o Capítulo II - Do Ministério Público), só para estabelecer funções desta entidade, 

demonstrando a necessidade deste órgão para a proteção da pessoa idosa. 

Dados coletados através do portal virtual do Ministério Público do Rio Grande do Norte 

apontaram a existência de um curso de preparação e capacitação para o atendimento ao público da 

terceira idade. Além disso, faltam cursos periódicos de atualização para esse público, visto que a 

maioria dos ofertados tende à finalidade do atendimento ao público, e não de forma exclusivamente 

dedicada às pessoas idosas. 

 Assim, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento funcional estabelecido pela Lei Orgânica do 

Ministério público, Lei n° 8.625, art. 8°, inciso III é efetivamente implantada. Porém, as temáticas 

relativas às funções do MP na defesa dos interesses da pessoa idosa é deixada de lado para se ter 

atualizações em outros temas, consequência disto é que, ao pesquisar em um site de buscas padrão 

como o Google, não se encontram muitas notícias de, por exemplo, no MPRN haverem várias ações 

civis públicas para garantir o direito dos idosos, mesmo havendo diversos atos criminosos cometidos 

contra os idosos.  

Desse modo, considera-se relevante uma ação de extensão por parte da universidade para 

ofertar minicursos e eventos acerca dos Direitos da Pessoa Idosa convidando à participação em debate 

dos promotores. Por outro lado, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional pode, com 

investimento próprio, fazer consórcio com a Universidade para trazer-se ações extensionistas visando 

esta atualização. Afinal, a extensão faria ganhar-se os promotores pelo acréscimo e atualização de 

conhecimento, os grupos de extensão pela oportunidade de serem elo de comunicação destes entes e 

a sociedade, por ser de interesse social a melhor tutela jurídica do público idoso. 

 Foi observado, destarte, que os diversos Ministérios Públicos têm função legalmente 

estabelecida em diversos dispositivos normativos como garantidores da justiça e da defesa dos 

direitos dos idosos. Ainda, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional precisa enfatizar mais 

este tema para que os promotores que vieram de concursos anteriores ao próprio Estatuto do Idoso, 

tenham conhecimento desses deveres para quanto essa população vulnerável. 
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ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça

RESUMO 

O ordenamento jurídico se adapta ao novo direito à 

comunicação. Delimitando-se, esse trabalho, ao 

estudo da fronteira entre liberdade de expressão e 

libertinagem nas redes sociais. Sendo relevante por 

haver contato da população com redes sociais, muitos 

utilizando-a de modo criminoso. Almejou-se 

delimitar a fronteira entre liberdade e libertinagem. A 

metodologia foi pesquisa aplicada, com abordagem 

qualitativa e dedutiva, cujo método foi comparativa e 

propósito de compor avaliação formativa. 

Concluindo diversos paradigmas de fronteira válidos 

para o juízo de ponderação. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito à Comunicação, liberdade de expressão, libertinagem nas 

redes sociais, ordenamento jurídico, redes sociais. 

ABSTRACT 

The legal system adapts to the new right to 

communication. Delimiting, this work, to the study of 

the border between freedom of expression and 

licentiousness in social networks. Being relevant 

because there is contact of the population with social 

networks, many using it in a criminal way. It was 

hoped to delimit the border between freedom and 

debauchery. The methodology was applied research, 

with qualitative and deductive approach, whose 

method was comparative and purpose of composing 

formative evaluation. Concluding several valid 

border paradigms for the weighing judgment. 

KEYWORDS: Right to Communication, freedom of expression, debauchery in social 

networks, legal order, social networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

A grande área que circunscreve a ser estudada é o Direito Constitucional, mais 

especificamente na zona de intersecção entre os conjuntos do Direito Constitucional e das 

Tecnologias da Comunicação. Consoante isto, chegando ao título “ LIBERTINAGEM NAS REDES 

SOCIAIS E A DEFESA DO DISCURSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO”, que envolve o 

Direito Constitucional à liberdade de expressão, mais restrito às redes sociais.  

Essa temática foi atrativa pelo ímpeto atual de estudo dos impactos das novas tecnologias da 

comunicação, recém arroladas no contexto cotidiano da sociedade, sendo um tema ainda pouco 

estudado e que gera grandes curiosidade. Por exemplo, o texto constitucional do artigo 5° da 

Constituição Federal de 19881 defende a liberdade de expressão, assim como o artigo 220 da mesma 

CF de 19882, ambos tendo sido criados em um contexto no qual ainda não existiam redes sociais, 

então com os novos fatos sociais qual a interpretação hermenêutica dessa norma para adaptá-la aos 

novos casos concretos? São curiosidades ainda não muito estudadas pelos juristas e que são de 

fundamental importância para que o Direito continue a apresentar respostas para esses fatos, quando 

provocado. Afinal o ordenamento jurídico deve conter todas as respostas para os casos concretos 

apresentados a ele3.  

Esta pesquisa estará focada no liame entre o Direito Constitucional e o Princípio de Liberdade 

de Expressão no cerne do uso das redes sociais pela internet e a tentativa de uma adequação por parte 

da publicação do Marco Civil da internet a respeito do Brasil. O Direito Constitucional foi escolhido 

pois faz parte do Direito Público e, foca-se no estudo dos princípios e normas que organizam o Estado, 

os poderes, os órgãos públicos, bem como os direitos individuais e coletivos. Está acima de todos os 

outros ramos do direito e seu objeto de estudo é a Constituição Política do Estado, principal 

documento que deve ser respeitado e obedecido. 

Assim, com advento da internet as redes sociais digitais tornaram-se uma das formas de 

comunicação que mais crescem e difundem-se globalmente, essas adquiriram grande importância e 

são muito utilizadas, uma vez que não existe concentração em uma única forma de relacionamento, 

mas um leque de espécies, além da horizontalidade das relações, não havendo hierarquia entre os 

participantes, são utilizada pelas pessoas nos dias atuais onde interagem com as demais por diversos 

motivos, seja trabalho, relacionamento, estudo, diversão. Alteram-se comportamentos e 

relacionamentos, por se tratar de uma forma instantânea, onde transmite e recebe informações 

ininterruptamente, dando aos usuários a possibilidade de ter contato com qualquer pessoa. Contudo, 

nota-se que há um desvio da finalidade das redes, pois entram no âmbito privado do indivíduo, a 

partir de usuários que passaram a escrever informações não adequadas à privacidade. Dessa forma, 

ferindo direitos fundamentais, provocando danos de várias espécies e assim, ultrapassando o direito 

à liberdade de expressão e pensamento. 

A liberdade de expressão caracteriza-se pela garantia assegurada a qualquer indivíduo de se 

manifestar, buscar e receber ideias e informações de todos os tipos, com ou sem a intervenção de 

terceiros, por meio de linguagens oral, escrita, artística ou qualquer outro meio de comunicação. O 

princípio da liberdade de expressão está protegido pela constituição brasileira de 1998, em seu artigo 

5°, que abre o Capítulo I (‘Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos’) do Título II da Carta 

1 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil promulgada em 5 de    outubro de 1988. 

2 Ibid.  

3  REALE, M. Lições preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 192.  
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Magna, intitulado ‘Dos Direitos e Garantias Fundamentais’. Estão reunidos, em diferentes incisos, os 

pontos mais relevantes para a necessária compreensão do seu conteúdo. Abaixo, alguns deles 

IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

[...] 

IX- é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,

independente de censura ou licença;

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 

o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...]

XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 

Ademais, no § 2º do mesmo artigo discorre que “Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. 

Visualiza-se assim a extrema e íntima ligação do Direito Constitucional e o Princípio da 

Liberdade de Expressão no que concerne à constituição brasileira, demonstrando que se deve existir 

limites sobre a livre manifestação do pensamento.  

2 METODOLOGIA 

Tal pesquisa se revela como pesquisa aplicada, afinal busca conclusões que solucionem, no 

contexto, determinada discussão acerca da liberdade de expressão. Por outro lado, usou-se de método 

comparativo, ao analisar conferências entre os direitos em questão. A abordagem empregada foi 

dedutiva e qualitativa, a primeira pois do grande campo genérico dos direitos fundamentais em 

questão nasce uma perspectiva conclusiva aplicável aos dissímeis casos concretos, a segunda se deu 

ao observar os atributos, limitações, eficácia e colisões a partir da profundidade apenas cedida pela 

qualidade de tais direitos. Outrossim, há um caráter exploratório, ao investigar a eficácia sobre o caso 

concreto, analisando as diversas situações fáticas. O procedimento técnico foi bibliográfico, 

enfatizando o estudo de livros e artigos que tratassem do tema, apoiando-se nas conquistas ou falhas 

dos pesquisadores passados para tirar conclusões presentes. Concluindo-se em avaliação formativa. 

Dado esses métodos, inicialmente buscou-se artigos relacionados à “liberdade de expressão”, 

“redes sociais” e “privacidade na internet” no Portal de Periódicos da CAPES. Tendo os artigos 

resultantes indicado diversos caminhos já traçados anteriormente, expondo diversos textos 

normativos acerca do tema. Logo após, buscou-se acervo literário na Biblioteca Setorial Profª Maria 

Lúcia da Costa Bezerra, no CERES, UFRN, Caicó, resultando livros diversos que abordaram o tema. 

A partir disso, os pesquisadores reuniram os resultados da pesquisa, utilizando os métodos 

apresentados neste capítulo.  

      3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados alcançados apontam para a liberdade de expressão, que faz parte do rol de 

direitos fundamentais, em que é considerada uma das conquistas mais importantes que se apresenta 

na Constituição do nosso país. A liberdade de expressão ultrapassa a barreira dos pensamentos e 

informações, auxiliando também a participação democrática no que remete à diversidade de opiniões. 

Além disso, essa liberdade não é um direito absoluto, sendo limitada e vedada ao ir de encontro à 

outros direitos fundamentais. Além disso, a lei de acesso à informação e o marco civil da internet 

também possibilitaram a atuação dessa garantia fundamental, além de abordar a inviolabilidade da 
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vida privada. Contudo, é fulcral, ainda, quanto às soluções práticas o aprofundamento referentes à 

libertinagem, desde a identificação até a eficácia para a devida execução das leis.  

É mister ressaltar que nos casos de libertinagem, o indivíduo será penalizado em consonância 

com o ato ilícito praticado e, quanto a identificação é a maior problemática, para efetividade das 

normas jurídicas brasileiras no âmbito virtual, pois seguindo o tridimensionalismo do Direito de 

Miguel Reale, essa precisa ter: 

[...] eles correspondem a três aspectos básicos, discerníveis em todo e qualquer momento da  

vida jurídica: um aspecto normativo (o Direito como ordenamento e sua respectiva ciência); 

um aspecto fático (o Direito como um fato, ou em sua efetividade social e histórica) e em 

aspecto axiológico (o Direito como valor de Justiça).4   

Sabemos, por conseguinte, que os mencionados dispositivos legais possuem vigência, afinal 

cumpriram todos os requisitos formais para entrarem em vigor, têm fundamento no próprio 

ordenamento jurídico pátrio e, por fim, resta saber se essa norma possui eficácia, pois sem esse 

requisito “a lei não sai do papel”. 

 Contudo essa eficácia, neste caso, é condicionada à prática investigacional, da Polícia 

Federal, de endereços de IP’s (rótulos numéricos atribuído a cada dispositivo conectado a uma rede 

computador); fornecendo o provedor utilizado; dados de usuários; telefone; MAC da placa de rede; 

páginas, porta lógica de acesso e dentre outros,  sem que caia nas armadilhas dos hacker’s, sob pena 

de um liberalismo total na web, na qual os riscos são tão potencializados quanto às facilidades, 

dissolvendo um direito fundamental que é cláusula pétrea posta pelo constituinte originário. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De forma que se conclui, fica claro que as redes sociais se tornaram uma das principais 

ferramentas de manutenção da democracia. Ainda, cabe ao governo, investir em aparato 

investigacional, tendo em vista que as leis já compactuam de artifícios para efetividade, contudo a 

identificação dos infratores é dificultosa, para que assim mantenha-se um ambiente virtual livre de 

influências econômicas e políticas.  

Logo, garante-se que as redes sociais continuam sendo um espaço democrático, pois nos 

estados democráticos de direito, as redes sociais oportunizam a independência do indivíduo em 

relação aos meios tradicionais de comunicação. Outrossim, a liberdade de expressão promovida nesse 

ambiente gera debates de construção e desconstrução de idéias, que podem transcender barreiras 

sociais e políticas.  

Garantindo-se, assim, a liberdade de expressão, não como direito fundamental absoluto, mas 

como direito fundamental que, em colisão com outros direitos fundamentais, dado um juízo de 

ponderação, pode ser afastado para a segurança de outros direitos. Assegurando-se a todos tanto a 

liberdade de se comunicar, como a punição dependendo do que for expresso, afinal a luta contra a 

libertinagem nos casos como racismo, homofobia, bullying, entre outros deve sempre ser papel 

prioritário e garantidor dos direitos de todos.  

Por outro lado, tão fértil área ainda é potencial de ser estudada sobre diversos prismas e 

conflitos diferentes, sendo estudos necessários ao desenvolvimento da própria sociedade junto à 

tecnologia. 

4 REALE, M. Lições preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. pp. 64-65. 
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A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA FORMAÇÃO DOS LÍDERES NA 

COMUNIDADE LATINA: CASO CHILE  

SANTOS, S. D.1

1 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça; Meio Ambiente; Trabalho 

RESUMO 

Este relatório tem como objetivo demonstrar a 

importância e a efetividade dos programas e 

projetos desenvolvidos com viés 

empreendedor, visando atribuir e promover a 

liderança em distintas comunidades, 

principalmente daquelas ainda pertencentes a 

países subdesenvolvidos ou em 

desenvolvimento. Sendo assim, este trabalho 

usa os casos relatados no Chile no qual se teve 

a oportunidade de desenvolver atividades com 

o carácter inovador para comunidades em

posição de vulnerabilidade.   A metodologia

desenvolvida utilizou caráter expositivo, sendo

envolvido na comunidade e junto ao público 

externo a ela com o objetivo de desenvolver 

atividades que contribuam para 

desenvolvimento das metas sustentáveis da 

ONU através de aulas expositivas, reuniões em 

grupo, palestras, atividades extra com 

estudantes de outras nacionalidades. Os 

resultados alcançados demonstraram que a 

liderança e o compartilhamento de 

informações, assim como a melhor qualidade 

de vida, está ao alcance de todos.  Gerando 

projetos contínuos para a comunidade. 

ABSTRACT 

This report aims to demonstrate the importance and 

effectiveness of programs and projects developed 

with an entrepreneurial bias, aiming to attribute and 

promote leadership in different communities, 

especially those still belonging to underdeveloped or 

developing countries. Thus, this work uses the cases 

reported in Chile in which we had the opportunity to 

develop activities with innovative character for 

communities in a vulnerable position. The developed 

methodology used an expositive character, being 

involved in the community and the external public to 

it with the objective of developing activities that 

contribute to the development of the sustainable goals 

of the UN through expositive classes, group 

meetings, lectures, extra activities with students of 

other nationalities. The results show that leadership 

and sharing of information, as well as better quality 

of life, is within everyone's reach. Generating 

continuous projects for the community. 

PALAVRAS-CHAVE:  Chile.  Desenvolvimento. ONU. Liderança. 

KEYWORDS:  Chile. Development. Leadership. UN. 
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1 INTRODUÇÃO 

Durante o projeto desenvolvido no Chile, foi possível perceber a importância e a 

divulgação a utilização de energia renováveis no país sendo, para isso, ofertados 

congressos, cursos, feiras entre outros instrumentos de divulgação e empoderamento 

aberto a todo o público externo do país sendo voltado, maioria desses, principalmente ao 

público infantil. Dentre essas atividades, oficinas de construção de carros movidos a luz 

solar para crianças foi a principal atividade externa desenvolvida pela ONG La Ruta 

Solar, ONG bastante reconhecida nacional e internacionalmente pelas atividades de 

cunho social e promovedor da utilização de bons hábitos ambientais na sociedade 

(SOLAR, 2018), na qual foi realizado o projeto baseado na meta 7 dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável da ONU na qual promove energia limpa e acessível a todos 

haja vista as dificuldades com relação a promoção do desenvolvimento sustentável 

voltados a energia elétrica em sociedades menos desenvolvidas no mundo 

(REBOLLEDO; WUNSCH-VICENT, 2018, p. 159) 

Dessa forma, o trabalho realizado na organização consistia buscar patrocinadores 

para a Carrera Solar Atacama, corrida essa que promove à todas as universidades, 

nacional e internacional, a oportunidade de construir seu carro solar e participar desse 

evento internacionalmente reconhecido que será realizado em outubro de 2018 

(CARRERA SOLAR ATACAMA, 2018). Sendo assim, dentre as funções 

desempenhadas para promover o evento inclui-se procurar empresas que tenham 

potencial em financiar produtos ou serviços para as equipes que irão participar na Carrera 

Solar Atacama ou que possam financiar o evento sendo realizado, através do planilhas 

e  do software Pipedrive, elencar e  realizar a adição da lista de empresas coordenando 

reuniões e apresentações para serem expostas aos possíveis patrocinadores. Sendo, para 

isso, necessário o envio de e-mails para divulgação do Plan Apoya, plano utilizado pela 

ONG para atrair patrocinadores para o evento através de empresas que possuem produtos 

ou serviços que atendem as necessidades das equipes envolvidas no evento. Além desse 

evento internacional desenvolvido pela ONG, também foram articulados e ofertados 

oficinas para construção de carros movidos a luz solar, como pode ser observado na 

Figura 1, onde se dividia em duas partes sendo a primeira parte uma espécie de aula, onde 

os participantes, principalmente crianças, tinham aula a respeito do funcionamento e 

utilização da energia solar  e, outra parte, onde eram construídos os carros movidos a luz 

solar, como pode ser observado na Figura 2, podendo, assim, ser observado o 

empoderamento e o compartilhamento de informações entre pessoas de distintas classes 

sociais e idades com o objetivo maior de conscientizar sobre o uso consciente dos recursos 

naturais. 
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Figura 1 - oficinas para construção de carros movidos a luz solar 

Fonte: Próprio autor 

Figura 2 – Oficina para construção de carros solares com crianças da 

comunidade 

Fonte: Próprio autor 
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2 METODOLOGIA 

Segundo Marconi e Lakatos (2003, p.80) a metodologia, utilizada foi de modo 

descritivo podendo ser descriminado o que foi vivenciado no Chile durante a efetivação 

do projeto e explicativa por ter a intenção de explicar as ações realizadas durante o 

período do projeto. Dessa forma, para realização do projeto teve a necessidade do 

desenvolvimento de atividades que contribuíssem para o desenvolvimento das metas 

sustentáveis da ONU através de aulas expositivas, reuniões em grupo, palestras, 

atividades extra com estudantes de outras nacionalidades. Fato que ocorreu sendo 

realizado debates em grupos de crianças e adolescentes que viviam em situação de risco 

ou que nunca haviam estudo ou escutado falar sobre desenvolvimento sustentável e a 

importância para a sociedade como um todo. 

Oficinas, palestras e debates ocorriam semanalmente com os integrantes da ONG 

La Ruta Solar para incentivar a consciência e a troca de experiências entre a comunidade 

chilena e os estrangeiros que estavam presentes. Dessa forma, para atingir o objetivo 

principal da pesquisa, que se baseia em Contribuir para o alcance das metas de 

desenvolvimentos sustentável da ONU através de atividades práticas em comunidades 

vulneráveis levantado após ser discutido a problemática do por que que algumas 

comunidades ainda não foram atingidas pelas metas de desenvolvimento sustentável da 

ONU formando líderes para a sociedade do século XXI. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O desenvolvimento sustentável previsto nas metas elencadas na Agenda 2030 da 

ONU é de extrema importância para o desenvolvimento mundial favorecendo a todos 

uma melhor condição de vida (ONU, 2018). Dessa forma, esse projeto que tem como 

objetivo principal a contribuição para o alcance das metas de desenvolvimentos 

sustentável da ONU através de atividades práticas em comunidades vulneráveis, como 

pode ser visualizado na Figura 3, conseguiu desenvolver de forma positiva levando 

ensinamentos e experiencias para as comunidades mais carentes.  

Tendo, também como objetivos específicos promover o desenvolvimento 

sustentável, contribuir para o alcance da Agenda 2030, estimular a inclusão social através 

da diversidade cultural, desenvolver capacidades de liderança em ambientes desafiadores, 

pode-se concluir que o projeto obteve êxito.  
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Figura 3 – Ponto para Workshop para criação de carros movidos a luz solar 

Fonte: Próprio autor 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse projeto de pesquisa pode desenvolver pessoalmente e profissionalmente a 

todos os envolvidos. Pais, filhos, voluntários, a todos que fizeram com que os objetivos 

fossem alcançados. Dessa forma, pode-se perceber a importância da realização de 

projetos de cunho social na sociedade e do valor da sua continuidade, onde o atingimento 

da meta seja apenas um motivo para ser criado outros objetivos e atingir cada vez mais 

pessoas, tendo sido esse o objetivo principal desse projeto.  

Dessa forma, o projeto, junto aos seus resultados, foi um impulsionador para que 

outros eventos surgissem e que sempre tivesse uma ligação entre a ONG onde foi 

realizada e a Instituição/Voluntário que se disponibilizou a participar.  
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EDUCAÇÃO
Mostra de Extensão



INTEGRANDO 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 
O Integrando surgiu por meio de inovação, design 
thinking e gamificação na disciplina de Projeto 
Integrador do curso Técnico em Administração no 
PROEJA no campus Gama do Instituto Federal de 
Brasília. Nosso maior objetivo era avaliar qual seria 
a aplicabilidade de um jogo no decorrer dessa 
disciplina, de forma que o aprendizado fosse 
recreativo e efetivo. Antes que essa metodologia 
fosse aplicada em sala de aula foi necessário o 
envolvimento dos demais professores do curso para 
montar o planejamento das atividades. O foco do 

jogo era descrever o funcionamento de uma 
organização, utilizando conhecimentos gerais e 
específicos articulando-os  com as dimensões do 
trabalho, cultura, ciência e tecnologia. Os alunos 
passaram por fases de imersão, ideação, prototipação 
e finalização no durante do jogo. No final do 
semestre foi observado que os objetivos foram 
alcançados, pois foi possível utilizar um jogo para 
transformar o aprendizado teórico em aprendizado 
prático. 

PALAVRAS-CHAVE: Integrando, gamificação, metodologia, jogo, projeto. 

ABSTRACT 
Integrando came about through innovation, design 
thinking and gamification in the discipline of Project 
Integrator of the Technical Course in Administration 
at PROEJA at the Campus of the Federal Institute of 
Brasília.Our main objective was to evaluate what 
would be the applicability of a game in the course of 
this discipline, so that learning was recreational and 
effective.Before this methodology was applied in the 
classroom it was necessary the involvement of the 
other teachers of the course to assemble the planning 
of the activities.The focus of the game was to 
describe the functioning of an organization, using 

general and specific knowledge articulating them 
with the dimensions of work, culture, science and 
technology. Students went through phases of 
immersion, ideation, prototyping and finalization 
during the game.At the end of the semester it was 
observed that the objectives were reached, because it 
was possible to use a game to transform the 
theoretical learning into practical learning. 

KEYWORDS: Integrando, gamification, methodology, game, project. 

1 INTRODUÇÃO 

É crescente a busca por métodos que colocam o estudante no centro do processo de ensino-
aprendizagem. Nesse contexto, destacam-se o projeto integrador (PI), como ferramenta educacional 
que possibilita o desenvolvimento de competências a partir da aprendizagem pessoal e a 
gamificação, que utiliza a estrutura típica de jogos na criação de um itinerário de aprendizagem. 
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O Projeto Integrador pode ser entendido como uma estratégia pedagógica de caráter 
interdisciplinar, constituída de etapas e fases. Também pode ser entendido como um eixo 
articulador do currículo, no sentido da integração curricular e da mobilização, realização e aplicação 
de conhecimentos que contribuam com a formação de uma visão do todo no decorrer do percurso 
formativo do educando (SANTOS; BARRA, 2012). 

A gamificação apresenta-se como um meio de implementar um Projeto Integrador, 
considerando duas funções: a lúdica e a educativa (KISHIMOTO, 1998). A função lúdica está 
relacionada à diversão e ao prazer do estudante nesse processo de ensino-aprendizagem e a função 
educativa está vinculada à construção do conhecimento do estudante, o auxiliando no entendimento 
do mundo ao seu redor. 

Além disso, a gamificação de um projeto integrador possibilita a observação de regras não a 
partir de disfunções burocráticas, mas como desafios a serem superados. Explorando o mundo do 
game, as regras se tornam aparentes e, à medida que joga, o jogador vai aprendendo (MATTAR, 
2010). Isso permite uma aprendizagem por meio de em ações interativas e colaborativas com a 
avaliação ganhando um caráter mais transparente e menos punitivo. 

Tendo como hipótese que a gamificação pode influenciar positivamente o desenvolvimento 
de um Projeto Integrador, foi criado o Integrando, uma ferramenta de integração baseada na 
interatividade entre discentes, no feedback constante,  na busca por vitórias e conquistas, entre 
outros. A aplicação da ferramenta constitui-se de um projeto de extensão, pois possibilitou a 
aplicação dos conhecimentos em situações reais, vivenciadas por empresas locais. 

Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar a aplicação de uma ferramenta de integração  
denominada “Integrando” no desenvolvimento de um projeto Integrador. São objetivos específicos: 

● descrever a ferramenta desenvolvida;

● descrever resultados obtidos com a utilização da ferramenta.

2 METODOLOGIA 

Os projetos integradores são beneficiados quando existe um currículo integrado que busca 
superar a dicotomia entre conteúdos e competências, compreendendo que os primeiros não são 
conhecimentos abstratos desprovidos de uma historicidade, nem são apenas insumos para o 
desenvolvimento de competências. Mesmo em casos em que a integração curricular está prevista 
por meio do plano de curso, essa previsão não necessariamente se reverte em prática. Uma grande 
dificuldade no desenvolvimento de projetos integradores é a participação efetiva dos docentes das 
diversas componentes curriculares. Para fomentar essa participação, foi realizada uma profunda 
sensibilização no planejamento coletivo e na semana pedagógica, foi elaborado calendário de 
reuniões quinzenais com os docentes, e a adequação dos planos de ensino ao projeto integrador, 
com a elaboração de um quadro de atividades. Esse quadro continha algumas informações, como: a 
atividade em si, a componente curricular, o docente responsável, e o campo para validação da 
atividade realizada. 

Todos as ferramentas que foram desenvolvidas para a aplicação da metodologia podem ser 
utilizadas em qualquer curso que trabalhe com projeto integrador. No entanto, os exemplos trazidos 
serão mais específicos, e decorrem de uma aplicação realizada no primeiro semestre de 2018 em 
uma turma de Curso Técnico em Administração integrado ao Ensino Médio na modalidade 
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PROEJA. As atividades dos estudantes foram definidas, tendo como base o Design Thinking. 
Assim, as atividades foram distribuídas seguindo as etapas: (i) imersão (ii) ideação, (iii) 
prototipação (Figura 1).  

Figura 1: Jornada do usuário durante o projeto integrador 

Os grupos acompanharam o desenvolvimento das atividades e dos produtos por meio de um 
(ii) tabuleiro (Integrando) e de (iii) diário de bordo. A cada encontro, os grupos responderam os
seguintes questionamentos: (i) o que foi feito no último período (provavelmente, de uma semana),
(ii) o que será realizado no próximo período, (iii) existe algum obstáculo impedindo o grupo de
avançar? (RUBIN, 2012).

O tabuleiro trouxe as etapas do projeto integrador, como na figura 1, sendo mais atrativo e 
teve um sistema de badgets, insígnias ou troféus, que os grupos poderiam conquistar no 
desenvolvimento do projeto. Os “peões” do tabuleiro foram no formato de empresas. O tabuleiro 
será inserido em flipchart com fundo metálico e as peças serão presas com ímãs.  

Os grupos deveriam fazer anotações periódicas no diário de bordo, que poderia ser virtual 
ou não. O diário de bordo foi responsabilidade de um dos integrantes do grupo e deveria conter as 
atividades realizadas no desenvolvimento do projeto, indicando datas, locais, fatos, dúvidas, nome 
dos entrevistados, resultados,  alterações dos membros dos grupos, etc. 
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Figura 2: Tabuleiro do jogo 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na fase inicial, que levou cerca de duas a quatro semanas, houve o preenchimento de um 
questionário socioeconômico para identificação do perfil dos estudantes ingressantes no curso; 
montagem das equipes; sensibilização sobre trabalho em equipe, comprometimento, gestão do 
tempo etc; apresentação do projeto integrador, dos produtos a serem entregues, dos monitores e das 
regras. No primeiro dia de aula os estudantes foram apresentados à metodologia 5S. Foi feita 
analogia da carteira e da sala de aula como estação de trabalho dos estudantes. A partir disso, eles 
tiveram que ter ações baseadas nos sensos de utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina. 
Outros valores construídos em conjunto com os estudantes poderiam ser agregados à condução dos 
trabalhos, por meio de contrato de convivência. Além disso, foi realizada analogia ao primeiro dia 
(day one) dos estudantes (BEZOS, 2016). Durante todas as aulas dessa etapa, foi colocada uma 
questão na maçaneta da porta – como os avisos utilizados por hoteis – com os dizeres: “está pronto 
para o seu primeiro dia?”. O intuito é que tal questionamento funcionasse como um gatilho para as 
ações a serem desempenhadas pelos estudantes durante a aula e que toda aula de projeto integrador 
fosse o day one. 

Na imersão (casas um a cinco do tabuleiro), os alunos conheceram as empresas, 
realizando visitas, se aproximando do contexto em que elas estão inseridas e realizando um 
diagnóstico delas por meio do Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) da Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ) e de um dos questionários desenvolvido pelos realizadores do  Prêmio de 
Competitividade para Micro e Pequenas Empresas (MPE Brasil): Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Movimento Brasil Competitivo (MBC) e Gerdau, com 
apoio da FNQ. O produto desta etapa (produto 1) foi o diagnóstico da empresa, com  síntese por 
meio de gráfico radar.  
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Ideação (casas seis a dez do tabuleiro): nesta fase foram geradas ideias para propor 
soluções para os pontos fracos identificados na etapa anterior. Os estudantes utilizaram técnicas 
como brainstorming e utilizaram ferramentas de hierarquização, como Matriz GUT, votação de 
Pareto etc. Também foram utilizadas ferramentas como o análise SWOT e Canvas (produto 2), para 
permitir a melhor visualização do modelo de negócio da empresa estudada. 

Prototipação (casas onze a quinze do tabuleiro): nesta fase os estudantes elaboraram uma 
proposta de plano de ação e validaram junto a empresa (produto 3), utilizando 5W2H. As ações 
englobam conhecimentos das diversas componentes curriculares, tanto técnicas quanto 
propedêuticas. As quatro equipes fizeram visitas técnicas às empresas e metade destas implementou 
ações sugeridas pelos estudantes. Na próxima aplicação, os estudantes poderão escolher apenas 
micro ou pequenas empresas, buscando maximizar o impacto na comunidade. 

Entre a fase de prototipação e a fase final (casas quinze a vinte do tabuleiro), os estudantes 
elaboraram uma apresentação dos trabalhos desenvolvidos (produto 4). Parte da apresentação criada 
poder ser utilizada pelas empresas como apresentação de integração de novos trabalhadores ou para 
outros fins. 

 Duas equipes classificaram o Integrando como “bom” e duas como “ótimo”, considerando-
o técnica de ensino-aprendizagem. Alguns comentários dos estudantes em relação ao Integrando 
foram: (i) “o jogo esclarece sobre a rotina de uma empresa, nos fazendo entender melhor como 
funciona a Administração”; (ii) “no grupo todos concordam que está sendo um grande desafio que 
vem mostrando novas formas de lidar em grupo e como aprender a ser líder e ao mesmo tempo 
aprender a ser liderado, mostrando formas de ser um administrador não só na teoria mas na prática”; 
(iii) “É um jogo muito criativo, que estimula nosso conhecimento”; e “O jogo é difícil para os que
trabalham e não tem tempo disponível”. Como a proposta estava sendo construída ao mesmo tempo
em que estava sendo aplicada, em uma próxima aplicação, poderão ser observados resultados mais
concretos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A metodologia vem evoluindo no decorrer dos semestres, agregando novas ferramentas, 
possibilitando maior integração entre os componentes curriculares e deu origem a esta ferramenta 
de integração. O público alvo foram os docentes, discentes e técnicos de cursos de gestão e as 
empresas, que tiveram seus problemas trazidos para sala de aula, onde ações foram implementadas. 

O Integrando permitiu que os estudantes  tornassem agentes do processo de aprendizagem, 
tendo contato direto com empresas, métodos, técnicas e ferramentas de gestão, aplicando as funções 
da administração em situações reais. Cabe destacar a articulação com o tripé Ensino, Pesquisa e 
Extensão, que permite uma formação universal e integral dos estudantes para atuarem em um 
mundo de incertezas e desafios. 
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RESUMO 

As aulas experimentais apresentam destaque na 

qualidade do ensino de ciências na visão dos 

professores e alunos. A partir desse pressuposto, 

a equipe de professores de Biologia da Diretoria 

Acadêmica de Ciências do Campus Natal 

Central/IFRN submeteu um projeto de Extensão, 

através do edital 17/2018, da Diretoria de 

Extensão do CNAT/IFRN. O objetivo foi realizar 

atividades práticas experimentais para estudantes 

do 9° ano do Ensino Fundamental II das Escolas 

Públicas Municipais de Ensino do Natal-RN. O 

projeto está em execução, com vigência em 

dezembro de 2018, e serão contempladas 08 

escolas e aproximadamente 360 alunos. 

Constatou-se, até o momento, que os alunos 

estão reagindo positivamente às aulas 

experimentais, assim como, a importância do 

IFRN no desenvolvimento do município do 

Natal, oferecendo uma melhor compreensão das 

aulas teóricas, associadas com as aulas 

laboratoriais. 

ABSTRACT 

The experimental classes present an emphasis on 

the quality of science teaching in the view of 

teachers and students. Based on this assumption, 

the team of Biology professors of the 

DIAC/Campus Natal Central/IFRN submitted an 

Extension project, through the call 17/2018, of 

the Extension of the CNAT/IFRN. The objective 

was to carry out experimental practical activities 

for students of the 9th year of the Public Schools 

of Natal-RN. The project is in execution, 

effective in December 2018, and will be 

contemplated 08 schools and approximately 360 

students. It has been found that the students are 

reacting positively to the experimental classes, as 

well as the importance of the IFRN in the 

development of the city of Natal, offering a better 

understanding of the theoretical classes 

associated with the laboratory classes. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino de ciências, escolas de rede pública municipal, atividades práticas. 

KEYWORDS: science teaching, municipal public school schools, practical activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

A disciplina de Ciências compõe a base nacional comum das matrizes curriculares dos 

estabelecimentos que ofertam ensino fundamental, nível de ensino da educação básica, no Brasil. 

Utilizados pelos docentes para o ensino dos conceitos presentes em diferentes campos do 

conhecimento científico, os laboratórios são considerados espaços importantes no processo de ensino 

e aprendizagem. Segundo Santos, 2011, as atividades experimentais de laboratório no ensino de 

Ciências são fundamentais para a interação entre os estudantes, concretizando, na prática, as teorias 

do conhecimento, atuando na construção e reconstrução de conceitos científicos. O Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte por ser uma instituição de educação 

básica, superior e profissional, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com sua prática pedagógica tem como função social a qualidade referenciada socialmente e de 

arquitetura político - pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia. A partir 

desse pressuposto, a Diretoria de Extensão é o setor responsável pelas políticas de extensão do 

Campus Natal Central/Instituto Federal do Rio Grande do Norte (CNAT/IFRN), com uma das 

funções sociais estabelecer parcerias com a sociedade civil organizada nas áreas de atuação do 

Campus. Tal importância revela-se no fato que as escolas públicas da Rede Municipal de Ensino não 

apresentam laboratórios de ciências, e como a utilização dos laboratórios apresenta um fortalecimento 

da proposta pedagógica, o uso de experimentos em aulas de ciências pode encontrar base nas teorias 

cognitivistas da aprendizagem, uma vez que, promove a interatividade entre o aprendiz e o objeto de 

estudo, proporcionando assim uma integração das Escolas da Rede Pública Municipal com o Campus 

Natal Central/IFRN e consolidando parceria através da troca de experiência da prática pedagógica, 

somando para as duas instituições. Assim, ao visitar os laboratórios de ciência do Campus Natal-

Central/IFRN, os estudantes expandiram seus horizontes, abrindo novas perspectivas e enriquecendo 

a aprendizagem, sendo as atividades laboratoriais fundamentais na construção de um indivíduo crítico 

e atuante na sociedade. Além disso, apresentando à Rede Pública Municipal de Ensino, a função 

social do IFRN. Portanto, o objetivo deste projeto é realizar atividades práticas experimentais para 

estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental II das Escolas Públicas Municipais de Ensino do Natal-

RN. 

2 METODOLOGIA 

O projeto desenvolveu-se nos laboratórios de biologia, química e física da Diretoria 

Acadêmica de Ciências (DIAC) do Campus Natal Central/IFRN, consolidando as Ciências da 

Natureza, Matemática e suas tecnologias, com a participação dos estudantes da Rede Pública 

Municipal de Ensino de Natal/RN. Antes de serem iniciadas as aulas experimentais, realizaram-se 

pesquisas bibliográficas com o tema de ciência experimental e o uso de novas tendências do ensino 

nas escolas, conforme Gil (2010). Inicialmente houve, no miniauditório da DIAC, uma explanação 

do projeto, a explicação dos procedimentos das aulas práticas experimentais, a identificação dos 

estudantes com crachá e a aplicação de questionário. Em cada aula experimental teve um tempo de 

duração de 40 minutos, totalizando 120 minutos. Cada laboratório comportou no máximo 20 

estudantes, pois os mesmos fizeram um rodízio nos laboratórios de biologia, química e física da 

DIAC. Ao final das atividades laboratoriais aplicou-se um segundo questionário.  

As atividades prático-experimentais foram realizadas quinzenalmente, com a participação de 

dois atendimentos por mês, durante sete meses. O contato prévio foi realizado através da Secretaria 

Municipal de Ensino de Natal, a fim de viabilizar o projeto, selecionando as 08 escolas municipais. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As aulas experimentais apresentaram os seguintes temas: Estudo do microscópio óptico; 

Estudo de células da folha de Elodea sp; Compreensão do papel da experimentação na construção do 

conhecimento (científico) em física e química.  

A escolha das aulas práticas experimentais se deu a partir da facilidade de obtenção dos 

materiais, e também porque são itens que estão no dia-a-dia dos estudantes, estimulando assim, a 

curiosidade, interação e reflexão dos mesmos. O projeto está em execução, com vigência em 

dezembro de 2018, e até o momento foram atendidas 05 escolas e 200 estudantes do 9 ano do Ensino 

Fundamental II, das 08 escolas selecionadas. As escolas foram selecionadas através do Setor de Ações 

e Projetos do Ensino Fundamental, do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal 

de Educação, conforme descriminado abaixo na Tabela 1. 

Tabela 1: As escolas selecionadas pela Secretaria Municipal de Ensino de Natal 

DATA ESCOLA MUNICIPAL TURNO 

1. 09.08 Terezinha Paulino Vespertino 

2. 16.08 Maria Alexandrina Sampaio Vespertino 

3. 30.08 Francisco Varela Vespertino 

4. 06.09 Luis Maranhão Vespertino 

5. 13.09 Prof. Zuza Vespertino 

6. 27.09 Maria Madalena Vespertino 

7. 11.10 Irmã Arcângela Vespertino 

8. 18.10 Iapissara Aguiar Vespertino 

Os resultados permitiram conhecer melhor a importância das aulas experimentais para os 

alunos da Rede Pública Municipal de Ensino e, oportunamente, ofereceu subsídios à Prefeitura 

Municipal de Natal para que ela possa planejar, estrategicamente, suas ações e adotar políticas mais 

coerentes no sentido construir laboratórios nas escolas, e, dessa forma, incentivar e instigar os 

estudantes na pesquisa. Assim como, permitirão observar também, a importância do ensino de ciência 

em sala de aula e auxiliando na construção de novas interpretações dos conceitos nas áreas de física, 

química e biologia, pois são conceitos científicos difíceis de serem compreendidos, e os estudantes 

terão também um embasamento prático (Figuras 1, 2, 3 e 4). 

Figura 1: Alunos no laboratório de Biologia. Figura 2: Alunos no laboratório de Química. 
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Figura 3: Alunos desenvolvendo atividades de Física. Figura 4: Equipe do Projeto Ciência na Prática. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No decorrer do projeto, observou-se que os estudantes desenvolveram uma relação melhor 

entre teoria e prática, aprendendo a manusear corretamente o microscópio óptico, visualizando as 

estruturas celulares, o conhecimento das normas de biossegurança e compreendendo os fenômenos 

naturais com base em conhecimentos físico e químico, assim como, a utilização dos jogos 

matemáticos no seu dia a dia. As escolas da Rede Pública Municipal de Ensino da cidade do Natal 

tiveram apoio e colaboração do CNAT/IFRN, com o intuito de relacionar teoria e prática de ciência, 

a fim de que os mesmos possam concretizar o que observam na teoria, e dessa forma construir 

pensamentos mais críticos e consolidados. A Secretaria Municipal de Ensino sentiu-se satisfeito em 

participar deste projeto, e uma parceria com o IFRN estabelecida há 04 anos, pois esse projeto iniciou-

se desde de 2015, e com aprovação em 2018, através do Edital 17/2018. 

Os resultados do projeto proposto foram registrados em diferentes linguagens e enriquecidos 

pelos depoimentos dos participantes, verificando-se a importância das aulas experimentais de ciências 

para os estudantes, assim como, a participação do IFRN no desenvolvimento do município de Natal. 

A partir desse pressuposto, será obtido um rico e fértil material para melhor compreensão da 

utilização de aulas experimentais práticas associadas com aulas teóricas. 
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A PREPARAÇÃO DE ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA PARA O 

PROCESSO SELETIVO DO IFRN: PROJETO DE EXTENSÃO “IF + 

PÚBLICO” 

MACEDO, D. H. M.1; SILVA, D. C.2; LUZ, J. O.3; RODRIGUES, F. D. L.4

1,2,3,4 IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O projeto de extensão "IF + público" oferece aulas 

semanais de matemática, língua portuguesa e oficinas 

de redação a 150 alunos de escolas públicas (de Santa 

Cruz/RN e região do Trairi Potiguar) que cursam o 9º 

ano e concorrerão, para a oferta 2019, a uma vaga nos 

cursos Técnicos Integrados ofertados pelo Instituto. 

As aulas são ministradas por graduandos do curso de 

Licenciatura em Matemática, do IFRN, e por alunos 

da Licenciatura em Letras, da UFRN. Dessa forma, 

além de levar à comunidade atividades de ensino 

realizadas por professores graduandos das duas mais 

importantes instituições de ensino superior do estado, 

as aulas do projeto ainda podem ser contabilizadas 

como estágio e experiência em sala de aula para os 

alunos das Licenciaturas. Os participantes do "IF + 

público" ainda contam com acompanhamento social 

e psicológico, em apoio complementar à sua 

preparação e, ao final do Projeto, são perceptíveis as 

melhorias educacionais, psicológicas e motivacionais 

dos alunos acompanhados, além de um índice 

satisfatório de aprovações no Processo Seletivo do 

Instituto Federal. 

ABSTRACT 

The "IF + public" extension project offers weekly 

math, Portuguese language and writing workshops to 

150 public school students (from Santa Cruz / RN and 

Trairi Potiguar region) who attend the 9th year and 

compete for the offer 2019, to a place in the Integrated 

Technical courses offered by the Institute. The classes 

are taught by undergraduates of the degree in 

Mathematics, from the IFRN, and by students of the 

degree in Languages, from the UFRN. Thus, in 

addition to bringing to the community teaching 

activities carried out by professors graduating from 

the two most important institutions of higher 

education in the state, the classes of the project can 

still be counted as a stage and experience in the 

classroom for undergraduate students. Participants in 

the public "IF +" also have social and psychological 

support, in support of their preparation, and at the end 

of the Project, the educational, psychological and 

motivational improvements of the students are 

evident, as well as a satisfactory approval Selective 

Process of the Federal Institute. 

PALAVRAS-CHAVE: escola pública, Instituto Federal, preparação, processo seletivo, Trairi potiguar. 

KEYWORDS:  public school, Federal Institute, preparation, selective process, Trairi potiguar. 
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1 INTRODUÇÃO 

É do conhecimento de todos os muitos problemas na educação brasileira, especialmente na 

educação pública básica. Maiores ainda são os fatores que proporcionam estes resultados negativos e 

as dificuldades para resolvê-los.  

A escola pública é frequentada, em sua maioria, por pessoas de poucas posses, das classes 

média baixa e baixa, ou seja, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade econômica e social. 

A decadência da escola pública no Brasil, além de outros fatores, está vinculada ao pouco 

investimento em educação nesse país, o qual é refletido na pouca valorização dos profissionais da 

educação, assim como de toda a estrutura educacional. Há uma desvalorização dos profissionais e de 

toda a estrutura educacional, resultando em profissionais desmotivados e em uma estrutura arcaica 

que não acompanha as evoluções das teorias e práticas educacionais.  

De acordo com PIAGET (1978), a educação plena está longe de ser alcançada pelos métodos 

tradicionais de ensino, pois para uma educação plena seria necessária uma formação pela experiência 

vivida, pela liberdade de pesquisa, enfim por uma escola menos autoritária e centralizadora, e mais 

libertadora, onde o indivíduo pudesse ter uma educação integral, sendo respeitado em seus direitos e 

liberdades, bem como respeitados os direitos e liberdades do outro. 

Por todos esses motivos, a escola pública, em regra, forma alunos desmotivados, 

desestimulamos e despreparados, sendo justamente nesta carência onde decidimos trabalhar, visando 

à diminuição deste quadro preocupante em que se encontra a educação da cidade de Santa Cruz/RN 

e do Trairi potiguar.  

PIAGET (1978) diz que afirmar o direito da pessoa humana à educação é assumir uma 

responsabilidade muito mais pesada do que assegurar a cada um a capacidade de ler, escrever e contar. 

É garantir a toda criança o inteiro desenvolvimento de suas funções mentais e a aquisição de 

conhecimentos e valores morais correspondentes ao exercício de suas funções, até adaptação à vida 

social atual. 

Dentro desta perspectiva e da realidade apresentada, idealizou-se, então, o Projeto de extensão 

“IF + público”, visando, além de proporcionar uma preparação e estimulação mais intensa e adequada, 

traçar um perfil comum dos alunos da escola pública da região, a fim de tentar identificar as maiores 

dificuldades – sejam elas sociais, econômicas ou educacionais – por eles vivenciadas e dar suporte 

no sentido de minimizá-las ou assisti-las para tal. O projeto visa, além da capacitação dos jovens, 

permitir uma maior possibilidade de sucesso em seu percurso acadêmico e, ainda, em longo prazo, a 

entrada no mercado de trabalho de maneira digna e valorizada, contribuindo nos aspectos 

profissionais, sociais e no exercício pleno (e perene) de sua cidadania. 

2 METODOLOGIA 

O projeto oferece aulas semanais, de matemática e língua portuguesa, a 150 alunos de escolas 

públicas da Região do Trairi potiguar, que cursam o 9º ano e desejam concorrer a uma vaga nos cursos 

técnicos integrados ofertados pelo IFRN. As aulas ocorreram às terças e quintas e são ministradas por 

graduandos do curso de Licenciatura em Matemática, do Campus Santa Cruz do IFRN, e da 

Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN/CERES. Dessa 

forma, além de levar à comunidade atividades de ensino realizadas por alunos das duas mais 

importantes instituições de ensino superior do Rio Grande do Norte, as aulas ministradas neste projeto 
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ainda podem ser contabilizadas como experiência de estágio e docência para os alunos das 

Licenciaturas. 

Nesta perspectiva, para fins desse estudo, foi utilizada uma abordagem quantitativa, com a 

finalidade de realizar um levantamento numérico dos dados do projeto, ao passo, em posse desses 

dados, foi realizada uma análise qualitativa. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos na realização do projeto serão apresentados através de um 

relatório/avaliação final do projeto, à Pró-Reitoria de Extensão do IFRN e em diversos eventos 

científicos nacionais (CONNEPI, EXPOTEC, SECITEX, CIENTEC, Seminários de Extensão, entre 

outros). No relatório, serão apresentadas estatísticas a respeito da frequência, taxa de evasão, evolução 

dos alunos e percentual de aprovações. Ademais, os relatórios e resultados também serão divulgados 

em reuniões com as escolas públicas contempladas, com vistas à receptividade do projeto por parte 

da comunidade escolar e a fim de mostrar seus impactos na qualidade educacional dos alunos 

atendidos. Tomando por base edições anteriores do projeto, fez-se um levantamento e uma análise 

dos principais dados e percepções observadas, a seguir. 

O primeiro indicativo da excelente aceitação e do envolvimento dos alunos com o projeto está 

no alto índice médio de frequência registrado ao longo de sua execução. A taxa média de frequência 

ficou em torno de 80%, acima do esperado pela equipe e dos índices registrados nas escolas 

participantes, por exemplo. À medida que os alunos se sentiam mais bem preparados, acompanhados 

e assistidos, se sentiam também mais estimulados a estudar e frequentar as aulas do projeto. 

 Periodicamente aplicávamos simulados, com rigidez de horários, número de questões (40 

questões objetivas, sendo 20 de Língua portuguesa e 20 de matemática) e uma redação que seguiam 

os mesmos padrões do Exame de seleção, mostrando uma realidade mais próxima da que 

encontrariam ao final, no Processo seletivo, e com o objetivo de avaliar as evoluções e dificuldades 

dos participantes. As notas nos simulados cresceram em torno de 35% ao longo dos 04 meses de 

acompanhamento - quando aplicamos 03 testes avaliativos (nos meses de agosto, setembro e outubro 

de 2017). Foi perceptível a evolução dos alunos ao longo dos Simulados aplicados, resultado de uma 

preparação mais envolvente, estimulativa e interdisciplinar. 

Utilizando-se de novas metodologias e inovando na didática até então conhecida pelos alunos, 

é notório o rápido desenvolvimento educacional destes, o que mais tarde culminaria em resultados 

bastante satisfatórios no Processo Seletivo. Segundo PIAGET (1967), o desenvolvimento é uma 

equilibração crescente que oscila entre um estado de menor equilíbrio para um equilíbrio superior. 

Então sendo uma construção contínua, que passa de um estágio inferior para um superior, a 

equilibração é um processo de desequilíbrio e equilíbrio que acontece entre os estágios para haver 

uma mudança de estágio. 

Dentre tantas melhorias observadas, merecem destaque algumas que se mostraram mais 

evidentes e foram molas impulsionadoras no desenvolvimento acadêmico dos estudantes. A cada 

mês, os discentes se mostravam mais estimulados a estudar, mais confiantes no seu potencial e no 

nível de conhecimento que estavam atingindo, interessados e participativos em sala. Os dados foram 

coletados junto às escolas participantes e aos docentes do projeto, através de observações durante as 

aulas e de questionários aplicados.  

O número de aprovações foi dado como satisfatório – 64 (sessenta e quatro) alunos, cerca de 

42% do número total de participantes - para a equipe atuante no projeto, consideradas as deficiências 
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existentes na educação básica desses alunos, o estado de vulnerabilidade no qual se encontram e as 

rápidas melhorias perceptíveis que conseguimos com ações inovadoras, ao longo de sua execução. 

Com uma melhor educação abrimos um leque de novas possibilidades e um novo horizonte para estes 

jovens, dando-lhes a oportunidade de ingressar mais dignamente no mercado de trabalhar e atuarem 

como agente transformador de sua realidade. 

Observamos também que as metodologias utilizadas no decorrer deste acompanhamento, 

constantemente testadas e avaliadas pela equipe, conseguiram se adequar ao perfil dos nossos alunos, 

considerando que cada turma e cada aluno, mais especificamente, possui uma identidade própria, 

necessitando, assim, de ações didáticas e metodologias diferenciadas, específicas para suas 

dificuldades. Em uma pesquisa um pouco mais aprofundada dos diferentes perfis dos alunos, através 

do acompanhamento social e psicológico, foram apontadas as maiores dificuldades, onde e como 

precisávamos agir, a fim de saná-las e quebrarmos as barreiras para a entrada de novos 

conhecimentos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Projeto de Extensão “IF + público”, curso preparatório para ingresso no Ensino Médio 

Integrado do IFRN – Campus Santa Cruz, acompanhou alunos de escolas públicas da região Trairi 

potiguar com a ideia de poder ajudá-los a concorrer às vagas abertas nesta modalidade, de forma 

igualitária para com os demais candidatos.  

O curso preparatório conseguiu nos render experiências vivenciadas em sala e também fora 

dela, quando o nosso contato com a comunidade escolar era frequente. A situação em que se 

encontrava a educação da nossa região mostra uma necessidade de complemento e inovação em suas 

metodologias de ensino, ou seja, não atingiam o foco nem a motivação que os alunos do 9º ano 

precisavam em seus estudos preparatórios. 

Além de proporcionar um acompanhamento presencial dos conteúdos (Português e 

Matemática), o projeto conseguiu traçar o perfil socioeconômico e psicológico dos candidatos, bem 

como investigou e constatou os melhoramentos que seriam possíveis apenas com o incentivo 

educacional, a diversificação dos recursos didáticos e o acompanhamento integral dos alunos em sua 

preparação. 

Devido sua boa aceitação, os ótimos resultados alcançados e tendo sido, novamente, aprovado 

no Edital da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX/IFRN), o projeto continua e está sendo executado de 

junho a dezembro do ano corrente.  
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IFRN – Campus Natal Central. 

ÁREA TEMÁTICA: (Educação) 

RESUMO 

Como formas de obter adeptos aos campos das 

geociências, esse projeto de extensão tem como 

objetivo levar os cursos ofertados pela DIAREN-

IFRN, através de seus alunos aos estudantes do nono 

ano das escolas públicas de Natal-RN. As 

metodologias utilizadas para alcançar esse objetivo 

foram palestras educativas, interação entre alunos e 

a entrega de livros e esquemas sobre o projeto 

Petrotec. Foram cinco dias de visitas, com 14 

escolas alcançadas, e 297 alunos beneficiados com o 

projeto. Como resultado tivemos estudantes com 

interesse em ingressar no IFRN Campus Natal-

Central.

ABSTRACT 

As a way to get adepts in the fields of geosciences, 

this extension project aims to take the courses 

offered by DIAREN-IFRN, through its students to 

the ninth grade students of public schools in Natal-

RN. The methodologies used to achieve this goal 

were educational lectures, interaction between 

students and the delivery of books and schemes on 

the Petrotec project. There were five days of visits, 

with 14 schools reached, and 297 students benefited 

from the project. As a result we had students 

interested in joining the IFRN Campus Natal-

Central.

1 INTRODUÇÃO 

Considerando a educação como um fenômeno social-histórico-cultural, entende-se que ela 

pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento e com qualquer pessoa, podendo ser 

transmitida de pai para filho, de professores a alunos e, principalmente, entre alunos e alunos, 

independente do sexo, raça ou idade. Assim, se caracteriza como sendo um processo de 

transformação das qualidades humanas e a especificidade de cada cultura (BRANDÃO, 2005). 

Atualmente, a sociedade sofre com a falta de informações sejam elas nas mais diversas áreas 

do conhecimento. Como reflexo dessa carência de instrução, as pessoas desconhecem certos tipos 

de conteúdo básicos que fariam toda a diferença. E uma dessas carência é conhecimento das 

geociências, tendo em vista que ela é a responsável por explicar a formação dos mais diversos tipos 

PALAVRAS-CHAVE: Alunos; Educação; Escolas;  IFRN. 

KEYWORDS: Students; Education; Schools; IFRN 
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de minerais e rochas, diversidades ambientais e a extração dos recursos naturais de forma saudável 

e essenciais ao homem. 

Assim, levando os conceitos basilares de geologia, mineração e meio ambiente para os 

alunos do nono ano do Ensino Fundamental, por exemplo, farão com que eles possam conhecer e 

tirar suas próprias conclusões a respeito da importância das geociências para a sociedade no geral. 

Além disso, esses estudantes se interessarem pela temática e, consequentemente, procurarem o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte com o intuito de 

ingressar no Curso Técnico de Mineração, Geologia ou Controle Ambiental Integrado. 

O objetivo geral deste projeto é levar a divulgação dos cursos oferecidos pela 

DIAREN-IFRN com base na interação dos alunos dos cursos técnicos de Controle Ambiental, 

Geologia e Mineração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte, por meio de palestras, com os estudantes do nono ano das escolas públicas da rede de ensino 

da cidade de Natal-RN. 

2 METODOLOGIA 

Essa atividade de extensão tem como propósito divulgar os cursos oferecidos pela DIAREN-

IFRN, por meio de palestras interativas promovidos pelos alunos dos cursos integrados de 

Geologia, Controle Ambiental e Mineração do Instituto Federal Campus Natal-Central, para os 

estudantes do nono ano do Ensino Fundamental das escolas públicas da cidade de Natal-RN. 

Para alcançar a meta, esse projeto será subdividido em três estágios: planejamento, 

operacionalização e execução. Na etapa de planejamento, foi elaborado o presente projeto, ou seja, 

o título, justificativas, objetivos, metodologias, cronograma e resultados esperados, além da seleção

de 22 alunos entre os cursos de Geologia (10), Controle Ambiental (6) e Mineração (6) e escolha

das escolas a serem visitadas.

Na etapa de operacionalização, fez-se a divulgação do projeto nas escolas e o convite aos 

alunos e gestores a comparecerem nas palestras nos dias e horários pré-estabelecidos. Além disso, 

nessa etapa e antes de ir às instituições de ensino pré-estabelecidas (14 escolas), os alunos juntos 

com os professores e coordenador do projeto farão folders e slides educacionais. 

Dentre as escolas visitadas tivemos: Escola Estadual Almirante Newton Braga; Escola 

Estadual Castro Alves; Escola Estadual Dom José Adelino Dantas; Escola Estadual Professor João 

Tibúrcio; Escola Estadual Vigário Bartolomeu; Escola Municipal Iapissara Aguiar de Souza; Escola 

Municipal Professor José Melquíades; Escola Municipal Professor Mário Lira; Escola Municipal 

Professora Terezinha Paulino de Lima; Escola Municipal Professor Ulisses de Gois; Escola 

Municipal Professor Waldson Pinheiro; Escola Municipal Quarto Centenário; Escola Municipal 

Waldson Pinheiro e Instituto Ary Parreiras. 

Por último, procederá a execução do projeto, sendo colocada em prática tudo que foi 

proposto para se atingir os anseios aspirados. Uma vez nas escolas, os alunos da DIAREN-IFRN, 

supervisionados pelos docentes envolvidos, farão a apresentação das palestras, abordando 

informações do tipo: instruções de como se inscrever no processo seletivo do IFRN; os porquês de 

se estudar no instituto e escolher os cursos da DIAREN-IFRN; os projetos de pesquisa e extensão 

desenvolvidos no IFRN e, principalmente, trazer mensagens motivacionais acerca da educação ser o 

motor de transformação social. 

Três vezes por semana (terça, quinta e sextas-feiras), pretende-se visitar, por dia, 3 escolas. 

O IFRN ficará nas escolas por um tempo aproximado de 60 a 90 minutos. Além do mais, 
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aproveitando as oportunidades, serão distribuídos livros educativos do projeto PETROTEC 

(Laboratório de Pesquisa Mineral da DIAREN). 

Para observar o desenrolar do projeto, foram realizadas reuniões semanais, na sala 34 da 

DIAREN-IFRN, entre todos os membros do projeto. Nesses encontros, discutirão os avanços, os 

impasses e os passos futuros para otimizar o projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Conhecer as geociências possibilita a sociedade a entender as interações existentes na 

natureza, além de fazer com que o homem possa gerir melhor e com sustentabilidade os recursos 

naturais.  Assim, como forma de ter mais adeptos aos campos das geociências, esse projeto de 

extensão foi desenvolvido e tinha por metas: 

 Falar sobre a estrutura curricular dos cursos;

 Elaborar folder autoexplicativo sobre os cursos e o campus;

 Instigar o interesse dos alunos para ingressar no IFRN CNAT;

 Distribuir livros e esquemas sobre a PETROTEC;

Conseguimos alcançar três das quatro metas. A meta que não pode ser atingida foi a 

elaboração dos folders, no lugar deles foram feitos slides no PowerPoint, e nas escolas que haviam 

projetor, os mesmos foram apresentados. As escolas que não possuíam projetores, a apresentação 

foi realizada de forma oral, e até mais interativa, pois não deixava os alunos presos ao slide, mas 

iria gerando uma conversa, meio que informal, que acabou por alcançar os coenunciadores de forma 

mais subjetiva. 

A meta que visava “Distribuir livros e esquemas sobre a PETROTEC” foi concluída com 

bastante êxito. Foram distribuídos quatros livros para cada escola visitada, dois deles possuem 

como título “O petróleo e as profissões vinculadas” que é o resultado de pesquisas feitas por 

professores da instituição para auxiliar os muitos estudantes que se interessam pela área. Os outros 

dois têm como assunto “O petróleo e gás”, no qual discute muitas informações específicas e 

necessárias para essa determinada área. 

Dentre as metas alcançadas “Falar sobre a estrutura curricular dos cursos” foi uma tecla 

bastante ressaltada durante as palestras, na qual os alunos apresentavam seus cursos, e os ouvintes 

interessados interagiam de maneira bastante participativa, tirando suas dúvidas. Os integrantes do 

IF desmistificar alguns aspectos tanto do curso, como da própria instituição de ensino, afirmando 

sempre que o IF não era um “Inferno” e que não tira a vida social dos alunos. Dessa forma, já ia 

alcançando outra meta, a de “Instigar o interesse dos alunos para ingressar no IFRN CNAT”, 

sempre enfatizando que, independente do curso ou do Campus, o importante é fazer parte dessa 

família que prepara não só para o mercado de trabalho, mas também para a vida. 

 O IFRN no geral apoia bastante o desenvolvimento tanto científico quanto tecnológico de 

seus membros. Para o interesse público, buscar produzir mais e melhor ciência irá viabilizar a 

desconcentração e a redução de desigualdades regionais, sem excluir o apoio à excelência (CRUZ, 

2010). Portanto essa Instituição com seu apoio à ciência, acaba por contribuir com a diminuição das 

desigualdades sociais. 

Prevíamos conseguir atender 600 alunos, porém devido às dificuldades só foi possível 

chegar a cerca de 300. Os que assinaram a lista foram 297, todavia alguns alunos deixaram de 

assinar, por isso os estudantes alcançados foram bem mais do que os contabilizados. Em relação às 

dificuldades tivemos por exemplo escolas em época de prova, no qual os alunos ou estavam tendo a 

avaliação aplicada no momento da visita, ou já haviam sido liberados. A locomoção até as escolas 
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também foi uma dificuldade, pois a instituição só liberou o carro em um dos cinco dias, nos outros 

tivemos que ir no carro particular. Como último empecilho tivemos o problema de comunicação 

com as escolas, pois os telefones disponibilizados geralmente não funcionavam, ou não eram 

atendidos. 

Embora os empecilhos apresentados, foi possível comparecer as salas de aula, de quatorze 

instituições de ensino, e nessas obtivemos bons resultados. Ao chegarmos no ambiente de estudo, 

perguntávamos se os alunos tinham conhecimento sobre o IFRN, e se os mesmos já haviam se 

inscrito para o exame de seleção. Alguns já tinham realizado a inscrição, outros ainda iam realizar, 

e a maioria demonstrava desinteresse. Após a conversa entre alunos do IF e da escola visitada, 

repetia-se a pergunta sobre a inscrição, e o número de interessados aumentava relativamente. 

Mostrando assim que o objetivo principal (instigar o interesse dos alunos em adentrar no IFRN-

CNAT) havia sido alcançado. 

No plano educacional brasileiro os resultados em provas estimativa do conhecimento, são 

insatisfatórias, o que demonstra grande dificuldade de aproveitamento das capacidades intelectuais, 

sociais, psicomotoras e culturais dos estudantes, e isso se comprova com os dados preocupantes 

sobre evasão e repetência do sistema público de ensino revelando que a permanência e o sucesso 

escolar das crianças e jovens ainda são metas a serem alcançadas (FARIAS, 2011). Podemos 

apontar como uma dificuldade da rede pública de ensino, a falta de conhecimento por parte dos 

discentes e incentivo por parte da própria escola, em relação a escola técnica - IFRN. Vale ressaltar 

que alguns colégios encorajam bastante os seus membros, entretanto não é uma realidade de muitos 

estabelecimentos de ensino. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se que o projeto alcançou a maioria de suas metas propostas, sendo elas a 

distribuição dos materiais da PETROTEC, instigar o interesse dos alunos e falar sobre a estrutura 

dos cursos apresentados. Conseguindo alcançar cerca de metade do previsto, de estudantes. Esse 

projeto mostra aos discentes alguns cursos dos quais os mesmos não apresentavam conhecimento, 

cursos esses que se preocupam com os recursos naturais, meios muito importantes para o meio 

ambiente e a economia. 
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PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA O ENEM – PROENEM 2018 

RESUMO 

O PROENEM é um curso de capacitação presencial que tem como objetivo preparar alunos 
da Região do Mato Grande – do IFRN e da comunidade externa – nos saberes exigidos pelo 
ENEM para o acesso ao Ensino Superior. O curso, ministrado por professores do IFRN, 
destina-se aos alunos da rede pública de ensino. O processo metodológico incluiu inscrições, 
bloco de aulas organizado em módulos didáticos, simulados e atividades acadêmicas 
complementares. Assim, o projeto constituiu um serviço social relevante e contribuiu para 
uma maior integração entre a Instituição e a comunidade local. 

PALAVRAS-CHAVE: enem, curso preparatório 

ABSTRACT 

The PROENEM is a face-to-face training course that aims to prepare students in the region 
of the Mato Grande – from the IFRN and the external community – in knowledge required 
by the ENEM for access to higher education. The course, taught by IFRN teachers, is 
intended for students from public schools. The methodological process included 
applications, classes organized into educational modules, simulated tests and 
complementary academic activities. Thus, the project was a relevant social service and 
contributed to a greater integration between the institution and the local community. 

KEYWORDS: enem, training course 

1. INTRODUÇÃO

O Programa de Capacitação para o ENEM (PROENEM) é um curso presencial, 
ministrado pelos professores do IFRN e convidados, com carga horária total de 160 horas e 
oferta de 150 vagas, sendo 90 para alunos da comunidade externa – alunos da rede pública 
de ensino que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio ou que tenham concluído o Ensino 
Médio em escola pública. 

O propósito do curso é preparar estudantes da Região do Mato Grande, vinculados 
ao IFRN e externos ao Instituto, nos conhecimentos exigidos pelo Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) para o acesso ao Ensino Superior, visando melhorar o 
aproveitamento dos discentes no exame, devido a que os resultados obtidos por alunos 
potiguares de escolas públicas nos últimos anos mostram uma preocupante falta de 
preparação, refletida no baixo desempenho no ENEM. 

Nesse contexto, o Instituto reforça seu compromisso social buscando transformar a 
referida realidade, proporcionando aos alunos das escolas públicas da região a oportunidade 
de enfrentar o ENEM com uma maior preparação acadêmica. Dessa maneira, o IFRN – 
Campus João Câmara, disponibilizando seus recursos humanos e materiais, numa relação 
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efetiva com a comunidade, tem a oportunidade de contribuir para o aumento dos índices de 
aprovação e desempenho dos alunos da rede pública no Exame Nacional de Ensino Médio. 

2. METODOLOGIA

O PROENEM tem como proposta pedagógica norteadora a organização de aulas e 
presenciais nas quais serão trabalhadas questões temáticas de forma inter e transdisciplinar, 
problematizando os conteúdos exigidos pelo ENEM. O processo metodológico inclui 1) 
Inscrições: as inscrições no PROENEM estarão abertas aos alunos que tenham cursado o 
Ensino Médio ou que estejam matriculados no último ano do Ensino Médio em escolas da 
rede pública de ensino, preferentemente, da Região do Mato Grande; serão ofertadas 150 
vagas, sendo 60 para alunos do IFRN e 90 para alunos da comunidade externa. 2) Bloco de 
aulas organizado em 3 módulos didáticos, que serão ministradas pelos professores do IFRN 
e/ou convidados, durante 6 meses, de forma semanal (8h), no turno noturno; serão 
ministradas aulas de Matemática, Física, Química, Biologia, Português, História, Geografia, 
Filosofia, Sociologia, Espanhol e Inglês. 3) Simulados: provas destinadas à avaliação do 
desempenho dos alunos. 4) Atividades complementares: palestras, mesas redondas, centros 
de aprendizagem e monitorias. Além das atividades diretamente relacionadas ao curso, o 
projeto contempla reuniões periódicas da equipe para avaliação da execução do projeto em 
seus diversos aspectos. 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

As primeiras ações do projeto PROENEM 2018 foram a divulgação do curso, a 
publicação do edital e o processo de inscrição. A divulgação foi feita pessoalmente por 
membros da equipe em escolas de Ensino Médio da região, na Página Institucional do IFRN 
João Câmara e em duas rádios de João Câmara. O processo de divulgação se mostrou 
realmente efetivo, chegando a um número de 350 inscritos. A seleção dos candidatos, 
segundo o número de vagas disponíveis, foi realizada tendo como critério a ordem de 
inscrição. 

Como foi previsto no projeto, o curso preparatório para o ENEM 2018 aconteceu de 
acordo com um cronograma de aulas que contemplou todas as disciplinas e conteúdos 
estabelecidos pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira) para o Exame Nacional do Ensino Médio. Ditas aulas foram ministradas por 
professores do IFRN João Câmara em instalações do próprio Campus – Auditório Thomé 
Soares Filgueira –, no período de maio a outubro (previsto) de 2018, nas terças e quintas-
feiras no turno noturno. 

No planejamento das aulas levou-se em consideração as restrições de tempo que a 
carga horaria total impunha (160 horas divididas em 10 disciplinas), o que obrigou a se fazer 
uma seleção de conteúdos considerados de maior relevância pelos professores ministrantes; 
contudo, na apreciação deles, dita seleção de temas não impediu que os aspectos mais 
importantes de cada matéria fossem trabalhados, possibilitando uma significativa 
abrangência temática. 

Quanto à carga horária por disciplina – discutida e acordada pela equipe docente em 
reuniões para planejamento do curso –, a mesma foi estabelecida seguindo critérios como: 
abrangência do conteúdo, grau de dificuldade para o público em geral e número de questões 
que o ENEM destina a cada matéria. Desse modo a distribuição resultante foi a seguinte: 
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Disciplina Horas-aula 
MATEMÁTICA 36 h/a 
FÍSICA 20 h/a 
QUÍMICA 20 h/a 
BIOLOGIA 20 h/a 
HISTÓRIA 16 h/a 
GEOGRAFIA 16 h/a 
FILOSOFIA 08 h/a 
SOCIOLOGIA 08 h/a 
LITERATURA 08 h/a 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 08 h/a 

Com relação à Língua Portuguesa, que não se encontra na tabela acima, a mesma não 
faz parte deste projeto por ela fazer parte de outro projeto paralelo: o Pró-Redação (curso 
preparatório específico para as provas de redação e de Língua Portuguesa). 

O projeto contou com a participação voluntaria de 20 professores das diferentes 
disciplinas, que constituíram equipes de trabalho por área, coordenando aspectos como 
distribuição de conteúdo e a progressão temática mais adequada. Cabe destacar o 
envolvimento, comprometimento e dedicação dos professores participantes do projeto na 
preparação e ministração das aulas, não se registrando problemas como, reclamações por 
parte do público, cancelamento ou similares. Todas as aulas do curso aconteceram de acordo 
com o previsto e o cronograma não sofreu alterações significativas. 

Além das matérias citadas, foram dadas duas aulas/palestras ministradas por 
professores da área de pedagogia, as quais tiveram como tema “Estratégias de Estudo”, e 
cujos objetivos foram orientar e ajudar os alunos em questões como a organização do tempo 
disponível para o estudo e estratégias cognitivas para um melhor aproveitamento do mesmo. 

O curso contempla dois simulados, um ocorrido no mês de julho, com base nos 
conteúdos trabalhados até esse momento, e outro a ser aplicado na segunda quinzena de 
outubro, contemplando todos os conteúdos do curso. Quanto à participação dos alunos, pode 
considerar-se satisfatória; porém, o desempenho nas provas foi aquém do esperado, ficando 
aproximadamente entre 25% e 30% de acertos, em média. Entre as causas do baixo 
desempenho, a principal é a falta de dedicação ao estudo, o que depende de vários fatores 
como tempo disponível (sobrecarga de atividades escolares), cansaço, motivação pessoal e 
uma formação escolar básica aquém da necessária para fazer frente aos conteúdos do ENEM. 

Outros dos problemas enfrentados no curso é frequência – muitas faltas – e, inclusive, 
o alto porcentual de desistência por parte dos estudantes. Somente 40% (aproximadamente)
dos alunos que iniciaram continuam assistindo aula na fase final do curso. Esta tendência
vem se repetindo ano a ano, e PROENEM 2018 não conseguiu melhorar os baixos índices
de frequência e permanência registrados em anos anteriores (2015, 2016, 2017). Como
causas desse problema, pode citar-se: o esgotamento físico e mental de alunos que, no dia e
horário do curso, já contam com muitas horas de atividades escolares; e, no caso do público
externo, principalmente, uma visível dificuldade no acompanhamento das aulas, devido a
uma base de conhecimentos insuficiente que pouco ajuda no desenvolvimento das
competências exigidas pelo ENEM. Desse modo, o processo ensino aprendizagem acaba
perdendo o sentido para muitos alunos.

Apesar dos problemas relatados, o projeto foi produtivo em muitos aspectos. Um 
importante número de estudantes da Região do Mato Grande teve a oportunidade de fazer 
um curso preparatório para o ENEM gratuito e de qualidade. Já os professores do curso 
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puderam diversificar sua atividade docente regular por meio um trabalho que lhes trouxe 
novas experiências e novos desafios profissionais, tanto nas aulas como no planejamento 
didático-pedagógico do curso. E com relação aos monitores – alunos do 4º ano do Técnico 
Integrado –, a participação deles no projeto lhes proporcionou vivencias importantes para 
sua formação acadêmica e pessoal. Entre as tarefas por eles desenvolvidas se encontram: 
organização logística, questões administrativas referentes às aulas, simulados, material 
didático, processo de inscrição, divulgação de informação, gestão de pessoas, apoio 
acadêmico e, como produção intelectual, a elaboração do presente artigo. Ditas atividades 
foram desenvolvidas satisfatoriamente pelos monitores do projeto, que mostraram 
comprometimento, dedicação e eficiência em todas as tarefas desenvolvidas, contribuindo 
significativamente para o planejamento e execução do PROENEM 2018. Uma das atividades 
que merece destaque é o desenvolvimento de um site/página do PROENEM; dito trabalho 
esteve sob a coordenação do monitor Lucas de Souza e contou com a colaboração de alunos 
do Curso Integrado em Informática, assim como com a supervisão da professora Fernanda 
Lopes. Como ferramenta ao serviço do projeto, o site permite a divulgação de informação e 
avisos relacionados ao projeto, disponibilização de material didático, entre outros. 

Previsão de atividades e resultados posteriores ao curso preparatório: reuniões para 
avaliação participativa da execução do projeto por parte da equipe; elaboração e aplicação 
de um questionário avaliativo a ser respondido pelo público beneficiário; avaliação do 
desempenho dos alunos no ENEM 2018; elaboração de um relatório visando melhorias no 
projeto PROENEM 2019; e possível apresentação do presente trabalho em outros eventos 
para divulgação, relato e troca de experiencias que possam contribuir para o aprimoramento 
de futuros cursos preparatórios. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa de capacitação para o ENEM – PROENEM 2018 constituiu (e ainda 
constitui) uma experiência muito enriquecedora para todos os membros da equipe e uma 
oportunidade de grande valor para o público beneficiário. Para os primeiros, pela 
possibilidade de fazer parte de um projeto acadêmico e social que criou mais um caminho 
de integração entre o IFRN João Câmara y a comunidade do Mato Grande, além de uma 
experiencia importante para a formação e/ou capacitação profissional; e para os segundos, 
por ter podido realizar um curso gratuito e de qualidade que influi diretamente nas 
probabilidades de acesso ao ensino superior, considerando que as possibilidades de 
preparação extraescolar do público alvo são extremamente limitadas (como, por exemplo, o 
acesso a cursos preparatórios privados). Assim, o projeto reforça a responsabilidade social 
do IFRN João Câmara e proporciona a inclusão de estudantes externos à instituição, 
configurando uma atividade de extensão realmente efetiva. 

Desse modo, as principais metas do PROENEM foram atingidas, e a experiência da 
elaboração e execução do projeto configura um importante ponto de partida para o Programa 
de Capacitação 2019, que, com toda certeza, será aprimorado em seus diversos aspectos. 
Uma questão importante do curso que, sem dúvida, constitui um problema a ser resolvido 
são a diminuição da frequência dos estudantes assim como a desistência, o que, de forma 
geral, aumenta significativamente na fase final do curso. Visando a solução desse problema, 
consideram-se medidas como: aumento das aulas/palestras motivacionais; incorporação de 
atividades de orientação vocacional; maior envolvimento e intervenção da área pedagógica; 
realização de cursos de nivelamento (vinculados ao projeto); aulas de reforço; incremento 
na oferta de centros de aprendizagem. 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O projeto de extensão intitulado Um dia de 

hospitalidade, tem como objetivo desenvolver a 

integração dos alunos das escolas das Redes 

Estadual e Municipal da cidade de 

Canguaretama com o IFRN – Campus 

Canguaretama, através de atividades realizadas 

visando à articulação do conhecimento teórico 

com a vivência prática da hospitalidade, a fim 

de promover a proximidade desse público com 

as ações educativas da Instituição. O projeto 

teve início em 20/11/2017 e finalização em 

31/05/2018. O trabalho foi desenvolvido de 

acordo com 5 etapas.

ABSTRACT 

The extension project entitled A day of hospitality, 

aims to develop the integration of the students of the 

schools of the State and Municipal Networks of the 

city of Canguaretama with the IFRN - Canguaretama 

Campus, through activities carried out aiming at the 

articulation of theoretical knowledge with the 

practical experience of hospitality, in order to 

promote the proximity of this public with the 

educational actions of the Institution. The project 

started on 11/20/2017 and ends on 05/31/2018. The 

work has developed according to 5 steps. 

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é apresentar as atividades desenvolvidas no Projeto de 

Extensão intitulado Um dia de Hospitalidade, realizado no IFRN – Campus Canguaretama, 

PALAVRAS-CHAVE: Hospitalidade, Comunidade Externa, Escolas, Canguaretama. 

KEYWORDS:  Hospitality, external community, schools, Canguaretama. 
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no período de 20/11/2017 a 31/05/2018, cadastrado no Edital de Fluxo Contínuo nº 

01/2017 PROEX-IFRN. 

Este projeto teve como objetivo geral desenvolver a integração dos alunos das 

escolas das Redes Estadual e Municipal da cidade de Canguaretama com o IFRN – 

Campus Canguaretama, através de atividades realizadas visando à articulação do 

conhecimento teórico com a vivência prática da hospitalidade, a fim de promover a 

proximidade desse público com as ações educativas da Instituição. Para a realização desse 

projeto a escola selecionada foi a Escola Estadual Fabrício Maranhão. 

Como objetivos específicos o projeto teve: Receber alunos dos 5º e 8º anos do 

ensino fundamental das escolas públicas do município de Canguaretama para conhecerem 

as instalações do IFRN – Campus Canguaretama; Promover para os alunos um dia especial 

com atividades de recreação e lazer; Estimular nos alunos o desejo de ser aluno do IFRN e 

o gosto pela educação através de atividades lúdicas e da hospitalidade; Estreitar a relação

entre o IFRN – Campus Canguaretama e a comunidade local.

O trabalho realizado no projeto foi desenvolvido obedecendo às seguintes etapas: 

ETAPA I – levantamento das escolas da Rede Estadual e Municipal de Canguaretama/RN 

que se encaixam no perfil do projeto. ETAPA II – seleção de atividades lúdicas para 

realizar nas escolas; ETAPA III – seleção e articulação com as escolas participantes do 

projeto; ETAPA IV – desenvolvimento das atividades nas escolas; ETAPA V – finalização 

do projeto com atividade especial no IFRN - Campus Canguaretama; e ETAPA VI – 

elaboração de relatório e publicação do resultado do projeto em evento. 

O projeto teve suas atividades divididas entre a escola selecionada e as instalações 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) - 

Campus Canguaretama. A primeira atividade foi realizada no dia 02/05/2018, esta contou 

com uma visita que teve o intuito de estreitar a relação entre a equipe e a turma 

selecionada, através da realização de atividades lúdicas, que tinham como finalidade 

apresentar aos alunos um entendimento sobre o universo da hospitalidade.   

O ato de ser hospitaleiro é muito mais complexo que simplesmente receber o 

visitante; consiste na união, ou melhor, na aproximação de culturas, costumes e pessoas 

diferentes. Trata-se de uma relação de troca de valores entre o visitado e visitante. E o 

quanto esse simples conhecimento faz grande diferença em uma relação. 

O segundo momento ocorreu no IFRN– campus Canguaretama no dia 07/05/2018, 

teve como objetivos específicos: oferecer aos alunos a hospitalidade, por meio de 

atividades recreativas, a fim de promover a proximidade de alunos das escolas públicas de 

Canguaretama com as ações educativas da Instituição e, consequentemente, despertar neles 

o desejo de ser aluno da instituição.

2. METODOLOGIA

A proposta do  projeto  foi  desenvolver  atividades  lúdicas,  de  sensibilização  e 

socialização,  através  dos  princípios  da  hospitalidade,  proporcionando  uma experiência 

diferenciada e fornecendo informações a respeito da importância de se relacionar  bem  

com  as  pessoas,  tratando  o  próximo  com  respeito  e  atenção, colocando em prática a 

arte do bem receber. 
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Para isso, foi realizado um trabalho com duração de  6  meses para  conhecer  a 

respeito  do  universo  da  hospitalidade,  através  de  discussão  de  texto,  gincanas, 

exposição de filmes,  atividades lúdicas, entre outas atividades, onde a finalização do  

projeto  deu-se  com  um  dia  de  atividade  especial  nas  instalações  do  Campus 

Canguaretama,  onde  os  alunos  da  Rede  Estadual  e  Municipal  de Canguaretama/RN  

puderam  conhecer  e  usufruir  das  instalações  do  Campus  e despertar o desejo de ser 

aluno do IFRN – Campus Canguaretama. 

Para isso foi colocado em prática os quatro pilares da hospitalidade, propostos por  

(CAMARGO,  2004),  foram  realizadas  atividades  com  o  público  alvo  desse projeto, 

que é composto por alunos das escolas da Rede Estadual e Municipal de 

Canguaretama/RN, através de atividades que os participantes do projeto puderam vivenciar 

a hospitalidade, através do: 

Bem  acolher:  proporcionando  um  acolhimento  e  recepção  com  atenção, 

respeito, educação e simpatia à comunidade externa participante do projeto; Bem  

hospedar:  recebendo  e  hospedando  os  convidados  por  um  dia  nas instalações do 

IFRN – Campus Canguaretama; Bem alimentar: proporcionando um lanche saboroso aos 

participantes; Bem entreter: onde foi realizada  uma programação com atividades lúdicas 

nas instalações do Campus Canguaretama. 

O trabalho foi desenvolvido obedecendo às seguintes etapas: 

ETAPA  I  –  levantamento  das  escolas  da  Rede  Estadual  e  Municipal  de 

Canguaretama/RN que se encaixam no perfil do projeto. 

ETAPA II – seleção de atividades lúdicas para realizar nas escolas; 

ETAPA III – seleção e articulação com as escolas participantes do projeto; 

ETAPA IV – desenvolvimento das atividades nas escolas; 

ETAPA  V  –  finalização  do  projeto  com atividade  especial  no IFRN  -  

Campus 

Canguaretama; e 

ETAPA VI  –  elaboração de relatório e publicação do resultado do projeto 

em evento. 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Os resultados alcançados foram os seguintes: 

- Elaboração de um banco de dados com o nome das escolas municipais e estaduais

de Canguaretama, com endereço, telefone, contato do diretor e imagem da escola. - 

Desenvolvimento de um banco de dados de atividades lúdicas e filmes apropriados para 

alunos do 5º e do 8º ano do ensino fundamental.  

- Realização de visita in loco para conhecer a realidade da escola estadual, bem

como estreitar a relação com a escola selecionada e fechar a programação das atividades 

desenvolvidas na escola e no IFRN – Campus Canguaretama.  

- Realização de um evento na Escola Estadual Fabrício Maranhão com o objetivo

de mostrar aos alunos externos e equipe participante do projeto o significado de 

hospitalidade e prepará-los para o dia de evento especial no IFRN – Campus 

Canguaretama, conforme imagem 01.  

- Realização de um evento no IFRN – Campus Canguaretama, no dia 07 de maio de

2018, das 08h00 às 17h00, que contou com diversas atividades, entre elas: tour pelo 
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Imagem 02: Evento no IFRN - Campus Canguaretama: Alunos 

da Escola Estadual Fabrício Maranhão e alunos do IFRN 

integrantes da equipe do projeto Um dia de Hospitalidade. 

Imagem 01: Evento na Escola Estadual Fabrício Maranhão. 

Campus onde o público externo pôde conhecer toda a infraestrutura do IFRN, atividades 

recreativas, palestra sobre saúde bucal, apresentação sobre os cursos técnicos integrados de 

Eventos, Informática e Eletromecânica, apresentação do grupo de dança Divdance e 

oficina de dança, conforme imagem 02.   

- Elaboração de Relatório final para publicação em evento de extensão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após o encerramento do projeto de extensão intitulado Um dia de Hospitalidade, a 

equipe se reuniu e avaliou que foi possível cumprir o objetivo proposto no início do 

projeto, além de elencar os seguintes tópicos como lições aprendidas e pontos positivos em 

realizar esse projeto: - Oportunidade de ter contato com projeto de extensão no IFRN; - 

Oportunidade de desenvolver trabalho em equipe; - Possibilidade de sensibilizar e motivar 

alunos externos a fazerem parte do IFRN – Campus Canguaretama; - Transmitir a 

experiência vivida enquanto aluno do IFRN; - Oportunidade de colocar em prática 

conhecimento adquirido em sala de aula; - Experiência prática vivida no projeto que 

contribuiu para desenvolvimento profissional; - Realização pessoal em fazer o bem ao 

próximo; -Despertar através de pequenos gestos a perspectiva de um futuro melhor; Para 

sintetizar é possível afirmar que a maior lição aprendida com o desenvolvimento desse 

projeto, foi que é possível mostrar aos alunos das escolas municipais e estaduais de 

Canguaretama que eles são capazes de construir um futuro melhor e transformar suas vidas 

através da educação. 
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IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Pretende-se no presente artigo 
apresentar experiência pedagógica 
envolvendo as ferramentas tecnológicas 
utilizadas no ensino de Geografia e História 
em escolas públicas do ensino médio de 
Natal, começando pela Escola Estadual 
Desembargador Floriano Cavalcanti, para 
compreender até que ponto essas 
ferramentas favorecem o processo de 
ensino-aprendizagem e atendem aos 
anseios de conhecimentos histórico-
geográficos da comunidade escolar. O 
projeto consistiu na apresentação de 
tecnologias educacionais, conhecidas como 
Novas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (NTICs), em diálogo entre a 
equipe do projeto e a comunidade escolar, 
com turmas de primeiro ano e terceiro ano 

de Geografia. Será ainda realizada a 
atividade entre os professores de História, 
com ênfase na arqueologia, envolvendo o 
debate das NTICs. A escolha da escola está 
relacionada à uma amostragem aleatória 
simples. A escolha foi uma maneira de 
verificar se essa é uma prática válida ou, 
ainda, se a metodologia é adequada. Em 
termos de procedimentos foram 
desenvolvidas intervenções dialogadas. 
Também foi feito um levantamento das 
ferramentas de ensino relacionadas às 
NTICs utilizadas nas escolas, além de uma 
entrevista semiestruturada com os 
professores de Geografia e História, sobre o 
ensino. Esse piloto ainda será fechado, 
contudo apresenta elementos suficientes 
para uma exposição e discussão inicial. 

ABSTRACT 

This paper intends to present pedagogical 

experience involving the technological tools 

used in the teaching of Geography and History in 

public high schools in Natal, starting with the 

State School Desembargador Floriano 

Cavalcanti, to understand the extent to which 

these tools favor the teaching- learning and 

attend to the historical-geographic knowledge of 

the school community. The project consisted in 

the presentation of educational technologies, 

known as New Technologies of Information and 

Communication (NTICs), in a dialogue between 

the project team and the school community, with 

first year and third year geography classes. There 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Geografia, História, Novas Tecnologias 
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will also be activity among teachers of History, 

with emphasis on archeology, involving the 

debate of NICTs. The choice of school is related 

to a simple random sampling. The choice was a 

way to verify if this is a valid practice or, still, if 

the methodology is adequate. In terms of 

procedures, dialogues were developed. A survey 

was also made of the teaching tools related to 

NICTs used in schools, as well as a 

semistructured interview with teachers of 

Geography and History on teaching. This pilot 

will still be closed, but presents enough elements 

for an exposure and discussion initial. 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão que resultou nesse artigo teve por norte a busca pela compreensão de 

como as disciplinas de Geografia e História estavam se apropriando, nas Escolas Públicas de Ensino 

Médio, das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação. 

A importância desse projeto está relacionada à possibilidade de colocar na ordem do dia a 

relevância do uso das novas tecnologias, às quais temos conhecimento relativamente recente e 

fortalecido pelo projeto, uma vez que as metodologias tradicionais têm um espectro limitado, no que 

concerne ao alcance de temas, pesquisas, objetos, paisagens e culturas que não estão contemplados 

nos livros didáticos, ou mesmo nas obras de referência das áreas. 

Para além do próprio acesso ao conhecimento acerca das novas tecnologias, esse projeto 

propiciou aos alunos bolsistas da licenciatura em Geografia o contato com a regência no ensino 

médio, uma vez que tiveram a oportunidade de apresentar o material produzido coletivamente, nas 

turmas de Geografia de primeiro e terceiro anos. Para a escola, a experiência proporcionou a 

descoberta de tecnologias acessíveis e novos usos para tais, além da troca de experiência de 

linguagem e cultura. Dessa maneira consideramos que o projeto, que se encontra bastante avançado, 

vem alcançando o objetivo de, a saber, apresentar as NTICs como ferramentas de ensino-

aprendizagem, suscitando na comunidade escolar do ensino médio público estadual, o anseio de 

buscar por alternativas, parcerias que possibilitem uma melhor qualidade no ensino de Geografia e 

História, podendo, inclusive, ser espelho para outras disciplinas.  

2 METODOLOGIA 

Foram apresentadas as tecnologias mais modernas utilizadas no ensino de Geografia, 

incluindo Geotecnologias em geral, plataformas de interface para usuários comuns, GPS mobile 

gratuito com capacidade para manipular imagens Georreferenciadas, de fácil manipulação utilizado 

via smartphone, variados tipos de mídias digitais, imageamento terrestre, plataformas de interação 

por redes sociais, com o uso aplicado à Geografia. Por outro lado, descobrimos, gratamente, que o 

professor de Geografia da escola selecionada no projeto tem mestrado em Geotecnologias e realiza 

experimentos com materiais alternativos, uma vez que a escola não dispõe de um sistema robusto de 

internet, utilizando apenas o sinal wi-fi da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a partir de 

parceria com o Metrópole Digital, que fica relativamente próximo.  

KEYWORDS:  :  Geography Teaching, History, New technologies 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2360



3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para tratar de resultados é necessário, a priori, ressaltar alguns aspectos no que se refere à 

nossa interação com as NTICs. Não é de hoje que governos, empresas e variadas instituições têm 

buscado implementar, na ordem do dia, no ensino fundamental, médio e superior, as NTICs. Contudo, 

não obstante o fato, o que efetivamente tem sido concretizado, em termos de novas tecnologias, é a 

implementação de laboratórios de informática, embora a escola não possa, via de regra, contar com 

um contrato de internet por rede cabeada e wi-fi. Dessa maneira acaba por haver um desperdício do 

investimento público, uma vez que os hardwares necessitam do suporte de plataformas digitais 

conectadas à internet. 

Por que a literatura demarca o advento das tecnologias de acesso remoto e a internet como um 

marco no processo de ensino-aprendizagem, no entanto não há um consenso quanto à admissão do 

uso de smartphones em sala de aula? Consideramos importante fazer essa reflexão. Na nossa 

compreensão essa questão passa por questões culturais, filosóficas e sociológicas. A inserção das 

tecnologias da informação por acesso remoto, via internet, aconteceu de maneira muito abrupta nas 

sociedades contemporâneas do capitalismo tardio e, talvez, por isso, somente as últimas gerações 

tiveram acesso e compreensão do sentido notável dessa ferramenta, bem como de sua capacidade. 

Contudo pelo baixo estímulo para o uso nas mais variadas disciplinas, não compreendem o potencial 

elucidativo para o cotidiano escolar. Cabendo aos professores, governos e instituições o papel de 

preparar as diferentes gerações para o engajamento do ensino no contexto das novas tecnologias. 

Apoiado nos muitos estudos existentes sobre habilidades cognitivas humanas, em Vygotsky 

(1984), por exemplo, compreende-se que essa interação pode ser bastante produtiva, em face da sua 

lógica de compreender os processos cognitivos. As tecnologias se diferem em complexidade e 

acessibilidade, assim como as habilidades cognitivas humanas variam em rapidez e intensidade no 

processo de aprendizagem. De tal modo, considera-se prudente que se tenha uma dimensão dessa 

variação por turma, para que se possa fazer um uso mais proveitoso das ferramentas. Especial 

ponderação deve ser feita no campo da educação inclusiva, no qual essas ferramentas podem 

significar um elemento de apropriação para o desenvolvimento cognitivo, assim como pode também 

funcionar como barreira e retardar o desenvolvimento de habilidades de muitos alunos. 

Outro aspecto que se deve retomar aqui, em face de sua importância, é que a inserção dessa 

nova ordem tecnológica, está assentada em novos conceitos culturais e padrões econômicos, políticos 

e sociais, oriundos de uma nova ordem internacional proveniente de conflitos mundiais, que 

demandavam novas práticas e nova relação espaço-tempo, em termos de alcance e observação 

(imageamento terrestre via satélite, por exemplo). Para fazer os alunos compreenderem a questão 

fizemos apresentações que destacaram, em perspectiva histórica, os seguintes elementos 

tecnológicos: Os computadores pessoais (PCs, personal computers), pontos de partida nesse processo; 

a impressão por impressoras domésticas; câmeras de vídeo ou foto para computador ou webcams ou 

a gravação doméstica de CDs e DVDs ou ainda os diversos suportes para guardar e portar dados como 

os disquetes (com os tamanhos mais variados), discos rígidos ou hds externos, cartões de memória, 

pendrives, zipdrives e assemelhados; Além deste, destacam-se ainda: 

 A telefonia móvel (telemóveis ou telefones celulares); GPS via Smartphone

 A TV por assinatura ou TV a cabo ou TV por antena parabólica; NETFlix

 A internet ou a world wide web (principal interface gráfica da internet); Nuvem (Dropbox)

 O correio eletrônico (e-mail);

 As listas de discussão (mailing lists); aplicativos para estudos (MECFlix); Descomplica;
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 Os websites e home pages;

 Os quadros de discussão (message boards);

 O streaming (fluxo contínuo de áudio e vídeo via internet) o o podcasting (transmissão sob

demanda de áudio e vídeo via internet) a wikipedia, possível graças à Internet, à www e à

invenção do wiki;

 Google Earth Pro

 As tecnologias digitais de captação (satélites) e tratamento de imagens (SIGs) e sons a captura

eletrônica ou digitalização de imagens (scanners/smartphone) a fotografia digital ou o vídeo

digital ou o cinema digital (da captação à exibição) ou o som digital ou a TV digital e o rádio

digital;

 As tecnologias de acesso remoto (wireless), o Wi-Fi o Bluetooth, o infra-vermelho.

Além destas, trata-se, nesse artigo, das tecnologias mais especificamente utilizadas pela

Geografia, como sensoriamento remoto, Sistema de informação Geográfica – SIG e outras 

geotecnologias. Estas tiveram o papel de mudar o tratamento dos dados, nos diferentes campos 

disciplinares da Geografia, o que modificou significativamente a forma de ver e interagir com o 

mundo. Manoel Castells (1999), já chamava a atenção para o uso das NTICs quando discutia a 

emergência dos computadores e das inúmeras comunidades virtuais, capazes de apresentar um mundo 

novo, e de pôr em contato grupos que, de outra maneira, jamais o fariam. A isto, o autor chama de 

sociedade em rede. As chamadas NTICs têm se difundido a partir de múltiplas ferramentas, algumas 

não tão recentes e que foram se somando ao longo do tempo para criar um mundo cada vez mais 

interativo, instrutivo e conhecido (CARVALHO, 2018).  

Cria-se, então, o chamado ciberespaço que nada mais é do que o espaço de interação remota, 

por excelência, no qual são utilizadas as NTICs, para criar um ambiente virtual. Nesse ambiente, 

identidades novas são criadas, que não necessariamente correspondem às do usuário real. Isso dá 

margem a uma ampla discussão acerca da validade desse ambiente para algumas práticas sociais, à 

exemplo da proliferação das fake news. Contudo, há de se reconhecer que como é uma ferramenta 

muito dinâmica, que promove uma cibercultura, ela irá influenciar no espaço social, per se. Permite 

que pessoas com diferentes personalidades interajam, criem e recriem essas e novas ferramentas de 

apreensão e de contato com o mundo concreto. 

A internet tem um papel fundamental nesse contexto, influenciando nos campos político, 

econômico, cultural, educacional, emocional, psíquico. Transformou a sociedade e seu modelo 

civilizatório; a percepção do que é natureza, que ganhou um olhar muito mais de paisagem e de 

destino turístico, mas que nem de longe oferece só essas possibilidades. A internet ganhou um aliado 

tecnológico que é responsável por boa parte da mudança social, que é o smartphone. Mais acessível 

do que outros tipos de NTICs, ele tem disseminado informações e aplicativos com funções as mais 

variadas, alterando a rotina das práticas cotidianas, criando um espaço para além do espaço concreto, 

dando projeção ao espaço virtual ou ciberespaço. 

Alava (2002) traz um debate consistente acerca do ciberespaço, em seus vários capítulos, 

como ferramenta de ensino e de como este espaço é midiatizado. Traz ainda o papel central da internet 

nesse contexto. Cita como exemplo o ensino à distância, pontuando os desafios e as possiblidades. 

Seria o ciberespaço o caminho para suprir lacunas de aprendizagem, estruturais e cognitivas? 

Barreiras físicas, morais que dificultam alguns tipos de alunos deixariam de existir? São questões 

como essas que são suscitadas no debate em lume. 
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Os mecanismos que podem promover as mais diversas formas de aprendizagem às mais 

diversas pessoas, são múltiplos. Assim, aqueles mecanismos que oferecem múltiplas possibilidades 

de acesso ao conhecimento tem um potencial mais ampliado ao sujeito cognoscente. Os estímulos à 

aprendizagem, a partir da cultura, apontados por Vygotsky (2002), favorecem o desenvolvimento 

intelectual, dependendo, assim, das experiências individuais e coletivas. Se como propõe esse autor, 

a criança traz um aprendizado antes mesmo de entrar na escola, com essa geração o processo é ainda 

mais complexo, uma vez que as crianças nascidas nos últimos anos já nasceram em uma sociedade 

extremamente tecnológica. A escola, as instituições e os governos devem estar preparados para esse 

novo contexto. Os nossos adolescentes de ensino médio hoje já nasceram nessa geração e vivenciam 

esse processo que só se aprofunda e se espalha por todas as esferas da vida social. 

No livro “Polegarzinha” de Michel Serres (2013), o autor já aborda o fato de que os tempos 

mudaram e a educação também, logo os professores precisavam se adaptar à nova realidade em sala 

de aula, pois um quadro negro já não prende a atenção de um aluno que consegue ter qualquer 

informação do mundo inteiro apenas usando seu polegar. Como surpreender jovens com novas 

informações se eles já chegam na escola sabendo o que o professor tratará? Há décadas atrás isso 

seria inimaginável. 

Contudo informação, que é o produto ao qual se tem aproximação por meio do acesso remoto, 

não é conhecimento. É necessária a mediação do professor, no sentido de problematizar e decodificar 

as informações para que se tornem compreensíveis aos alunos, em suas diversificadas habilidades 

cognitivas. De outra maneira teríamos tão somente a reprodução de produtos prontos, sem teor 

reflexivo, não favorecendo, assim, uma aprendizagem significativa, como também não permitiria 

avanços em termos de linguagem, cultura e formação omnilateral.  

Sempre houve mudança na história da humanidade, mas as transformações promovidas pelas 

NTICs são sem precedentes. Pensando no quanto esse conjunto de interações pode favorecer o 

processo de ensino-aprendizagem, trazemos nesse trabalho a proposta de trazer à tona a temática, 

uma vez que ela é parte integrante de um coletivo social cada vez maior, o que vai significar inserção 

social, ressignificação dos conhecimentos e nova visão de mundo. 

Um professor, por exemplo, mesmo com todo conhecimento adquirido durante a sua 

formação, usa a internet para pesquisar determinado assunto e montar sua aula para apresentá-la na 

classe. Esse mesmo professor, para não ministrar uma aula enfadonha, usará algum recurso 

tecnológico para apresentar o conteúdo e só após isso, provavelmente, ele irá passar alguma atividade, 

trabalho ou prova para seus alunos e eles farão, eventualmente, uso da internet para poder aprofundar 

o assunto apresentado em sala de aula. Pelo que apreendemos na experiência na escola, essa maneira

realmente seria ótima para uma turma de ensino médio ter mais acesso aos conteúdos e, então, teriam

uma melhor compreensão.

Ângela Carrancho (2011) aponta que os dados de analfabetismo no Brasil, em pleno século 

XXI, são alarmantes, isso espelha o descaso governamental com a educação e, com base na pesquisa 

de campo, é inegável que as escolas públicas são as que mais sofrem com esse abandono do governo. 

Embora, como citado, esteja na ordem do dia e na agenda governamental. Sendo assim, inserir alunos 

do ensino médio no âmbito tecnológico continua sendo um desafio para os professores que só têm ao 

seu alcance um quadro e um piloto para lecionar, o que acaba desmotivando os jovens a irem à escola 

ter a mesma metodologia de ensino que seus pais ou avós tiveram há décadas, diferentemente de um 

aluno de escola privada que tem acesso a quaisquer meios tecnológicos, logo o índice de evasão das 

escolas públicas brasileiras continua alarmante. 

A princípio um dos principais empecilhos para o avanço eficaz do uso das TICs em sala de 

aula tem sido a falta de domínio dos profissionais da educação para tal. Inclui-se nesse aspecto a 
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formação universitária deste ator e a dificuldade das universidades de dar suporte 

acadêmico/pedagógico para seus estudantes. Há, também, uma proposta de mudança de currículo nos 

cursos de graduação em licenciatura, incluindo, com mais ênfase, as formas de tecnologias na 

formação acadêmica. A falta de investimento e a formação continuada do professor também são 

pontos destacados por alguns autores. Outros fatores como a resistência dos professores às TIC,s, a 

falta de políticas públicas voltadas às tecnologias, as limitações efetivas da escola, são levadas em 

consideração e apontadas pelos autores como forma de desafio. 

Voltando à experiência pedagógica na escola, a priori, em Geografia, podemos dizer que, 

somado às experiências em tecnologias alternativas, do professor da escola, foi possível perceber que 

os alunos de primeiro ano tiveram maior interesse em conhecer, interagir e utilizar essas tecnologias 

na disciplina de Geografia do que os alunos do terceiro ano, uma vez que estes já estão focados no 

Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM. Contudo, não obstante o fato, houve uma interação 

significativa por parte do alunado do terceiro ano. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Para finalizar a apresentação dessa experiência pedagógica gostaríamos de chamar atenção 

para o fato de que, embora os alunos da escola selecionada possuíssem majoritariamente um 

smartphone e tivessem acesso à internet, mesmo que precariamente, eles não conheciam as 

potencialidades do dispositivo móvel, tampouco os professores. Identificamos que a escola tem um 

laboratório com computadores desktop sucateados, sem acesso à rede cabeada de internet, mas 

possuem um projetor multimídia com CPU acoplada, fruto de uma política de governo, mas que 

poucos professores sabem utilizar. Os alunos se mostraram curiosos e sedentos por acessar novos 

conteúdos e novos caminhos do mundo virtual. Nessa experiência também descobrimos que diante 

das precárias condições tecnológicas os profissionais melhor preparados podem encontrar saídas para 

promover tecnologias sociais e alternativas de ensino-aprendizagem diferentes e inovadoras. 

A não existência de dados estatísticos nesse trabalho está relacionado à metodologia utilizada 

para o desenvolvimento da atividade de extensão, a saber, apresentar as Novas Metodologias da 

Informação e Comunicação na escola pública de ensino médio, Desembargador Floriano Cavalcanti. 

As tecnologias que poderiam ser apresentadas fisicamente foram computadores, projetores 

multimídia, smartphones. Contudo foco reside na apresentação das potencialidades de uso de 

software e plataformas digitais as mais diversificadas. A atividade de extensão ainda está em 

andamento, embora algumas atividades já tenham sido realizadas, como a prática de regência dos 

dois bolsistas da licenciatura em Geografia, na temática do projeto, as entrevistas abertas com a 

coordenação pedagógica da escola, assim como com os professores de História e Geografia. 

O fechamento do projeto será a partir da ênfase na Ciberarqueologia, subtema da História em 

sua relação com a tecnologia; será produzido um banner e folhetos para os alunos e a escola. Está 

sendo feita a edição das imagens, uma vez que se trata da apresentação com alunos menores de idade. 

Até o presente momento a avaliação da atividade tem sido produtiva, uma vez que alguns alunos e os 

professores ressignificaram a sua relação com a tecnologia. 
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GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: SOB O OLHAR DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA COMUNIDADE DE PASSAGEM DE PEDRA 

PINHEIRO, K. L. C. B.1; LEITE, M. C. S. N.2; PONTES, S. R.3; COSTA, M. C. M.4; e JUNIOR, V. A. F.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

O projeto de extensão apresentado integra alunos dos cursos técnicos em Edificações e Saneamento do IFRN 

campus Mossoró, para atender uma demanda na área de educação ambiental com foco na temática de resíduos 

sólidos. Tal demanda foi solicitada pela direção da Escola Municipal Vereador José Bernardo, localizada na 
comunidade rural de Passagem de Pedra, Mossoró/RN, por sua vez localizada na zona rural do município de 

Mossoró/RN, à 14km de sua zona urbana. A comunidade situa-se às margens do rio Mossoró, principal efluente 

da bacia Apodi-Mossoró, que se encontra, atualmente, sofrendo graves problemas ambientais causados pela 
ação antrópica. Institucionalizado pelo Edital n. 04/2018 PROEX IFRN, esse projeto de extensão tem como 

objetivo geral, estimular a formação de novos hábitos em relação à utilização e descarte dos resíduos sólidos, 

na comunidade acadêmica da EM José Bernardo (servidores, alunos e pais) e comunidade local. Define como 

principais procedimentos metodológicos: revisão de literatura; levantamento documental; observação 
sistemática in loco; entrevistas semiestruturadas; contatos com órgãos envolvidos diretamente com a 

problemática ambiental na cidade de Mossoró; realização de cursos e oficinas voltados à gestão de resíduos 

sólidos junto à escola e comunidade local; e por fim, a implantação de um projeto interdisciplinar capaz de 
inserir conteúdos pertinentes à educação ambinetal, nas disciplinas das séries de 8º e 9º ano, levando à 

implementação de uma cordelteca na biblioteca da escola, voltada à essa temática. Pretende-se ao término do 

projeto, alcançar aspectos que demonstram a relevância do projeto proposto na comunidade, proporcionando 
efetiva prática profissional aos futuros profissionais integrantes do projeto. 

ABSTRACT 

The extension project presented includes students from the technical courses in Building and Sanitation of the 
IFRN Mossoró campus, to meet a demand in the area of environmental education focused on solid waste. This 

demand was requested by the direction of the José Bernardo Municipal School, located in the rural community 

of Passage Pedra, Mossoró / RN, in the rural area of the municipality of Mossoró / RN, 14km from its urban 
area. The community is located on the banks of the Mossoró river, the main effluent of the Apodi-Mossoró 

basin, which is currently suffering serious environmental problems caused by anthropic action. 

Institutionalized by Edital no. 04/2018 PROEX IFRN, this extension project has as general objective to 

stimulate the formation of new habits regarding the use and disposal of solid waste in the academic community 
of EM José Bernardo (servers, students and parents) and local community. Defines as main methodological 

procedures: literature review; documentary survey; systematic on-site observation; semi-structured interviews; 

contacts with agencies directly involved with environmental issues in the city of Mossoró; conducting courses 
and workshops aimed at solid waste management at the school and local community; and finally, the 

implementation of an interdisciplinary project capable of inserting content pertinent to environmental 

education, in the subjects of the grades 8 and 9, leading to the implementation of a cordelteca in the school 

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento, resíduos, sólidos, educação, ambiental. 
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library, focused on this theme. The aim of the project is to achieve aspects that demonstrate the relevance of 

the proposed project in the community, providing effective professional practice to the future professionals 

who are members of the project. 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo MIKHAILOVA (2004), ações dessa natureza, que ressaltam a educação ambiental 

desde a mais tenra idade nas escolas, são necessárias em busca de melhores indicadores de 

sustentabilidade num futuro próximo; para tanto, levantou os problemas da sustentabilidade regional 

e local, traçando algumas generalizações críticas sobre a educação como uma importante ferramenta 

de desenvolvimento sustentável, aplicada em localidades específicas das diversas regiões brasileiras. 

A degradação do rio Apodi-Mossoró causada pela ocupação irregular de suas margens, é o 

problema ambiental mais impactante vivenciado pela comunidade de Passagem de Pedra. A péssima 

qualidade da água que banha a comunidade resulta da ação antrópica inadequada ao longo de toda a 

sua bacia: ocupação habitacional e econômica das margens, destruição da mata ciliar, poluição e 

eutrofização das águas. Pesquisas apontam que Mossoró é o município que fornece maior 

contribuição à poluição das suas águas, devido constituir-se na segunda maior cidade do estado, em 

quantitativos populacionais e econômicos. Além disso, os munícipes carecem de conscientização 

ambiental; é comum encontrar resíduos sólidos espalhados em ruas, praças, terrenos e especialmente, 

nas margens do rio, por toda a zona urbana e rural. 

Diante dessa problemática a Escola Municipal Vereador José Bernardo se esforça na temática 

da educação ambiental junto aos seus alunos do ensino fundamental. Como constitui-se num NEA - 

Núcleo de Educação Ambiental, tem significativa responsabilidade de contemplar em seu projeto 

pedagógico, a temática relacionada ao meio ambiente, e, portanto, solicitou ao IFRN/MO, sua 

participação extensionista em ações de educação ambiental no que diz respeito à gestão de resíduos 

sólidos, especialmente em áreas ribeirinhas, como é o caso da comunidade rural Passagem Rural; 

estas ações deverão ser desenvolvidas junto à comunidade acadêmica da EM José Bernardo 

(servidores, alunos e pais), como também na comunidade local de Passagem de Pedra. 

Sensibilizados às oportunidades de implementar ações de responsabilidade sócio ambiental 

na comunidade, os professores e alunos extensionistas deste projeto firmaram parceria com a 

comunidade escola solicitante, em ações reflexivas e práticas relacionadas à uma adequada gestão de 

resíduos sólidos nas margens do rio Mossoró, no trecho referente à comunidade de Passagem de 

Pedra. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa-ação proposta possui três objetivos principais: a resolução de problemas, a tomada 

de consciência e a produção de conhecimentos. Neste projeto, espera-se a tomada de consciência, 

visto que o tempo destinado é mínimo para se almejar resolução de problemas. 

Assim, para execução do projeto, a metodologia trouxe uma sequência de atividades práticas 

que tem por objetivo, repassar conhecimentos e analisar a percepção da comunidade acadêmica da 

Escola Municipal Ver. José Bernardo, sobre a importância e a necessidade de fazer a reciclagem, tão 

quanto agir de forma sustentável. Como metas a serem cumpridas no decorrer da execução do projeto, 

configuram: 

KEYWORDS: Management, waste, solids, education, environmental. 
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a) revisão de literatura (livros, artigos de periódicos, jornais, internet, etc);

b) levantamento documental (mapas, registros cartoriais, etc);

c) observação sistemática in loco (caminhadas, registros vídeos/imagens, etc);

d) entrevistas semiestruturadas; contatos com órgãos envolvidos diretamente com a

problemática ambiental na cidade de Mossoró (PMM, Ibama, Idema, etc);

e) realização de cursos e oficinas voltados à gestão de resíduos sólidos junto à escola e

comunidade local;

f) e por fim, a implantação de um projeto interdisciplinar capaz de inserir conteúdos

pertinentes à, nas disciplinas das séries de 8º e 9º ano, levando à implementação de uma

cordelteca na biblioteca da escola, voltada à essa temática.

O projeto prevê sua execução durante o ano letivo de 2018, e será concluído com a entrega de 

um produto adequado ao público infanto juvenil do ensino fundamental das escolas públicas 

municipais – uma cartilha sobre manejo de resíduos em linguagem de cordel, elaborada pelos alunos 

da Escola Municipal Vereador José Bernardo, público alvo do projeto, em parceria com a Academia 

Mossoroense de Cordel. 

Todas as ações foram planejadas pelos professores, auxiliadas pelos alunos extensionistas, em 

observância às demandas da escola. Aos alunos, também cabe a tarefa de fazer relatórios após cada 

atividade realizada, como também ajudar na execução das mesmas como monitores, estudar 

previamente sobre os temas abordados nas atividades e discutir, posteriormente, sobre todos os pontos 

observados durante a realização da atividade. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na Escola Municipal Vereador José Bernardo, na comunidade de Passagem de Pedra, os 

professores e alunos extensionistas do IFRN dos cursos técnicos em Saneamento e Edificações, 

desenvolveram quatro metas relacionadas à temática da educação ambiental, com ênfase à 

problemática dos resíduos sólidos, especialmente as reflexões acerca do descarte inadequado e do 

reaproveitamento. As atividades já realizadas até o momento, no decorrer do período de execução do 

projeto, no âmbito institucional, foram quatro atividades, descritas a seguir. 

3.1 Aplicação de questionário estruturado 

Realizada no dia 16/04/2018, visou apreender as suas atuais condições de saneamento básico, 

abordando os problemas relativos ao abastecimento d’água, à coleta e disposição dos esgotos 

sanitários, ao controle da poluição causada por esses esgotos, à drenagem urbana (águas pluviais) e 

ao acondicionamento, coleta, transporte e destino final dos resíduos sólidos. Também investigou as 

condições de saúde pública da comunidade, identificando as principais doenças relacionadas à 

carência de saneamento básico – doenças infecciosas oriundas da má qualidade das águas de 

abastecimento, da falta de destinação adequada dos esgotos sanitários e dos resíduos sólidos, da 

ausência de uma drenagem adequada para as águas pluviais e principalmente pela falta de uma 

educação sanitária. Assim sendo, os questionários foram aplicados à uma amostragem (dez) dos 

funcionários da Escola Municipal Ver. José Bernardo, e à uma amostragem (dez) dos moradores da 

comunidade rural de Passagem de Pedra, contendo questões em comum à temática do saneamento 

básico, assim como questões específicas referentes à caracterização do respondente. 

3.2 Aula de campo 

Realizada no dia 07/05/2018, no Parque Municipal de Mossoró Maurício de Oliveira, teve como 

objetivo a educação ambiental acerca da fauna e da flora nativas, e a conscientização da importância 

do rio Mossoró. Foi realizada trilhas ecológicas que perpassam áreas verdes nativas e modificadas, e 
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faz registros históricos acerca da ação antrópica às margens do rio Mossoró, no perímetro do 

município de Mossoró, seja na zona urbana ou rural. Participaram da visita os professores e alunos 

extensionistas do IFRN/MO, como também os professores e alunos do ensino fundamental das séries 

finais (6º ao 9º ano) da Escola Municipal Ver. José Bernardo da comunidade rural Passagem de Pedra. 

Ao todo, foram 70 alunos da escola beneficiada, 35 em cada turno. (VER QUADRO 01) 

Quadro 01: Aula de campo no Parque Municipal 

Foto 1: Visita ao Parque Municipal 

Fonte: Acervo próprio, em 07/05/2018

Foto 2: Visita ao Parque Municipal 

Fonte: Acervo próprio, em 07/05/2018

3.3 Oficina de brinquedos ecológicos 

Baseada numa metodologia citada em CAMPOS (2002), foi realizada no dia 21/05/2018, buscou a 

conscientização de aproveitamento de material reciclado, através da exploração de elemento lúdico. 

Trouxe uma sequência de atividades e práticas que visam a reflexão e ação relacionadas ao meio 

ambiente, através da construção de brinquedos com materiais que seriam jogados no lixo. Dentro da 

proposta da oficina, professores e alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Vereador José Bernardo 

confeccionaram brinquedos a partir de materiais recicláveis presentes no cotidiano dos alunos, de 

modo a vivenciar algumas práticas de educação ambiental, voltadas à gestão de resíduos sólidos. 

Como técnicas metodológicas, as turmas foram divididas em grupos de 3 a 5 alunos, orientados pelos 

alunos e professores extensionistas, onde cada grupo produziu brinquedos específico, e após pronto, 

foi feita a exposição aos outros grupos, dos brinquedos confeccionados. (VER QUADRO 02) 

Quadro 02: Oficina de brinquedos ecológicos na Escola Municipal Ver. José Bernardo 

Foto 3: Apresentação oficina 

Fonte: Acervo próprio, em 21/05/2018

Foto 4: Realização oficina 

Fonte: Acervo próprio, em 21/05/2018

3.4 Semana do Meio Ambiente 

Baseada numa metodologia citada em TEIXEIRA (2004), foi realizada no período de 04 a 

06/06/2018, trazendo uma programação com atividades lúdicas destinadas às crianças da comunidade 

acadêmica, buscando promover consciência socioambiental e refletir atitudes sustentáveis que 

colaboram para a preservação da Natureza. Dentro da proposta da semana, houveram: a realização de 

gincanas, jogos, dinâmicas e apresentação teatral de fantoche, voltados para o aprendizado sobre o 

meio ambiente; o planejamento e execução do ajardinamento de canteiros internos/externos da escola, 
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com foco no eco sustentabilidade, utilizando materiais recicláveis coletados pela própria comunidade, 

e mudas de espécies nativas e/ou adaptadas ao clima local. (VER QUADRO 03) 

Quadro 03: Semana do Meio Ambiente 

Foto 5: Mudas doadas pelo Parque Municipal – seleção e 
coleta 

Fonte: Acervo próprio, em 01/06/2018 

Foto 6: Mudas doadas pelos alunos extensionistas – 
arbóreas e arbustivas 

Fonte: Acervo próprio, em 04/06/2018 

Foto 7: Gincana de reciclados – contagem dos reciclados 

por turma (1º ao 5º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 04/06/2018 

Foto 8: Execução do jardim ecológico – preparação das 

garrafas pets (6º ao 9º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 04/06/2018 

Foto 9: Execução do jardim ecológico – preparação dos 

seixos rolados (6º ao 9º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 04/06/2018 

Foto 10: Execução do jardim ecológico – preparação 

das tampas (6º ao 9º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 04/06/2018 

Foto 11: Execução do jardim ecológico – montagem do 

jardim pelas turmas do 6º-9º ano 

Fonte: Acervo próprio, em 04/06/2018 

Foto 12: Execução do jardim ecológico – resultado 

final 

Fonte: Acervo próprio, em 04/06/2018 
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Como técnicas metodológicas, a programação da Semana do Meio Ambiente, trouxe uma 

sequência de atividades e práticas que visam repassar conhecimentos ambientais e de 

sustentabilidade, colocando as crianças e adolescentes em vivências que estimulem a sociabilidade e 

cooperação. As atividades foram divididas por turnos. No turno matutino ocorreram: as gincanas do 

reciclado e de brincadeiras, e apresentação teatral de fantoches voltada para as turmas de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 

e 5ª anos. No turno vespertino, ocorreram: ajardinamento de um canteiro interno da escola, e jogos e 

dinâmicas de reflexão voltado para as turmas de 6ª, 7ª, 8ª e 9ª anos. 

O ajardinamento do canteiro interno da escola, utilizou materiais recicláveis coletados pelos 

próprios alunos, como pneus e outros materiais recicláveis, tais como tampas, garrafas pets, entre 

outros, geralmente descartados inadequadamente às margens do rio Mossoró que banha a comunidade 

de Passagem de Pedra. Em seu planejamento e execução, contou com a utilização de mudas de 

espécies nativas e/ou adaptadas ao clima local, obtidas por meio de uma campanha de doação. Para 

junta desses materiais, foi realizada uma gincana de coleta de reciclados, entre as turmas de 6ª, 7ª, 8ªe 

9ª do turno vespertino, na semana anterior à Semana do Meio Ambiente, onde houve a coleta dos 

materiais reciclados utilizados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No primeiro semestre do projeto extensionistas “Gerenciamento de Resíduos Sólidos: sob o 

olhar da educação ambiental na comunidade de Passagem de Pedra”, buscou-se o desenvolvimento 

de uma programação lúdica voltada para a educação ambiental, onde os alunos aprenderam acerca da 

natureza, do meio ambiente, da preservação ambiental, da reciclagem e vivenciaram situações que 

estimulam a sociabilidade e cooperação. 

Além disso, a programação também sensibilizou os alunos extensionistas do IFRN e o público 

docente da escola quanto à importância da Educação Ambiental no cotidiano das pessoas, ficando 

evidente a importância de repassar conhecimentos ambientais e de sustentabilidade às crianças e 

adolescentes alvo do projeto de extensão, pois eles estão formando as suas opiniões. O educador 

assume portanto, o papel de incentivar a educação ambiental em suas ações cotidianas. 
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IFRN GEEKS II – Ensino de novas tecnologías em
Fundamental

NASCIMENTO, J. M. A.1; NEGREIRO

O artigo discorre sobre o projeto de extensão do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte, campus Parnamirim,
denominado IFRN Geeks II. Esse projeto visa o
ensino de novas tecnologias em escolas públicas de
ensino fundamental no município de Parnamirim. 
Entende-se por novas tecnologias, o ensino de
programação, robótica, desenvolvimento de jogos e
projetos com micro controladores. O referido projeto
possui parceria firmada com a Escola

The article discusses the extension project of the
Federal Institute of Education, Science a
Technology of Rio Grande do Norte, Parnamirim
campus, called IFRN Geeks II. This project aims to
teach new technologies in public elementary schools
in the municipality of Parnamirim. It is understood
by new technologies, teaching programming, 
robotics, development of games and projects with
micro controllers. This project has a partnership
signed with the Municipal School Professor Eulina
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Fundamental no Municipio de Parnamirim/RN
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O artigo discorre sobre o projeto de extensão do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte, campus Parnamirim, 
denominado IFRN Geeks II. Esse projeto visa o 
ensino de novas tecnologias em escolas públicas de 

tal no município de Parnamirim. 
se por novas tecnologias, o ensino de 

programação, robótica, desenvolvimento de jogos e 
projetos com micro controladores. O referido projeto 
possui parceria firmada com a Escola Municipal 

Professora Eulina Augusta de
Nova Esperança, Parnamirim
turmas de alunos do 4° e 5° ano do ensino
fundamental I. As aulas do projeto 
semanalmente por alunos dos cursos técnicos de
informática e mecatrônica. Essas atividades são
tratadas como prática profissional dos alunos,
inseridas no NEPP (Núcleo de Extensão e Prática
Profissional). 

ABSTRACT 

The article discusses the extension project of the 
Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte, Parnamirim 
campus, called IFRN Geeks II. This project aims to 
teach new technologies in public elementary schools 
in the municipality of Parnamirim. It is understood 
by new technologies, teaching programming, 

development of games and projects with 
micro controllers. This project has a partnership 
signed with the Municipal School Professor Eulina 

Augusta since 2017, in the neighborhood Nova
Esperança, Parnamirim / RN, attending two classes
of students in the 4th and 5th year of elementary
school I. The classes of the project are taught weekly
by students of the technical courses of computer
science and mechatronics. These activities are
treated as students' professional practice, inserted in
the NEPP (Extension Core and Professional
Practice). 

Robótica, ensino, software, programação e tecnologia. 

Robotics, teaching, software, programming and technology. 
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 e SILVA, J. A. A. G.5 

Professora Eulina Augusta desde 2017, no bairro 
Nova Esperança, Parnamirim/RN, atendendo duas 
turmas de alunos do 4° e 5° ano do ensino 

do projeto são ministradas 
por alunos dos cursos técnicos de 

. Essas atividades são 
atadas como prática profissional dos alunos, 

inseridas no NEPP (Núcleo de Extensão e Prática 

Augusta since 2017, in the neighborhood Nova 
Esperança, Parnamirim / RN, attending two classes 

h and 5th year of elementary 
school I. The classes of the project are taught weekly 
by students of the technical courses of computer 
science and mechatronics. These activities are 
treated as students' professional practice, inserted in 

Core and Professional 
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1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), por 
intermédio da Pró-reitoria de Extensão (PROEX), utilizando
de Apoio Institucional à Extensão, fomentou a criação de um núcleo de extensão e prática
profissional (NEPP) no campus Parnamirim
de prática profissional aos alunos da instituição e ofertar serviços de qualidade à comunidade,
preferencialmente economicamente carente, em atendimento

No campus Parnamirim, um dos projetos do
projeto de extensão que visa o ensino de novas t
Fundamental, do Município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. O nome do projeto faz referência
à gíria inglesa Geek, um termo da cultura pop u
eletrônicos, histórias em quadrinho, livros, filmes, animes e séries.
tecnologias”, remete aos seguintes assuntos: criação de jogos em 2D, desenvolvimento com
Arduino, aplicações com RaspBerry Pi, robótica com Lego MINDSTORMS, entre várias outras
atividades lúdicas e práticas. 

O projeto está em seu segundo ano de atividades e
no ensino de novas tecnologias. As referidas escolas majoritari
escolas privadas, ou seja, são raras as escolas públicas com condições técnicas e financeiras para
viabilização da oferta de tais disciplinas. Porém, não há como negar que na atualidade, as crianças e
adolescentes estão imersos em um ambiente onde a tecnologia digital tem forte presença. Existe um
verdadeiro fascínio por dispositivos móveis, robôs e por tecnologia em geral. Segundo Bauman
(2005), a forma como vivemos está sendo modificada em função dos desenvolvimentos 
tecnológicos relacionados aos meios de comunicação eletrônicos e as tecnologias digitais
contexto, é forte a crença, por parte de alguns educadores, de que o ensino de programação, robótica
e novas tecnologias são ferramentas úteis no processo de ensino 
inclusive, o uso dessas ferramentas é considerado parte importante da solução dos “problemas
educacionais”.  

Na atualidade, o projeto atende 35 crianças distribuídas em duas turmas de 4º e 5º ano do 
ensino Fundamental I, na Escola Municipal Eulina Augusta
aulas são ministradas semanalmente nas turmas
abordando temas tecnológicos incluídos 

Diante do exposto, a proposta do projeto 
que crianças e adolescentes, muitas vezes em condições de vulnerabilidade social, se apropriem de
conhecimentos tecnológicos que contribuirão para sua formação e mudança de per
Para isso, a equipe do projeto desenvolve material didático, aulas expositivas e experimentos
práticos que ajudam no entendimento dos conteúdos. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia baseia-se, antes de tudo, na criação dos planos de aula. De acordo com
Libâneo, o plano de aula é um instrumento que sistematiza todos os conhecimentos, atividades e
procedimentos que se pretende realizar numa determinada aula, tendo em vista
alcançar como objetivos junto aos alunos. Dentro do projeto, planos de aulas são desenvolvidos por
alunos bolsistas e voluntários, que posteriormente são revisados por pedagogas da instituição,
sempre na perspectiva de criação de uma metod
da elaboração de um plano de aula, é imprescindível a escolha do tema. No caso do NEPP, os temas

IO DE EXTENSÃO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), por 
reitoria de Extensão (PROEX), utilizando-se de recursos destinados ao programa

de Apoio Institucional à Extensão, fomentou a criação de um núcleo de extensão e prática
profissional (NEPP) no campus Parnamirim em 2017, com os seguintes objetivos: suprir
de prática profissional aos alunos da instituição e ofertar serviços de qualidade à comunidade,
preferencialmente economicamente carente, em atendimento as políticas públicas vigentes

um dos projetos do NEPP recebe o nome de “IFRN Geeks 
projeto de extensão que visa o ensino de novas tecnologias nas escolas públicas,
Fundamental, do Município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. O nome do projeto faz referência
à gíria inglesa Geek, um termo da cultura pop utilizado para fãs de tecnologia, eletrônica, jogos
eletrônicos, histórias em quadrinho, livros, filmes, animes e séries. Neste artigo, o termo “novas
tecnologias”, remete aos seguintes assuntos: criação de jogos em 2D, desenvolvimento com

es com RaspBerry Pi, robótica com Lego MINDSTORMS, entre várias outras

está em seu segundo ano de atividades e foi inspirado em escolas especializadas 
no ensino de novas tecnologias. As referidas escolas majoritariamente estabelecem parcerias com
escolas privadas, ou seja, são raras as escolas públicas com condições técnicas e financeiras para
viabilização da oferta de tais disciplinas. Porém, não há como negar que na atualidade, as crianças e

rsos em um ambiente onde a tecnologia digital tem forte presença. Existe um
verdadeiro fascínio por dispositivos móveis, robôs e por tecnologia em geral. Segundo Bauman
(2005), a forma como vivemos está sendo modificada em função dos desenvolvimentos 

lógicos relacionados aos meios de comunicação eletrônicos e as tecnologias digitais
contexto, é forte a crença, por parte de alguns educadores, de que o ensino de programação, robótica
e novas tecnologias são ferramentas úteis no processo de ensino e aprendizagem. Para muitos, 
inclusive, o uso dessas ferramentas é considerado parte importante da solução dos “problemas

atende 35 crianças distribuídas em duas turmas de 4º e 5º ano do 
ola Municipal Eulina Augusta no Município de Parnamirim/RN. As

aulas são ministradas semanalmente nas turmas, nas instalações da referida escola
abordando temas tecnológicos incluídos nas disciplinas do planejamento anual de cada turma. 

proposta do projeto é promover inclusão social e digital, permitindo 
que crianças e adolescentes, muitas vezes em condições de vulnerabilidade social, se apropriem de
conhecimentos tecnológicos que contribuirão para sua formação e mudança de per

a equipe do projeto desenvolve material didático, aulas expositivas e experimentos
práticos que ajudam no entendimento dos conteúdos.  

se, antes de tudo, na criação dos planos de aula. De acordo com
Libâneo, o plano de aula é um instrumento que sistematiza todos os conhecimentos, atividades e
procedimentos que se pretende realizar numa determinada aula, tendo em vista
alcançar como objetivos junto aos alunos. Dentro do projeto, planos de aulas são desenvolvidos por
alunos bolsistas e voluntários, que posteriormente são revisados por pedagogas da instituição,
sempre na perspectiva de criação de uma metodologia sustentável e multidisciplinar. Todavia, antes
da elaboração de um plano de aula, é imprescindível a escolha do tema. No caso do NEPP, os temas
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Neste artigo, o termo “novas 
tecnologias”, remete aos seguintes assuntos: criação de jogos em 2D, desenvolvimento com 

es com RaspBerry Pi, robótica com Lego MINDSTORMS, entre várias outras 

foi inspirado em escolas especializadas 
amente estabelecem parcerias com 

escolas privadas, ou seja, são raras as escolas públicas com condições técnicas e financeiras para 
viabilização da oferta de tais disciplinas. Porém, não há como negar que na atualidade, as crianças e 

rsos em um ambiente onde a tecnologia digital tem forte presença. Existe um 
verdadeiro fascínio por dispositivos móveis, robôs e por tecnologia em geral. Segundo Bauman 
(2005), a forma como vivemos está sendo modificada em função dos desenvolvimentos 

lógicos relacionados aos meios de comunicação eletrônicos e as tecnologias digitais. Nesse 
contexto, é forte a crença, por parte de alguns educadores, de que o ensino de programação, robótica 

e aprendizagem. Para muitos, 
inclusive, o uso dessas ferramentas é considerado parte importante da solução dos “problemas 

atende 35 crianças distribuídas em duas turmas de 4º e 5º ano do 
no Município de Parnamirim/RN. As 

, nas instalações da referida escola, sempre 
iplinas do planejamento anual de cada turma. 

é promover inclusão social e digital, permitindo 
que crianças e adolescentes, muitas vezes em condições de vulnerabilidade social, se apropriem de 
conhecimentos tecnológicos que contribuirão para sua formação e mudança de perspectiva de vida. 

a equipe do projeto desenvolve material didático, aulas expositivas e experimentos 

se, antes de tudo, na criação dos planos de aula. De acordo com 
Libâneo, o plano de aula é um instrumento que sistematiza todos os conhecimentos, atividades e 
procedimentos que se pretende realizar numa determinada aula, tendo em vista o que se espera 
alcançar como objetivos junto aos alunos. Dentro do projeto, planos de aulas são desenvolvidos por 
alunos bolsistas e voluntários, que posteriormente são revisados por pedagogas da instituição, 

ologia sustentável e multidisciplinar. Todavia, antes 
da elaboração de um plano de aula, é imprescindível a escolha do tema. No caso do NEPP, os temas 
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de aula foram produzidos a partir do conteúdo que integra o currículo dos anos finais do ensino
fundamental I, já que o projeto atende alunos do quarto e quinto ano. Tais conteúdos são
relacionados com outros que envolvam novas tecnologias

Após a criação de uma versão mais consolidada do plano de aula, os bolsistas e voluntários 
partem para a criação de mat
multidisciplinar, estimulando os alunos a buscarem soluções que integram conceitos e aplicações de
outras disciplinas envolvidas, como matemática, português, história, geografia, ciências,
informática, programação e robótica

Para que o projeto tenha vida longa, possibilitando, por exemplo, que novas equipes possam
participar com menor curva de adaptação, foi adotado práticas de gerenciamento de processos, ou 
simplesmente BPM (Business Process Ma
difundida no contexto organizacional para aperfeiçoar recursos e possibilitar melhores resultados. 
Com processos bem definidos é mais fácil identificar responsabilidades, gargalos e atividades que
não agregam valor. No NEPP, Foram criados dois processos essenciais: o processo de criação do
plano de aula com o desenvolvimento de práticas e o processo de execução das aulas

A execução das aulas segue um roteiro, também definido por processo. Cada aula possui
duração de 45 minutos, onde os primeiros 15 minutos são ocupados com a teoria necessária para
compreensão do assunto exposto. Em seguida, segue o momento de explicação da atividade prática
com posterior execução. 

Para garantir maior envolvimento dos alunos
envolvendo personagens do mundo Geek, ou seja, figuras icônicas presentes nos desenhos, games e
filmes. Isso prende a atenção dos alunos, facilitando a ministração da aula.

A avaliação do projeto é contínua, f
do fazer pedagógico. A busca pela melhoria do projeto é ininterrupta, almejando ganhos de
experiência para os bolsistas e voluntários, além da ampliação dos conhecimentos e interesse por 
tecnologias por parte dos alunos atendidos.

    3     RESULTADOS ALCANÇADO

O projeto está em seu segundo ano
eram ministradas para apenas uma turma, em 2018 já foi ampliado para duas turmas
todo o material didático foi revisto e atualizado, com base nas orientações dos professores 
orientadores, juntamente com as atividades práticas de ensino
que assistem às aulas, em 2017, houve uma melhora no re

    4    CONSIDERAÇÕES FINAIS

É o segundo ano do projeto e seus idealizadores desejam expandir o atendimento para mais
crianças e adolescentes em escolas do município de Parnamirim e cidades vizinhas. Porém, para
isso se concretizar, primeiro, é necessário consolidar um modelo pedagógico que funciona com
êxito aliado a investimento público, que pode ser viabilizado futuramente através de parcerias com
o Instituto.
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de aula foram produzidos a partir do conteúdo que integra o currículo dos anos finais do ensino
al I, já que o projeto atende alunos do quarto e quinto ano. Tais conteúdos são

relacionados com outros que envolvam novas tecnologias.  
Após a criação de uma versão mais consolidada do plano de aula, os bolsistas e voluntários 

partem para a criação de material e kits didáticos. O material é criado numa perspectiva
multidisciplinar, estimulando os alunos a buscarem soluções que integram conceitos e aplicações de
outras disciplinas envolvidas, como matemática, português, história, geografia, ciências,

ática, programação e robótica.  

Para que o projeto tenha vida longa, possibilitando, por exemplo, que novas equipes possam
participar com menor curva de adaptação, foi adotado práticas de gerenciamento de processos, ou 
simplesmente BPM (Business Process Management), uma filosofia de administração bastante
difundida no contexto organizacional para aperfeiçoar recursos e possibilitar melhores resultados. 
Com processos bem definidos é mais fácil identificar responsabilidades, gargalos e atividades que

gam valor. No NEPP, Foram criados dois processos essenciais: o processo de criação do
plano de aula com o desenvolvimento de práticas e o processo de execução das aulas

A execução das aulas segue um roteiro, também definido por processo. Cada aula possui
duração de 45 minutos, onde os primeiros 15 minutos são ocupados com a teoria necessária para
compreensão do assunto exposto. Em seguida, segue o momento de explicação da atividade prática

Para garantir maior envolvimento dos alunos, todas as aulas são trabalhadas com temáticas
envolvendo personagens do mundo Geek, ou seja, figuras icônicas presentes nos desenhos, games e
filmes. Isso prende a atenção dos alunos, facilitando a ministração da aula. 

A avaliação do projeto é contínua, formativa e sempre visa o desenvolvimento da qualidade
do fazer pedagógico. A busca pela melhoria do projeto é ininterrupta, almejando ganhos de
experiência para os bolsistas e voluntários, além da ampliação dos conhecimentos e interesse por 

parte dos alunos atendidos. 

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto está em seu segundo ano de existência e já houve avanços. 
stradas para apenas uma turma, em 2018 já foi ampliado para duas turmas

o material didático foi revisto e atualizado, com base nas orientações dos professores 
orientadores, juntamente com as atividades práticas de ensino. Segundo os professores da escola, 
que assistem às aulas, em 2017, houve uma melhora no rendimento acadêmico dos alunos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

É o segundo ano do projeto e seus idealizadores desejam expandir o atendimento para mais
crianças e adolescentes em escolas do município de Parnamirim e cidades vizinhas. Porém, para

oncretizar, primeiro, é necessário consolidar um modelo pedagógico que funciona com
êxito aliado a investimento público, que pode ser viabilizado futuramente através de parcerias com
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de aula foram produzidos a partir do conteúdo que integra o currículo dos anos finais do ensino 
al I, já que o projeto atende alunos do quarto e quinto ano. Tais conteúdos são 

Após a criação de uma versão mais consolidada do plano de aula, os bolsistas e voluntários 
erial e kits didáticos. O material é criado numa perspectiva 

multidisciplinar, estimulando os alunos a buscarem soluções que integram conceitos e aplicações de 
outras disciplinas envolvidas, como matemática, português, história, geografia, ciências, 

Para que o projeto tenha vida longa, possibilitando, por exemplo, que novas equipes possam 
participar com menor curva de adaptação, foi adotado práticas de gerenciamento de processos, ou 

nagement), uma filosofia de administração bastante 
difundida no contexto organizacional para aperfeiçoar recursos e possibilitar melhores resultados. 
Com processos bem definidos é mais fácil identificar responsabilidades, gargalos e atividades que 

gam valor. No NEPP, Foram criados dois processos essenciais: o processo de criação do 
plano de aula com o desenvolvimento de práticas e o processo de execução das aulas. 

A execução das aulas segue um roteiro, também definido por processo. Cada aula possui 
duração de 45 minutos, onde os primeiros 15 minutos são ocupados com a teoria necessária para 
compreensão do assunto exposto. Em seguida, segue o momento de explicação da atividade prática 

, todas as aulas são trabalhadas com temáticas 
envolvendo personagens do mundo Geek, ou seja, figuras icônicas presentes nos desenhos, games e 

ormativa e sempre visa o desenvolvimento da qualidade 
do fazer pedagógico. A busca pela melhoria do projeto é ininterrupta, almejando ganhos de 
experiência para os bolsistas e voluntários, além da ampliação dos conhecimentos e interesse por 

avanços. Em 2017, as aulas 
stradas para apenas uma turma, em 2018 já foi ampliado para duas turmas. Além disso, 

o material didático foi revisto e atualizado, com base nas orientações dos professores 
Segundo os professores da escola, 

ndimento acadêmico dos alunos. 

É o segundo ano do projeto e seus idealizadores desejam expandir o atendimento para mais 
crianças e adolescentes em escolas do município de Parnamirim e cidades vizinhas. Porém, para 

oncretizar, primeiro, é necessário consolidar um modelo pedagógico que funciona com 
êxito aliado a investimento público, que pode ser viabilizado futuramente através de parcerias com 
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A missão do projeto é levar conhecimento digital para
algum motivo, não tiveram a oportunidade e nem acess
democratização das tecnologias. 
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ROBOTICA EDUCACIONAL INFANTIL 
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1,2,3,4IFRN – Campus Avançado de Parelhas; 

ÁREA TEMÁTICA: Educação. 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo utilizar a 

robótica infantil como instrumento de 

ensino. Essa metodologia apresenta como 

peculiaridade estudar, resolver problemas e 

despertar nas crianças a capacidade de 

entendimento lógico, além disso, o interesse 

dos alunos pela área de 

informática/Robótica. O minicurso conta 

com dois recursos principais: O kit de 

montagem educacional mBot e o meio de 

programação MakeBlock, que utiliza a 

linguagem Scratch. O minicurso tem 

durabilidade de 24 horas/aulas com a 

participação de 24 crianças. O projeto visa 

a inclusão de crianças na informática.

ABSTRACT 

This work aims to use child robotics as a 

teaching tool. This methodology presents as 

a peculiarity to study, solve problems and 

awaken in children the capacity for logical 

understanding, in addition, the students' 

interest in the area of computer science / 

Robotics and the mini-course has two main 

features: The educational assembly kit 

mBot and the medium is by MakeBlock and 

uses the Scratch language. The mini-course 

has a duration of 24 hours / classes with the 

participation of 24 children. The project 

aims at the inclusion of children in 

computer science.

1 INTRODUÇÃO 

A robótica educativa surgiu por volta da década de 1960, quando Seymour Papert 

desenvolvia sua teoria sobre o construcionismo e defendia o uso do computador nas 

escolas como um recurso que atraia as crianças (PIROLA, 2010, p. 206). Esse recurso 

tecnólogo promove um ótimo benefício no ensino-aprendizagem das crianças, auxiliando, 

principalmente, na construção cultural e escolar. Nesse sentido, essa prática pedagógica 

PALAVRAS-CHAVE:  Robótica, programação, ensino, inclusão. 

KEYWORDS:  Robotics, programming, teaching, inclusion. 
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ajuda no desenvolvimento cognitivo e científico dos alunos. Além disso, facilita o 

desenvolvimento de uma aprendizagem mais ampla. 

Em vista disso, é interpretado como um instrumento tecnológico importante que 

traz muitos benefícios no âmbito educacional. Desse modo, o computador é uma peça 

fundamental, pois ele possibilita às crianças o acesso ao software que controla os 

componentes do robô, como a placa de controle, os motores, alguns sensores, dentre 

outros. Devido a esta interação entre o aluno, o computador e a parte física do robô, a 

robótica educacional se torna um excelente recurso pedagógico, que promove um alto 

conhecimento lógico nos alunos. 

Na educação, sua atuação acontece de forma a tornar o aprendizado mais 

significativo, promovendo, através de seu uso pedagógico, diferentes tipos de 

conhecimentos e competências. Nesse sentido, a robótica aplicada à educação – 

denominada de Robótica Educacional (d’ABREU et. al., 2012) - tem a competência de 

fazer com que os indivíduos ampliem a compreensão e a capacidade de organizar o 

pensamento para chegar a conclusões. Fosnot (apud SANDHOLTZ,RINGSTAFF e 

DWYER, 1989, p.166) afirma que, 

A tecnologia é mais poderosa quando utilizada com abordagens construtivistas 

de ensino, que enfatizam mais a solução de problemas, o desenvolvimento de 

conceitos e o raciocínio crítico do que a simples aquisição do conhecimento 

factual. 

Segundo César (2005), essa característica faz da robótica uma ferramenta 

interessante para uso na educação, uma vez que permite o desenvolvimento de situações de 

aprendizagem pela resolução de problemas interdisciplinares e transdisciplinares, simples 

ou complexos. 

Assim, parte-se do princípio de que a robótica educativa proporciona um ambiente 

interligado com as novas modernizações tecnológicas, mais um instrumento que favorece o 

crescimento intelectual do aluno por meio da experimentação, construção, observação e, 

além disso, proporciona oportunidades para identificar e solucionar problemas. Nesse 

sentido, a robótica infantil é uma ferramenta que oferece um amplo desenvolvimento na 

aprendizagem, exercitando a curiosidade, capacidade crítica, formulação de ideias e uma 

estruturação de raciocínio lógico. 

A tecnologia e suas ferramentas tecnológicas estão cada vez mais inseridas na 

atualidade, a robótica é a ciência que trata da construção e programação de robôs, 

implementada por dispositivos que podem ser reprogramados e realizar diferentes tipos de 

tarefas. Portanto, a robótica educacional infantil é uma proposta educativa que busca 

incentivar as crianças a pensarem de forma multidisciplinar envolvendo conceitos de 

diferentes áreas. 

2 METODOLOGIA 

Para realizar este estudo optamos em relação aos objetivos pela pesquisa 

exploratória, tendo como fonte de dados aulas teóricas e práticas. O método de coleta de 

dados é o estudo de caso e a natureza da pesquisa será predominantemente qualitativa. A 
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abordagem quantitativa também está sendo usada, para a análise dos dados coletados a 

partir dos questionários respondidos pelas crianças. Na elaboração dos questionários 

utilizaremos a plataforma GOOGLE FORMS. 

No primeiro instante do desenvolvimento do projeto, serão estabelecidas aulas 

introdutórias para as crianças, com fácil entendimento instrutivo, de acordo com a faixa 

etária dos alunos, que são entre 8 e 11 anos de idade  que cursam  do terceiro ao sexto ano 

do ensino fundamental, tencionando capacitá-los tecnicamente, como também, motivá-los 

pela área da informática, dando ênfase a robótica e, através das aulas práticas explorar o 

segmento de hardware da robótica e também a parte do software.  

1.1 Kit utilizado 

Durante toda a preparação das aulas, foram comentadas algumas metodologias 

educacionais que serão utilizadas durante o curso. Chegou-se a conclusão, no entanto, que 

a melhor estrutura de ensino seria, de início, apresentar o kit mBot e demostrar os demais 

equipamentos que compõe o robô. Esse kit é composto por diversas ferramentas, dentre 

elas, chassi, placa, sensores e motores. Desse modo, esse equipamento possibilita uma 

atividade mais lúdica e prática, além disso, uma boa assimilação dos conteúdos propostos. 

O kit mBot é mostrado na figura 1. 

Figura 1 – Kit do mBot. Fonte: Makeblock.cc 

Esses kits são de suma importância para preparar os alunos para desenvolver 

conceitos lógicos. Entretanto, essa tecnologia não é muito reconhecida no município de 

Parelhas-RN. 

2.2 Linguagem de programação 

A linguagem empregada pelo kit é o Scratch, que é um software bastante 

entendível, no qual o usuário simplesmente encaixa blocos com comandos e constrói 

diversas aplicações a partir dos comandos que descreve com os blocos. Na Figura 2 é 

mostrado a interface da programação do aplicativo MakeBlock. 
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Figura 2 – Ferramenta de programação do mBot 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No primeiro encontro com as crianças, foram esclarecidas as definições e objetivos 

da robótica com o auxílio de um data show e, logo após, expostos os kits mBot para avaliar 

o conhecimento a respeito do que eles entendem por robótica. Percebeu-se que os alunos

ficaram realmente eufóricos e motivados após a discursão sobre a robótica. Além disso,

foram notadas diversas habilidades, das quais podem-se destacar: a concentração, a

desenvoltura em grupo e a capacidade de raciocínio lógico. Pelo contato inicial, ficou

evidente que eles possuem bastante interesse pela informática e, principalmente, pela

robótica.

Em um segundo momento, os alunos tiveram acesso a vídeos sobre robôs e, em 

seguida, responderam um caça-palavra para avaliar o desempenho deles no primeiro 

contato. Logo após, aplicou-se um questionário qualitativo, que visava avaliar o interesse 

dos alunos pela informática e pela robótica. O resultado revelou que a maior parte dos 

alunos, cerca de 91,7% que equivale a aproximadamente 20 alunos, se mostraram 

interessados tanto pela informática quanto pela robótica, após a ministração da aula inicial. 

Apenas uma pequena parcela não teve interesse pelas áreas pesquisadas, cerca de 8,3%. O 

resultado da pesquisa pode ser visualizado no gráfico da Gráfico 1 que teve como resultado 

a grande porcentagem de alunos que possuem interesse tanto pela informática quanto pela 

área da robótica.  
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Gráfico 1 – Porcentagem do questionário 

Ao fim do questionário, destacou-se o desenvolvimento dos envolvidos, pela 

ambição de conhecimento com um relato descrito por um aluno dizendo: “Que eu possa 

aprender um pouco mais sobre os robôs e a tecnologia, e que sirva para meu futuro”.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Espera-se que esse minicurso possa vir a ser uma sugestão metodológica no auxílio 

ensino-aprendizagem. A robótica educacional é uma ferramenta, pois supriu muitas 

expectativas durante as aulas. Desse modo, almeja-se que essa tecnologia seja mais efetiva 

no ensino fundamental, inclusive, nas escolas públicas da cidade de Parelhas e também no 

interior do estado do Rio Grande do Norte, para que as crianças se sintam motivadas pela 

área da informática e da robótica, além de propiciar um bom desenvolvimento. 

Para os projetos futuros, pretende-se ampliar cada vez mais a robótica nas escolas 

municipais, tendo como objetivo incentivar as crianças a desenvolverem o raciocínio 

lógico. No entanto, é imprescindível a instalação de laboratórios de informática nas 

escolas, possibilitando a capacidade de integrar os alunos na área tecnológica. Promover 

cursos de robótica educacional para a comunidade, ou seja, fornecer atividades 

diversificadas e oficinas que permita a aproximação das pessoas com a robótica 

educacional. Dessa maneira, pode-se citar o desenvolvimento de projetos futuros que estão 

sendo elaborados pelo Campus Avançado de Parelhas-RN e que apresentam vínculo com a 

robótica e com a informática.  
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO

O projeto teve como objetivo o 

desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar 
entre as disciplinas de Língua Inglesa, Oficina 

de Jogos e IA (Inteligência Artificial) visando 
criar jogos digitais lúdicos e educativos para a 
aprendizagem de língua inglesa, das matérias de 

criação de jogos e as de lógica de programação. 
Para esta proposta, foi feito estudos de 

metodologias nas áreas de Linguística Aplicada 

relativas ao ensino-aprendizagem de língua 

estrangeira, assim como, estudos aplicados na 
área de construção de games. Tendo a aplicação 

dos jogos para os cursos que contém a disciplina 
de inglês e de tecnológicas de programação e 
criação, mostrando o poder da gamificação e 

como ela pode melhorar os estudos e 
desempenho dos alunos. 

ABSTRACT 

This project had the point of developing an 
interdisciplinary work between the subjects of 
English, Game Programming and AI (Artificial 
Intelligence), aiming create playful and educational 
digital games for a better apprenticeship of these 
same subjects and programming logic. For this 
proposal, was made studies about the methodologies 
in the fields of Applied Linguistics concerning 

teaching and learning of foreign languages, as well 
studies applies in the field of game programming. 
Having the application of the games for the courses 
that has english, programming and game creation as 
subjects, besides that showing the power of the 
gamification and how it can better the studies and 
student performance

1 INTRODUÇÃO 

A ideia do projeto surgiu de reflexões sobre o ensino de língua inglesa nos cursos técnicos 
integrados, nos quais as ementas dos cursos sinalizam a necessidade de ensino de estruturas básicas 

desta língua para o Ensino Médio, já que, a língua inglesa em nossos dias faz parte do processo de 
letramento por ser necessária para todas as pessoas no mundo globalizado em que vivemos. É de 
suma importância para apoiar as demandas das áreas técnicas que surgem com os cursos de 

Informática e Desenvolvimento de Jogos Digitais. No Campus IFRN Ceará-Mirim por ser o local 

PALAVRAS-CHAVE:  gamificação, educação, tecnologia, jogos, linguagem. 

KEYWORDS:  gamification, education, technology, games, languages. 
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que oferta esses cursos percebeu-se à necessidade, por parte dos alunos, de se estudar conteúdos que 
se encontram na língua inglesa, e na parte de lógica e programação. Foi a partir desta realidade que 

surgiu a ideia de associar o aprendizado da língua inglesa ao ensino de criação de jogos digitais 
educativos. “Jogos educacionais são planejados para ensinar conceitos de escola para crianças e 

jovens adultos de maneira divertida” (Rabin 2011, p. 36). É consenso que os jogos não são só 
modismo, principalmente falando dos jogos clássicos, eles já estão culturalmente estabelecidos, 
como aponta Rabin. Eles cumprem um papel pessoal e social através de nossa cultura e sociedade. 

É um entretenimento que pode ser adaptado à situação educativa. Pois assim atingimos a demanda 
de ensino-aprendizado da língua, utilizando-se dos conteúdos que estão sendo ensinados sobre 

lógica, programação e desenvolvimento de jogos na disciplina de língua estrangeira, nesse caso, à 
inglesa. Os jogos serão educativos e terão como principal objetivo a aprendizagem do inglês, uma 
vez que, inúmeras teorias trabalham como o aprendizado de uma segunda língua, mas na maioria 

deles não se investiga o fenômeno do ponto de vista do aprendiz, como mesmo afirma Paiva (2012). 
O diferencial do aprendizado aqui, acaba sendo algo mais particular às necessidades específicas do 

aprendizado do inglês através do aprendizado de construção de jogos digitais. A criação de jogos 
contemplará as disciplinas de Língua Inglesa, Oficina de Jogos e IA (Inteligência Artificial) e, os 
jogos servirão tanto para desenvolver a prática e análise da língua inglesa, como a prática de 

conceitos e teorias das disciplinas do curso. Portanto, o produto gerado por este trabalho irá servir 
como material didático para as aulas de língua inglesa a serem ministradas para alunos da 1ª e 2ª 

séries do Ensino Médio.  
A língua inglesa é hoje em dia utilizada como a língua de divulgação das ciências, dos trabalhos 

acadêmicos, também presente no nosso dia-a-dia, seja na internet, no trabalho, nas interações de 

pessoas em qualquer lugar do mundo, no entretenimento, nos filmes, propagandas, comércio e até 
os produtos que consumimos. Nesse projeto em especial, daremos um maior enfoque no uso das 

novas tecnologias, como uma das formas e ferramentas utilizadas para o ensino. Ribeiro (2007), 
observa a educação mediada pelas novas tecnologias, informando nossa dependência hoje em 
relação à máquina, à inteligência artificial que está sendo desenvolvida, e ao sujeito coletivo que 

vive a ideologia atual do ser humano transversalizado, ou seja, com uma visão de totalidade. Esse 
ser humano precisa adaptar-se e tornar-se flexível, criativo, interativo e cooperativo, não 

esquecendo de respeitar também as individualidades. É um momento de criação, recriação e 
benefício dele como consequência. Ação e reflexão, criação e recriação, através da educação e do 
exercício da liberdade (Coscarelli & Ribeiro, 2007 apud FREIRE, 1980). Ribeiro também enfatiza 

que devemos analisar os ganhos do processo, dos alunos, dos professores, e a representação da 
tecnologia para a escola, buscando uma educação emancipatória. 

2 METODOLOGIA 

Os procedimentos adotados neste projeto utilizam um conjunto de abordagens inerentes às 
necessidades específicas à sua construção. Por ser um trabalho interdisciplinar (língua inglesa e 

construção/programação de jogos digitais), foi-se utilizado noções de ensino-aprendizagem de 
língua inglesa com base na abordagem instrumental (ESP – English for Specific Purpose), e a 
abordagem comunicativa visando à interação e métodos de criação de material didático. A 

abordagem instrumental visou trabalhar a demanda do aprendiz, onde a partir dela se construiu o 
material que será aplicado em todas as turmas que, em sua grade curricular, tem a matéria de inglês 

e/ou alguma disciplina que aborda os conceitos de criação de jogos e lógicas de programação. 
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Mattos e Bonatto (2008) ressaltam a importância das tecnologias educacionais serem utilizadas não 
somente como auxílio na exposição em sala de aula, mas sim como criação de novas realidades, 

através de ações e operações que buscam estabelecer relações entre objetos, situações e pessoas, 
com a possibilidade de estímulo por parte dos próprios alunos à criação da própria aprendizagem, 

sistematizando os conhecimentos adquiridos e formulando outros novos, estimulando por fim, a 
autonomia. . O material específico aqui refere-se ao conteúdo previsto para o ensino de língua 
inglesa de acordo com o PPC(projeto pedagógico de curso) de língua inglesa para os cursos 

integrados de Informática e Desenvolvimento de Jogos Digitais. Assim como os jogos estão sendo 
desenvolvidos com o objetivo auxiliar na aprendizagem de vocabulário voltado para o 

desenvolvimento pessoal e técnico, por exemplo. Para a parte de jogos, foi utilizada a 
plataforma Construct 2, que é um programa que contribui para o desenvolvimento de jogos 2D em 
HTML5, no qual a sua base não é só na programação em si, mas sim em um conjunto de blocos 

lógicos que requer além do conhecimento sobre engine e programação, o conhecimento na matéria 
de inglês. Para a construção dos jogos, foi feito uma seleção de várias obras (livros) em inglês que 

focam o ensino-aprendizagem de inglês através de jogos educativos que foram usados como base no 
desenvolvimento das ideias do game. Estão sendo desenvolvidos jogos digitais para auxiliar no 
processo de aprendizagem do inglês, que é muito importante tanto na área técnica dos cursos, como 

para o desenvolvimento pessoal de cada aluno. Figueiredo e Silva (2016) abordam o uso de 
recursos digitais a favor da aprendizagem colaborativa de línguas, através da interação mediada 

pelo computador. A interação também é possível em contextos virtuais e o ensinar também pode ser 
uma função desempenhada pelo próprio aluno aprendiz. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos conseguir através da utilização de jogos digitais auxiliar no processo de 
aprendizagem da língua inglesa, uma vez que, essa disciplina é de extrema importância não só para 
as áreas de programação presentes fortemente no campus Ceará-Mirim, como também para o 

desenvolvimento pessoal dos alunos. Através do desenvolvimento desses jogos almejamos também 
fazer com que o aprendizado seja feito de forma mais prazerosa e menos cansativa, já que, segundo 

levantamentos feitos para o projeto, a maior dificuldade vem da sobrecarga. Além de, despertar a 
curiosidade sobre o mundo do desenvolvimento de jogos, em especial, o educativo, fazendo com 
que os alunos busquem mais conhecimento sobre essas áreas citadas acima.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A necessidade de aprendizagem da língua inglesa em nossos dias faz parte do letramento 

básico das necessidades de todas as pessoas no nosso mundo globalizado. Além da aprendizagem 
de uma língua estrangeira ser componente obrigatório no Ensino Médio Integrado, o inglês é de 
suma importância para os alunos do Campus Ceára-Mirim pois, faz parte do dia-a-dia da rotina de 

estudo das áreas de informática e jogos digitais, das quais os alunos fazem parte. Inúmeras teorias 
trabalham como o aprendizado de uma segunda língua, mas na maioria deles não se investiga o 

fenômeno do ponto de vista do aprendiz, como mesmo afirma Paiva (2012). O diferencial do 
aprendizado aqui, acaba sendo algo mais particular às necessidades específicas do aprendizado do 
inglês através do aprendizado de construção de jogos digitais. Os jogos servirão tanto para 

desenvolver a prática e análise da língua inglesa, como a prática de conceitos e teorias das 
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disciplinas do curso. Portanto, o produto gerado por este trabalho poderá servir de material didático 
para as aulas de língua inglesa a serem ministradas para alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio. 
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ECOLABORA: LUDICIDADE EM JOGOS PARA ALUNOS DA REDE 

PÚBLICA NA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN 

RESUMO 

O jogo apresenta-se como material pedagógico 

relevante para a aprendizagem de conceitos, 

procedimentos e atitudes, possibilitando, ambientes 

desafiadores, capazes de estimular o intelecto e, 

consequentemente, conquistar estágios mais elevados 

de raciocínio. O objetivo geral do projeto de extensão 

Ecolabora é confeccionar jogos educativos a fim de 

propiciar entretenimento e aprendizagem de forma 

interativa e lúdica aos alunos de escolas públicas na 

cidade de Santa Cruz. Para desenvolver o projeto de 

extensão segmentamos as atividades em cinco 

grandes etapas; desde a divulgação do projeto para a 

captação de alunos, formação sobre os aspectos 

teóricos do grupo, busca das demandas e dificuldades 

do alunos da escola CAIC, pesquisa dos jogos na 

internet, campanha para arrecadar o material 

reciclável para a confecção de jogos, a própria 

confecção de jogos, e por fim retorno a escola para 

entrega aos professores dos jogos produzidos para 

serem aplicados na sala de aula.  Após um ano de 

execução do projeto de extensão no IFRN - Campus 

Santa Cruz, conseguimos atender a 160 alunos do 1º 

ao 5º ano Ensino Fundamental I da escola CAIC e 

produzimos nove tipos diferentes de jogos de língua 

portuguesa e matemática que foram entregues aos 

professores da escola.  Com a execução do projeto de 

extensão esperamos ter contribuído minimante com 

os professores e alunos da escola CAIC, almejamos 

ter ampliado as possibilidades dos recursos 

pedagógicos para os professores e ter proporcionado 

uma possibilidade de educação lúdica dos temas de 

língua portuguesa e matemática para os discentes.

ABSTRACT 

The game presents itself as relevant pedagogical 

material for the learning of concepts, procedures and 

attitudes, enabling challenging environments capable 

of stimulating the intellect and, consequently, 

conquering higher stages of reasoning. The objective 

of the Ecolabora extension project is to create 

educational games in order to provide interactive and 

playful entertainment and learning to public school 

students in the city of Santa Cruz. In order to develop 

the extension project we segment the activities in five 

big steps; from the divulgation of the project to the 

recruitment of students, training on the theoretical 

aspects of the group, search for the demands and 

difficulties of the students of the CAIC school, 

research of the games on the internet, campaign to 

collect recyclable material for the making of games, 

making games, and finally return to school for 

delivery to teachers of games produced to be applied 

in the classroom. After a year of execution of the 

extension project at the IFRN - Campus Santa Cruz, 

we were able to attend 160 students from the 1st to 

5th grade Primary School I of the CAIC school and 

produced nine different types of Portuguese language 

and mathematics games that were delivered to the 

teachers of the school. With the execution of the 

extension project we hope to have contributed 

minimally with the teachers and students of the CAIC 

school, we aim to have expanded the possibilities of 

the pedagogical resources for the teachers and to have 

provided a possibility of ludic education of the 

subjects of Portuguese language and mathematics for 

the students. 

GOMES, A. T.F.1; CAMPELO, M. L. O.2; COSTA, G. C. D.3 e SILVA, L. A.4

1,2 ,3 e 4 IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

PALAVRAS-CHAVE: jogos educativos, ludicidade, rede pública de ensino. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ludicidade é uma importante fonte prática de ensino, sendo cada vez mais entendida e 

aprofundada de modo científico. No atual contexto de descaso e mazelas atinentes à promoção 

governamental da educação, o instrumento lúdico é uma possibilidade de renovação do cotidiano em 

sala de aula, cabendo ao professor de ponderar teoria e prática, visando sempre o bem-estar dos 

educandos. 

O ensino brasileiro, principalmente nos anos iniciais, carece de novas abordagens para ser 

mais efetivo e melhor assimilado. A ludicidade já faz parte do meio natural infantil. A criança, em 

suas primeiras brincadeiras, imagina um mundo de faz-de-conta, e isso já ocorre desde os primórdios 

da humanidade. Ao entrar na área acadêmica, a brincadeira pode ser transformadora, sendo a “ponte” 

para o entendimento infantil do mundo adulto. 

Nesse sentido, o jogo apresenta-se como material pedagógico relevante para a aprendizagem 

de conceitos, procedimentos e atitudes, possibilitando, ambientes desafiadores, capazes de ‘estimular 

o intelecto’ e, consequentemente, conquistar estágios mais elevados de raciocínio. Além disso, o jogo

estimula a construção do pensamento, do conhecimento e da autonomia. (REGO apud CÂNDIDO; 

FERREIRA (2000, p. 79). Além disso, o brinquedo em si, se utilizado com objetivo pedagógico 

também tem essa finalidade.  

A educação lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo, brincadeira vulgar, 

diversão superficial. A educação lúdica é uma ação inerente na criança, adolescente, jovem e adulto 

e aparece sempre como uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine 

na elaboração constante do pensamento individual em' permutações constantes com o pensamento 

coletivo. 

O projeto de extensão Ecolabora: jogos educativos sustentáveis, desenvolvido pelo Instituto 

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

tem como objetivo unir as duas questões, o lúdico e a educação ambiental, já que tem como propósito 

confeccionar jogos educativos com material reciclado a fim de propiciar entretenimento e 

aprendizagem de forma interativa e lúdica aos alunos de escolas públicas na cidade de Santa Cruz. 

Neste artigo socializaremos os resultados deste projeto de extensão que vem sendo desenvolvido 

desde 2017 na cidade de Santa Cruz/RN. 
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2 METODOLOGIA 

O projeto de extensão foi desenvolvido na escola E.E. Pedro Severino Bezerra, que funciona 

nas instalações do CAIC, instituição que está situada no mesmo bairro em que está localizado o IFRN, 

apenas a 1,5km de distância entre eles. O bairro em que ambas escolas estão situadas é considerado 

um bairro de periferia com altos índices de violência na cidade de Santa Cruz/RN.  

 Para desenvolver o projeto de extensão segmentamos as atividades em cinco grandes etapas: 

(1) Pesquisa dos jogos que atendessem as demandas de língua portuguesa e matemática apontadas

pelos professores como as áreas de maiores dificuldades dos alunos; (2) Confecção e adaptação dos 

jogos; (3) Apresentação dos jogos produzidos para os professores da escola; (4) Participação nas aulas 

dos professores utilizando os jogos produzidos pelo projeto; (5) Entrega dos jogos produzidos à 

escola. 

Na etapa 1 realizamos pesquisa em diversas fontes sobre jogos didáticos que abordassem as 

competências que deveriam ser desenvolvidas pelos alunos nas áreas de Língua Portuguesa e 

Matemática do segundo ao quinto ano do ensino fundamental I. Entre as competências essenciais 

escolhemos abordar as quatros operações básicas da matemática (soma, subtração, divisão e 

multiplicação), ordem numérica, e a noção de quantidade, assim como leitura e formação de palavras. 

Depois planejamos os jogos que seriam produzidos realizando o levantamento dos materiais 

reciclados que seriam necessários para a confecção dos jogos e brinquedos, para tanto realizamos 

uma campanha para arrecadação de materiais no IFRN-Campus Santa Cruz.  

Na etapa 2 começamos a produção dos jogos escolhidos e as adaptações necessária para 

atender aos alunos da escola E.E. Pedro Severino Bezerra. Os alunos do projeto se dividiram em 

pequenos grupos para a produção dos diferentes jogos didáticos, tendo sempre como base o princípio 

da reciclagem.   

Na etapa 3 retornamos à escola para apresentar os jogos que foram confeccionados aos 

professores, o objetivo era que eles tomassem conhecimento do que foi produzido pelo projeto e 

assim pudessem incluir os jogos em seu planejamento, para que em seguida na etapa (4) os alunos 

extensionistas que produziram os jogos tivessem a oportunidade de colaborar com o professor no 

momento da execução do jogo, também é uma oportunidade de trabalhar com os alunos a educação 

ambiental a partir da explanação dos materiais recicláveis que constitui o jogo. Por fim, na última 

etapa do projeto (5) todos os jogos confeccionados serão entregues para a escola na intenção de 

começar na elaboração de um pequeno acervo para uma futura brinquedoteca. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A aprendizagem através dos jogos é um modo dinâmico da conquista do saber, de forma que 

a criança “tome gosto” pelo aprender, sentindo prazer em estar no ambiente educacional. O professor 

é beneficiado de forma concomitante, visto que o repasse de seus conhecimentos através dos métodos 

lúdicos é facilitado, permitindo uma investigação sobre o modo de pensar do aluno, auxiliando-o no 

seu aperfeiçoamento através da transposição de suas dificuldades. (IAVORSKI, 2008). Segundo 

Piaget (1972) “o jogo é um artifício que a natureza encontrou para envolver a criança numa atividade 

útil ao seu desenvolvimento físico e mental”. 

Após vencidas as primeiras etapas do projeto, conseguimos produzir 9 tipos diferentes de 

jogos educativos, priorizando o uso de materiais recicláveis como rolo de papel higiênico, tampas e 

garrafas pet, caixas de ovo, caixas de papelão, entre outros materiais. A seguir, apresentamos alguns 

dos jogos produzidos no projeto de extensão: 

Figura 1: Rolo Silábico 

O rolo silábico é confeccionado com rolo de papel higiênico 

e papel toalha, que são descartados diariamente. O jogo é 

indicado para trabalhar com os alunos a formação de palavras 

a partir das silábicas e associando a imagem. O jogo contém 

palavras de 2, 3, 4 e 5 sílabas a depender da série e objetivo 

da aula planejada pelo professor. 

Figura 2: Toca Numérica 

A toca numérica é feita também com rolo do papel higiênico 

e com caixas de papelão. O jogo consiste em resolver a 

operação numérica que está no cartão em forma de coelho e 

colocá-lo na “toca” do seu respectivo resultado. É possível 

trabalhar com todas as operações numéricas de acordo com a 

série e nível de desenvolvimento dos alunos. 

Nessa perspectiva, ao se falar em jogos, geralmente, faz-se associação a um divertimento, 

brincadeira, passatempo que obedece a regras observadas durante a realização dessas atividades, 

contudo sabe-se que o jogo é um processo lúdico e criativo que possibilita ao sujeito da ação modificar 
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imaginariamente a realidade, pois funciona como elo integrador entre os três domínios do 

conhecimento o psicomotor, cognitivo e o afetivo-social. 

Desta forma, a aprendizagem depende em grande parte da motivação: as necessidades e os 

interesses da criança são mais importantes que qualquer outra razão para que ela se ligue a uma 

atividade. Ser esperta, independente, curiosa, ter iniciativa e confiança na sua capacidade de construir 

uma ideia própria sobre as coisas, assim como exprimir seu pensamento com convicção são 

características que fazem parte da personalidade integral da criança. (FRIEDMAN, 1996) 

Desta forma o desenvolvimento do conhecimento é um processo espontâneo, tratando-se de 

um processo de desenvolvimento total. Vejamos algumas fotos dos alunos interagindo com os jogos 

produzidos pelo projeto nos seus contextos de sala de aula: 

Figura 3 – Alunos utilizando o jogo da Toca Numérica 

Fonte: Produzido pelos autores 

Como podemos ver, as crianças ficam mais motivadas, pois querem jogar bem; sendo assim, 

esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos quanto emocionais. Estando mais motivadas 

durante o jogo, ficam também mais ativas mentalmente. Embora muitos filósofos e teóricos da 

educação tenham apontado para o "paradoxo do jogo", lúdico e educativo ao mesmo tempo, 

acreditamos que seja um recurso eficaz, a ser adotado pelo mediador para preencher as lacunas na 

aprendizagem.  

Com todos os jogos educativos produzidos no projeto com materiais reciclados objetivamos 

não apenas oferecer uma possibilidade do professor trabalhar com o lúdico em sala de aula, mas dá a 

possibilidade também dos alunos perceberam que podem aprender brincando e que aquele jogo foi 

construído com materiais que poderiam estar no lixo, mas que foram reaproveitados e estão agora 

fazendo parte da sua rotina em sala de aula junto com seus colegas e seu professor.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os exercícios lúdicos consistem no brincar, sendo essenciais para o desenvolvimento integral 

infantil (mental, cognitivo, social e motor). A ludicidade é um instrumento pedagógico que pode ser 

utilizado para o ensino em qualquer faixa etária; porém, nos anos iniciais, a proposta lúdica é muito 

bem recebida, sendo uma reprodução de situações verdadeiras do cotidiano. 

A brincadeira é fundamental para a formação do aluno-cidadão, pessoa engajada em valores 

morais, que enfrenta os obstáculos da vida com criatividade, improviso, crítica e reflexão sobre as 

situações conflitantes. A escola proporciona que a criança explore seu brincar natural, mas dentro da 

prática pedagógica. O jogo lúdico deve ser direcionado pelo professor para que sejam desenvolvidas 

as mais variadas potencialidades. 

Acreditamos que o “aprender brincando” é a melhor maneira de compreender os assuntos 

ministrados nas disciplinas básicas da grade curricular. Queremos, assim, criar ludicamente um 

ambiente de aprendizagem crítica e participativa, onde o aluno sinta-se estimulado a aprender. Por 

fim, queremos, minimamente, dar contribuições na aprendizagem dos alunos de escola pública, 

fornecendo os jogos e brinquedos lúdicos produzidos de forma sustentável através do projeto de 

extensão desenvolvido. 

REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, Paulo Nunes de. Educação lúdica. São Paulo: Loyola, 1998. 

BARBOSA, M. C. S. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. Educ. Soc., v.18, n.59, Campinas, 

ago. 1997. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo 

CÂNDIDO, Francisca Francineide; Ferreira, Simorelda Alves. O jogo como instrumento 

facilitador de aprendizagem:relato de experiência. Disponível em 

http://www.profjoaobeauclair.net/visualizar.php?idt=498571. Acesso em 08 de set. de 2018. 

FORTUNA, T. R. Jogo em aula: recurso permite repensar as relações de ensinoaprendizagem. 

Revista do Professor, Porto Alegre, v. 19, n. 75, p. 15-19, jul./set. 2003. 

FRIEDMANN, A. Brincar: crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo: Moderna, 

1996. 

KISHIMOTO, Tizuco (org). Jogo, brinquedo, brincadeira e educação. São Paulo:Cortez,1996. 

_________.O brincar e suas teorias. São Paulo: Cengage learning,2008. 

________. Jogos infantis: O jogo a criança e a educação. Petrópolis: Vozes, 1993. 

HUIZINGA, J. Homo ludens. São Paulo: Perspectiva/Edusp, 1971. 

VELASCO, Calcida Gonsalves, Brincar: o despertar psicomotor, Rio de Janeiro: Sprit, 1996. 

VYGOTSKI, L.S. A formação social da mente. 6. ed., São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2391



FÍSICA AO ALCANCE DE TODOS 

ALMEIDA, C.A.B.1; MELO, G. J. F.2; BEZERRA FILHO, D.3 SILVA, D. S.4 e GOMES, G. M.5 

1,2,3,4 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo divulgar os resultados 

alcançados na execução de um Projeto de Extensão 

que foi aprovado no Edital Nº 

029/2018/DG/COEX/NC/IFRN, intitulado “A Física 

ao Alcance de Todos” realizado no IFRN, no 

município de Nova Cruz/RN. A principal ideia é 

divulgar e desmistificar as Ciências, em especial a 

Física. Foram confeccionados experimentos de 

baixo-custo pelos participantes e esses foram 

apresentados em escolas da região. Foi obtido sucesso 

na realização dessas visitações e a forma de 

quantificar é a interação do público durante as 

apresentações. 

ABSTRACT 

This article aims to disseminate the results achieved 

in the execution of an extension project that was 

approved in Notice Nº 029/2018/DG/COEX/NC/ 

IFRN, entitled "Physics in the Reach of All" held at 

IFRN, at Nova Cruz City/ RN. A main idea is to 

divulge and demystify as Sciences,  

especially a Physics. Low-cost experiments were 

done by participants and scaled to the schools in the 

region. It was a success in the presentation of visits 

and a way of quantifying an audience interaction 

during the presentations. 

. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Física, Experimento baixo-custo, Nova Cruz/RN. 

KEYWORDS: Physics Teaching, Low-Cost Experiment, Nova Cruz/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

Há mais de 2.300 anos, Aristóteles já defendia a experiência quando afirmava que “quem 

possua a noção sem a experiência, e conheça o universal ignorando o particular nele contido, enganar-

se-á muitas vezes o tratamento”. Giordan (1999) é bem claro quando diz que o papel do ensino por 

meio da experimentação é de suma importância para o aprendizado do aluno, pois relaciona à teoria 

estudada em sala de aula e desperta um maior interesse sobre o tema abordado independente do nível 

de escolaridade. Por outro lado, os alunos também costumam atribuir à experimentação um caráter 

motivador, lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. 

Francisco Jr, Ferreira e Hartwig (2008) afirmam que à medida que se planejam experimentos 

com os quais é possível estreitar o elo entre motivação e aprendizagem, espera-se que o envolvimento 

dos alunos seja mais vívido e, com isso, acarrete evoluções em termos conceituais. E, Guimarães 

(2009) mostra que a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas 

reais que permitam a contextualização e estímulo de questionamentos de investigação. Enfim, outros 

trabalhos recentes (Silva et al., 2014; Almeida et al., 2017) poderiam ser apontados no sentido de 

aproximar os conteúdos vistos em sala de aula com uma prática experimental ilustrativa em que os 

próprios alunos podem aprender efetivamente ao realizar o seu próprio experimento. Segundo 

Ferreira et al. (2010) os experimentos podem ser conduzidos visando diferentes objetivos, tal como 

demonstrar um fenômeno, ilustrar um princípio teórico, coletar dados, testar hipóteses, desenvolver 

habilidades de observação ou medidas, adquirir familiaridade com aparatos, entre outros. Leal e 

Moita Neto (2013), por exemplo, utilizou o tema Carboidrato: Amido, através do processo artesanal 

de obtenção da goma (amido) e do uso desta para fabricação de cola artesanal (grude) para mostrar 

que é necessário valorizar cada vez mais, pois os saber que vem da crença popular de uma 

determinada cultura pode ser transformado também em conhecimento científico. “É sabido que a 

Química está em tudo, mas é necessário que o docente mostre isto em cada passo para transmitir o 

saber com sabor.” Leal e Moita Neto (2012). 

Este artigo vem relatar como está ocorrendo o Projeto de Extensão, intitulado “A Física ao 

Alcance de Todos”, aprovado no Edital Nº 029/2018/DG/COEX/NC/IFRN, desenvolvido no Campus 

Nova Cruz/IFRN, que tem como objetivo levar às escolas do município de Nova Cruz, localizado na 

Microrregião Agreste Potiguar, experimentos simples utilizando materiais de baixo custo e de fácil 

reaproveitamento/reciclagem no intuito de despertar o interesse para ciências e tecnologia.  

Para tanto foi pretendido: Estimular o interesse dos alunos para Ciências; Aproximar na 

direção vertical o Ensino Fundamental do Ensino Médio, incentivando o ingresso dos alunos da região 

agreste potiguar em alguns dos cursos oferecidos pelo Campus IFRN/NC; Desmistificar a Física, 

como uma matéria difícil de aprender, através de experimentos simples, ilustrativos e de baixo custo. 

Despertar nos discentes do IFRN/NC a tríplice Ensino, Pesquisa e Extensão permitindo assim novas 

experiências e aprendizados. 

2 METODOLOGIA 

Considerando que os experimentos desenvolvidos foram selecionados (alguns deles já foram 

até realizados durante um evento que ocorreu no município de Nova Cruz em dezembro de 2015), a 

partir do mês de setembro foram realizadas apresentações em escola da rede municipal e/ou estadual 

de ensino da região Agreste Potiguar, por meio de um conjunto de experimentos de ciências em geral 

(todos com baixo custo), com ênfase na Física. As figuras a seguir apresentam alguns experimentos 

desenvolvidos pelos discentes envolvidos no projeto. 
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Figura 1 - Experimentos confeccionados pelos discentes do Campus Nova Cruz: (A) Termoscópio; e 

(B) Transdutor de pressão

Foram realizadas visitações em Escolas Municipais e Estaduais da cidade, e nessas 

apresentações os alunos participantes do projeto fizeram uma rápida apresentação dos cursos 

ofertados no Campus Nova Cruz/IFRN e de outras ações/projetos que estejam em evidência naquele 

período, como as Olimpíadas de conhecimentos (como de História, de Matemática, de Física, de 

Astronomia) e em seguida foram realizados os experimentos de forma a interagir e despertar o 

interesse do público. A cada experimento, foi realizada uma explanação sobre o conteúdo científico 

que o envolve/explica, ora apresentando oralmente, com auxilio do quadro branco, ora utilizando 

slides, com um data-show.  

Ao final de cada apresentação foi avaliado o conhecimento aprendido pelo público durante a 

apresentação através de um questionário, tais dados serão apresentados por meio de artigos em 

eventos científicos da área. A cada apresentação será feita uma análise, pela equipe que compõe o 

projeto, afim de identificar virtudes, aprendizados e fragilidades de cada momento, dessa forma 

espera-se criar um processo de melhoria contínua. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Será apresentado nesse tópico os fatos ocorridos durante uma das apresentações realizada, 

quando toda a equipe envolvida visitou a Escola Estadual Alberto Maranhão, localizada na cidade de 

de Nova Cruz/RN. 

As figuras a seguir apresentam três momentos diferentes durante a visitação. Na figura 2(A) 

tem-se o início dos trabalhos, quando os discentes envolvidos fizeram uma explanação explicitando 

o motivo daquele momento, bem como a apresentação dos discentes presentes envolvidos no Projeto

de Extensão. Na figura 2(B), tem-se o registro em que os discentes estavam apresentando uma das

consequências do Teorema de Stevin, mostrando um experimento de baixo custo confeccionado pela

equipe e as aplicações desse conceito no dia-a-dia.

(A) (B) 
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Figura 2 – Discentes participantes do Projeto em dois momentos distintos: (A) durante a explanação 

inicial sobre o Projeto; e (B) Demonstrando um experimento sobre o Teorema de Stevin 

(A) 

(B)
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Figura 3 – (C) Discentes participantes do Projeto apresentando experimento sobre Princípio de 

Pascal; e (D) O interesse dos discentes do 9º Ano durante a apresentação 

A figura 3(C), tem-se os discentes participantes do Projeto demonstrando um experimento que 

envolve conteúdos distintos, nesse caso o Princípio de Pascal e densidade. Já na figura 3(D), tem-se 

o interesse despertado na turma de 9º Ano dessa escola, os discentes estavam tão interessados que em

alguns momentos chegavam a levantar da cadeira para ver o que estava acontecendo durante a

apresentação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A quantidade de Discentes internos ao Campus que se mostraram interessados em participar 

do Projeto foi muito maior que o esperado, levando a atingir um dos resultados propostos que era 

despertar o interesse dos Discentes. 

Durante as apresentações nas escolas, foi percebido um grande interesse do público pelos 

experimentos, bem como surpresa pela forma de explanação da equipe e pelas aplicações cotidianas 

apresentadas por esses enquanto demonstravam na prática os conceitos teóricos envolvidos. 

Esses fatos levaram a equipe de Docentes envolvida no Projeto a propor uma continuação 

dessa ideia, sendo que dessa vez ampliando a variedade de experimentos confeccionados e até mesmo 

levar para as apresentações os equipamentos adquiridos pelo Instituto que existem nos laboratórios 

do campus. 

(C) 

(D) 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2396



REFERÊNCIAS 

ALMEIDA, C. A. B.; SILVA JUNIOR, J. P. ; ARAUJO, B. S. ; MELO, E. J. F. ; MELO, G. 

J. F. . APRENDENDO FÍSICA ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS. In: SECITEX III Semana de 

Ciência, Tecnologia e Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, 2017, Caicó. SECITEX 2017, 2017. 

FERREIRA, L. H.; HARTWIG, D. R.; OLIVEIRA, R. C. Ensino Experimental de Química: 

Uma Abordagem Investigativa Contextualizada, Química Nova na Escola 2010, 32, 101. 

FRANCISCO JR, W. E.; FERREIRA, L. H.; HARTWIG, D. R. Experimentação 

Problematizadora: Fundamentos Teóricos e Práticos para a Aplicação em Salas de Aula de Ciências. 

Química Nova na Escola 2008, 35, 41. 

GIORDAN, M.  O Papel da Experimentação no Ensino de Ciências. Química Nova na Escola 

1999,43,49. 

GUIMARÃES, C. C. Experimentação no Ensino de Química: Caminhos e Descaminhos 

Rumo à Aprendizagem Significativa. Química Nova na Escola 2009, 198, 202. 

LEAL, R. C.; MONTEIRO, E. A. S.; NASCIMENTO, T. L. A. B.; MOITA NETO, J. M. 

Explorando a cinética química através da queima de uma vela. Educación Química 2014, v. 25, p. 

9396. 

LEAL, R. C.; MOITA NETO, J. M. Amido: Entre a Ciência e Cultura. Química Nova na 

Escola 2013, v. 35, p. 75. [9]LEAL,R.C.;MOITANETO,J.M. A Química está em tudo! In: 10º 

Simpósio Brasileiro de Educação Química 2012, Teresina - PI. 

SILVA, K. S.; NASCIMENTO, M. C. M.; SIQUEIRA, E. F. V.; ALVES, M. R. C.; 

OLIVEIRA, F. M.; FREITAS. A. J. D.; FREITAS, J.D. Importância do PIBID para a Realização de 

Atividades Experimentais Alternativas no Ensino de Química. Química Nova na Escola 2014, 283, 

288.

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2397

http://lattes.cnpq.br/5375746423286558


EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA GLOBAL 

FERNANDES, L. S.1; SANTOS, K. G. A.2
1, IFRN – Campus Natal Central; 2 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Educação. 

RESUMO 

Este trabalho traz considerações sobre a 
educação para o desenvolvimento da 
Cidadania Global, tomando como base o 
conceito de cidadania da UNESCO que 
contempla a realidade das inovações 
tecnológicas contemporâneas de ensino, no 
âmbito local, nacional e internacional.  Assim, 
como estudo de caso utilizando essa 
abordagem, apresentamos o projeto chamado 
Interculturalidade Brasil & Mundo, que 
envolve professores, alunos brasileiros, do 

quarto ano do ensino médio, e estrangeiros - de 
intercâmbio provenientes da parceria IFRN, 
AFS e Rotary. No entanto, o estudo 
apresentado ainda está em execução e sendo 
implementado através de resultados 
preliminares já obtidos. Vale salientar que a 
ideia surgiu por intermédio de docentes 
voluntários que orientam os alunos brasileiros 
e os intercambistas mediante práticas 
pedagógicas multidisciplinares.  

ABSTRACT 

This work presents considerations on 
education for the development of Global 
Citizenship, based on the concept of 
citizenship of UNESCO that points out the 
reality of contemporary technological 
innovations in teaching, at local, national and 
international level. Thus, as a case study using 
this approach, we present the project called 
Interculturality between Brazil & World, which 
involves teachers, Brazilian students, fourth 

year of high school, and foreign exchange 
students from IFRN, AFS and Rotary 
partnership. However, the presented study is 
still in execution and has been implemented 
through preliminary results obtained. It is 
worth noting that the idea came about through 
volunteer teachers who guide Brazilian 
students and exchange students through 
multidisciplinary pedagogical practices. 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizado de línguas. Cidadania Global. Educação.  Protagonismo Tecnologia. 

KEYWORDS:  Language learning. Global Citizenship. Education. Protagonism Technology. 
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1. INTRODUÇÃO

Um dos objetivos deste trabalho é estimular o conhecimento de mundo e pensamento crítico 

dos discentes a respeito do interculturalismo, do conceito de cidadania e globalização. Para isso, faz-

se necessário ampliar os conceitos citados, de maneira dinâmica e prazerosa, além de propiciar o 

trabalho colaborativo e a construção do conhecimento. Através da convivência com indivíduos de 

outros países é possível entender as diversidades, assim como quebrar possíveis barreiras e 

preconceitos, por venturas existentes. No intuito de aprimorar o conhecimento linguístico, a língua 

inglesa está sendo utilizada como ferramenta de aproximação e aprendizado. 

Conforme descrito no guia da UNESCO (2016), um mundo cada vez mais globalizado levanta 

questões sobre o que constitui uma cidadania significativa e suas dimensões globais. Embora a noção 

de cidadania para além do Estado-nação não seja nova, as mudanças no contexto global (como o 

estabelecimento de convenções e tratados internacionais; o crescimento de organizações, empresas 

transnacionais e movimentos da sociedade civil e o desenvolvimento de marcos internacionais de 

direitos humanos) têm implicações importantes para a cidadania global. As autoras Kaufmann e Silva 

(2016) explicam que a ideia de uma cidadania para além do Estado-nação, firma-se no direito das 

pessoas, independentemente de suas nacionalidades, de serem portadoras de garantias reciprocamente 

reconhecidas, fundado nos direitos humanos e na pragmática necessidade de se construir soluções 

globais democráticas, legítimas para os problemas também globais, nesta era tecnológica que rompe 

com as barreiras territoriais, diferente da dinâmica nacionalista. 

Para a OXFAM1, Cidadania Global é uma corrente social que está impulsionando um novo modelo 

de cidadania, ativamente comprometida para conseguir um mundo mais equitativo e sustentável. 

Neste contexto, a Educação para a Cidadania Global-ECG visa respeito mútuo e a valoração da 

diversidade, a defesa do meio ambiente, o consumo responsável e o respeito pelos direitos humanos, 

sejam eles individuais ou sociais. E para a Fundação Educação e Desenvolvimento 2(2010), não há 

cidadania sem espaços de práticas cívicas em que indivíduos e grupos sociais se reconhecem e são 

1 OXFAOxford Committee for Famine Relief. Foi criado na Inglaterra em 1942 para agir contra a fome 
causada pelo bloqueio inglês contra a ocupação nazista na Grécia. Estudantes e cidadãos da cidade de Oxford 
uniram-se, apesar do bloqueio, para alugar um barco para enviar comida para a população. 

2 FED - Fondation Éducation et Développement 
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reconhecidos. Esses espaços são campos de debate, criatividade, tensões, negociações e busca de 

consensos, confrontos interindividuais e intergrupais, mas também entre indivíduos e grupos frente 

às instituições.  

.  

Ao explicar o projeto desenvolvido no IFRN, fazemos uma explanação da importância do 

mesmo dentro do Instituto e o impacto na comunidade. De acordo com Tawil3, 

A  educação pode ser amplamente concebida como um processo de socialização através da transmissão de 
conhecimento, know-how e valores. Nessa perspectiva, toda uma gama de agentes e instituições, como 
familiares, pares, mídia, trabalhadores, organizações religiosas ou da sociedade civil e sistemas educacionais 
formais e não-formais estão envolvidos, desde mais ou menos explicitamente, neste processo de socialização. 
Enquanto o sistema educacional está longe de ser o único vetor ou mesmo o mais importante dessa socialização, 
as instituições educacionais permanecem no centro do processo, pois traduzem explicitamente uma política 
pública no coração da reprodução de qualquer sociedade. De fato, além das funções socioeconômicas, a educação 
pública tem funções sociais, cívicas e políticas relacionadas à formação da cidadania e ao fortalecimento da 
coesão social dentro do Estado-nação. Ao fazê-lo, os sistemas nacionais de educação têm um papel fundamental 
na promoção do conhecimento, habilidades e valores necessários para capacitar os alunos. 

Há uma equipe de professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN), que recebe anualmente um grupo de alunos intercambistas, entre 16 e 19 

anos para cursar o ensino médio. Esse projeto foi iniciado em parceria com a  AFS Intercultura Brasil 

e Rotary Internacional do Brasil com o  intuito de promover a interculturalidade entre alunos 

brasileiros e os de outras nacionalidades. A dinâmica é muito simples, a escola recebe estes alunos 

que passam o ano letivo no ensino médio profissional nos vários cursos disponíveis e residem em 

casas de famílias, criteriosamente escolhidas, que se oferecem para recebê-los. Atualmente, são 

quatro (04) alunos que estudam no IFRN, oriundos de países como o Canadá, Alemanha, Tailândia e 

Áustria. Esses estudantes são inseridos em projetos que viabilizam o compartilhamento de 

conhecimento e experiências vivenciadas em seus países, e ainda contribuem com o ensino da língua 

inglesa e do seu idioma materno, além de aprender um pouco mais sobre o seu país.  Em contrapartida, 

assistem aulas no turno inverso da disciplina de língua portuguesa, como língua adicional, com o 

intuito de aprimorar e ampliar seus conhecimentos linguísticos e culturais. Nestas aulas,  outros 

intercambistas, que estão na cidade, também frequentam as aulas junto com a  turma. A presença 

3  Sobby Tawil é doutor em Educação e Desenvolvimento e Diplôme d'études supérieures (DES) em 
estudos de desenvolvimento pelo Instituto de Pós-Graduação em Estudos Internacionais e Desenvolvimento 
(Genebra). 
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desses alunos possibilita uma rica troca de experiências genuínas as quais envolvem interações 

multidisciplinares, sociais e afetivas, além do desenvolvimento lingüístico-cultural entre todos os 

envolvidos. Todo trabalho é possível devido a disponibilidade de um pequeno grupo de professores 

do IFRN, que se interessaram em criar oportunidades de aprendizagens, mediante a parceria, 

construindo novas práticas pedagógicas através do conceito de interculturalidade e ou cidadania 

global. 

Um dos projetos que está sendo trabalhado em quatro turmas do 4º ano do ensino médio é o 

Interculturalidade Brasil & Mundo, que consiste em dinâmicas de apresentações realizadas pelos 

intercambistas sobre suas vidas pessoais e seus países nas salas de aula. Para isso, os alunos brasileiros 

seguem diretrizes e realizam atividades em grupos antes, durante e após a palestra. A realização segue 

quatro etapas: a primeira refere-se ao preenchimento de um formulário sobre o conhecimento prévio 

do assunto e o que mais interessam saber. A segunda é a busca de informações mais detalhadas na 

internet e a elaboração de perguntas a serem feitas ao palestrante. A terceira é a palestra e a sessão de 

perguntas. A quarta, trata do compartilhamento de informações, dos relatos de aprendizagem e 

sugestões dos alunos. A partir dessa experiência, os alunos realizam apresentações semelhantes 

focando países de língua inglesa. 

Vale ressaltar que as aulas têm como base o aprendizado baseado em tarefas cujo processo de 

aprendizagem é realizado em várias fases ou componentes de uma lição que tem uma tarefa como 

objetivo principal, conforme a figura abaixo (Ellis, 2001). 

Na figura pode-se perceber que existe um processo de construção deste conhecimento e o professor 

atua como facilitador deste processo, sobretudo focando na aprendizagem centrada no aluno. 

(student-centered learning). 

1.1 Educação para Cidadania Global (ECG) 

Para a UNESCO (2015), existem diferentes interpretações quanto à noção de cidadania global. 

Um entendimento comum é de que seja um sentimento de pertencer a uma comunidade mais ampla, 
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além de fronteiras nacionais, que enfatiza nossa humanidade comum e faz uso da interconectividade 

entre o local e o global, o nacional e o internacional. E cidadãos globais são indivíduos que pensam 

e agem para um mundo mais justo, pacífico e sustentável. 

Ainda, conforme a UNESCO (2015), a Educação para Cidadania Global visa a equipar alunos 

de todas as idades com valores, conhecimentos e habilidades que sejam baseados e promovam o 

respeito aos direitos humanos, à justiça social, à diversidade, à igualdade de gênero e à 

sustentabilidade ambiental.  

A seguir, são apresentadas as três dimensões conceituais ou áreas de aprendizagem, inter-

relacionados entre si, com os principais componentes do processo de aprendizagem indicados para 

cada um: 

Dimensões conceituais básicas da ECG 

Habilidades cognitivas Os alunos adquirem conhecimentos, compreensão 

e raciocínio crítico sobre questões globais e sobre a 

interconectividade/interdependência entre países e entre 

diferentes populações. 

Habilidades 

socioemocionais 

Os alunos têm o sentimento de pertencer a uma 

humanidade comum, ao compartilhar valores e 

responsabilidades e possuir direitos. 

Os alunos demonstram empatia, solidariedade e 

respeito por diferenças e diversidade. 

Habilidades 

comportamentais 

Os alunos agem de forma efetiva e responsável 

nos contextos local, nacional e global, em prol de um 

mundo mais pacífico e sustentável. 

Fonte: UNESCO (2015). 

A ECG aplica uma abordagem de aprendizagem ao longo da vida, que começa na primeira 

infância e continua em todos os níveis de ensino e na vida adulta.  
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Essa abordagem requer “metodologias formais e informais, intervenções curriculares e 

extracurriculares e mecanismos de participação convencionais e não convencionais”. 

Para a UNESCO (2015), entretanto, existem várias características comuns da ECG, que 

fomentam nos alunos: 

◗ Uma atitude sustentada em uma compreensão dos múltiplos níveis de identidade e o

potencial para uma identidade coletiva que transcenda diferenças individuais, culturais, religiosas, 

étnicas ou outras; 

◗ Um profundo conhecimento de questões globais e de valores universais, como justiça,

igualdade, dignidade e respeito; 

◗ Habilidades cognitivas para raciocinar de forma crítica, sistêmica e criativa, incluindo a

adoção de uma abordagem com múltiplas perspectivas, que reconheça diferentes dimensões, 

perspectivas e ângulos das questões; 

◗Habilidades não cognitivas, incluindo habilidades e aptidões sociais e comunicativas, como

empatia e resolução de conflitos, além de criação de redes e interação com pessoas de diferentes 

contextos, origens, culturas e perspectivas; 

◗ Capacidades comportamentais para trabalhar de forma colaborativa e responsável a fim de

encontrar soluções globais para desafios globais, bem como para lutar pelo bem coletivo. 

1.2 Utilização de tecnologias como contributo da educação para o desenvolvimento da 

Cidadania Global 

Tradicionalmente, o saber docente, por vezes, esteve engessado em práticas que posicionaram 

o aluno como um receptor de informações e conteúdos, sem considerar o educando como protagonista

de ações e experiências relacionadas a essas informações e a esses conteúdos (Figueiredo et al, 2015, 

p. 1155). Moreira (2009) argumenta que o caráter contraditório e complexo das sociedades

contemporâneas, em um mundo globalizado, não permite mais uma visão restrita de transferência 

educacional, com base na qual se visse como aceitável o mero transporte de elementos culturais 

produzidos no Primeiro Mundo. Conforme Kaufmann e Silva (2016), a era tecnológica vivenciada 

nas últimas décadas, revolucionou a sociedade contemporânea, criou novos tipos de comunidades, de 
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comportamentos, redirecionou a economia, fazendo surgir novos valores, ideias, padrões, 

experiências jurídicas de forma inédita e, também, uma nova concepção de cidadania. Associado a 

isto está a globalização, que faz com que a informação se desterritorialize, uma vez que passa a ser 

virtual e simultânea, contribuindo para essa globalização, também, da informação. Frente a tudo que 

se vive, ao avanço das novas tecnologias em ritmo antes nunca visto, à distância existente na relação 

interpessoal e ao mesmo tempo à facilidade com que se deslocam fisicamente ou virtualmente para 

as mais longínquas partes do globo terrestre, faz-se necessário construir um novo paradigma para 

compreender o mundo contemporâneo. 

Nas últimas décadas, no campo da educação, tem se apresentado um interesse e uma 

necessidade crescente de abordagens pedagógicas que contemplam as experiências cognitivas dos 

alunos, as quais se constituem não só a partir do verbal como também de imagens digitais ou 

eletronicamente produzidas e programadas para as experiências pedagógicas, curriculares e 

interativas entre humanos e computadores (Figueiredo et al, 2015, p. 1154). Conforme Fardo (2013, 

p. 3), a educação é uma área que necessita de novas estratégias para dar conta de indivíduos que cada

vez estão mais inseridos no contexto das mídias e das tecnologias digitais e se mostram 

desinteressados pelos métodos passivos de ensino e aprendizagem utilizados na maioria das escolas. 

Para Prensky (2001, p. 1), os alunos de hoje não são mais as pessoas que nosso sistema educacional 

foi projetado para ensinar, os alunos não mudaram apenas de forma incremental do passado, nem 

simplesmente mudaram sua gíria, roupas, adornos corporais ou estilos, como aconteceu entre as 

gerações de anteriormente. Os novos alunos são chamados de “Nativos Digitais”, pois os nossos 

alunos são “falantes nativos” da linguagem digital de computadores, videogames e internet. Segundo 

Bissolotti et al (2014, p.6), em sala de aula o professor frequentemente assume uma postura 

mediadora, estimulando a discussão entre os alunos e o compartilhamento de ideias e experiências. 

O mesmo pode ser feito nos ambientes virtuais na busca de uma melhor organização. 

2. METODOLOGIA

As docentes de língua inglesa e de língua portuguesa, instruíram os intercambistas a 

prepararem em inglês e português uma apresentação em slides abordando vários tópicos relacionados 

à vida pessoal e ao país de origem cuja divisão é: 

- Vida pessoal - Para resguardar a vida pessoal de cada aluno intercambista, ele tem a opção de

colocar fotos pessoais ou fictícias que possam representar entes queridos e atividades que envolvam 

a cidadania global. Exemplo: PERSONAL ASPECTS (My life, My hometown, hobbies, pets…) 

- Aspectos específicos do país - Em linha geral, aspectos sociais, econômicos e culturais. Exemplos:
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PRESENTATION: 

PERSONAL ASPECTS (My life, My hometown, hobbies, pets, childhood, religion, Tastes …) 

1. HISTORY (ancient and modern ones, spoken languages... )

2. GEOGRAPHY (Relief, landscapes, Tourist attractions...)

3. ECONOMY (Developed or underdeveloped country, currency...)

4. CULTURE (Art, Music, literature, typical food, dance, movies, famous   people, dress code...)

5. POLITICS(parties…)

6. SCIENCE AND TECHNOLOGY

7. EDUCATION (System, Schools, Respect, Teacher´s treatment…)

8. RELIGION

9. FUN FACTS

10. GENERAL ISSUES (Prejudice, Human rights, Poverty, Famine, inequality…)

Desenvolvimento do projeto passo a passo  

A. Pré-tarefa:

Primeira etapa - Utiliza-se o KWL (Know /Want/Learn) chart, uma estratégia metacognitiva, criada 

por Donna Ogle em 1986, para ativar o conhecimento prévio e gerar perguntas a serem investigadas. 

Isto é, um quadro que contém três colunas com as letras do acrônimo, em inglês, cuja tradução, diz 

espeito a K o que sei, W o que quero saber e L o que aprendi após a palestra. No caso específico da 

aula, na coluna  know, os alunos escrevem tudo que sabem sobre o país e,  na segunda coluna Want 

o que querem saber sobre ele.

Segunda etapa - Os alunos são levados para o laboratório de informática, e buscam informações mais 

detalhadas na internet. Em seguida, criam um banco de possíveis perguntas, em inglês, em um único 

documento para a turma no google docs, especificando os componentes do grupo. 
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B. Durante a Tarefa

Terceira etapa - Na apresentação, os alunos do IFRN anotam todas as informações novas, trazidas 

pelo intercambista. Ao término, fazem as perguntas previamente preparadas e as que surgirem na 

hora. 

C. Pós Tarefa

Em grupos, previamente distribuídos, discutem todas as novas informações preenchidas no quadro 

KWL , Após todas as postagens, fazem a leitura do que foi postado pelos outros grupos e socializam 

o aprendizado.

Quarta etapa - Alunos pesquisam lista de países que têm o inglês como língua oficial ou segunda 

língua e escolhem um deles para fazer apresentação para turma, seguindo os mesmos critérios 

estabelecidos para a apresentação do intercambista. Não pode haver países repetidos. Dessa forma, 

os alunos constroem conhecimento através de uma visão global do  que é intercultura e solidifica a 

importância do aprendizado da língua inglesa para uma compreensão plena do mundo, uma vez que 

a maioria dos intercambistas falam inglês como segunda língua, ou como nativa.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Alguns limites dos discentes esperados são relacionados ao desconhecimento de vocabulário e 

expressões da língua inglesa, assim como aspectos sociais, políticos e econômicos que não fazem 

parte do repertório dos alunos. Desafio que o aluno tem em selecionar e priorizar as informações mais 

pertinentes a serem inseridas nas apresentações que sejam de interesse do público-alvo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de depoimento escrito dos alunos, poderemos analisar de forma mais minuciosa os 

aspectos que podem ser corrigidos ou melhorados. E ao término do projeto, será realizado um 

questionário para avaliar efetivamente a abrangência desse aprendizado. 

Como resultados esperados vislumbra-se uma melhor interação entre os alunos, assim como, 

ampliação das competências comunicativas, sociais, cognitivas abrangendo as habilidades de 

compreensão, produção oral e escrita. Além disso, seus resultados poderão ser amplamente 

divulgados em simpósios, congressos e atividades afins. 
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Mediante estudo minucioso da cartilha de cidadania global da Unesco e pressupostos da 

Oxfam pretende-se criar aulas mais significativas, ampliando a visão global dos discentes e docentes 

no que diz respeito à reflexão crítica dos temas abordados no programa das aulas e no currículo das 

diversas disciplinas que compõem o núcleo estruturante da instituição.  
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A importância da existência do NUCLING no IFRN Campus Avançado Lajes 

OLIVEIRA, S. F.,1; SILVA, B. M. G. 2, OBADOWSKI, K. V. B.3, MEDEIROS JR, J. L.4, BEZERRA, J. P. S.5 

1,2, 3, 4, 5 IFRN – Campus Avançado Lajes; 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O Núcleo de Língua Inglesa (NUCLING) do IFRN 

Campus Avançado Lajes é um projeto de extensão 

que foi criado no ano de 2017 - e continua até o 

presente momento - a partir da necessidade de suprir 

a carência de ações e cursos na área de língua 

inglesa na Microrregião de Angicos. Este trabalho 

objetiva apresentar a importância das atividades 

desenvolvidas pelo NUCLING no seu um ano e 

meio de funcionamento, como a oferta de dois 

cursos FIC de Inglês Básico e Inglês Básico II com 

aulas comunicativas, um clube de inglês com música 

chamado Songify realizado quinzenalmente e a 

orientação de alunos monitores voluntários que 

auxiliam a execução dessas atividades. A fim de 

conhecermos a importância do NUCLING no IFRN 

Campus Avançado Lajes, questionamos os sujeitos 

(participantes e alunos monitores) envolvidos nessas 

atividades e trazemos excertos de como eles pensam 

sobre a importância do Núcleo para a comunidade e 

para a sua aprendizagem. Os resultados evidenciam 

os efeitos positivos do Núcleo na vida dos sujeitos, 

como a melhoria na aprendizagem do inglês, 

autonomia para estudo e pesquisa, autoconfiança e 

senso de responsabilidade para os alunos monitores. 

O trabalho traz ainda algumas limitações para a 

execução do projeto como: dificuldades de 

divulgação das ações para a comunidade externa ao 

Campus; existência de apenas uma docente, o que 

impede que mais atividades sejam ofertadas; 

inexistência de material na biblioteca do Campus e 

evasão pontual em alguns encontros do Songify.  

PALAVRAS-CHAVE: Extensão, Aprendizagem, língua inglesa, Curso FIC, Songify. 

ABSTRACT 

The English Language Center (NUCLING) of the 

IFRN Lajes Campus is an extension project that was 

created in the year of 2017 - and continues up to the 

present moment - due to the lack of actions and 

courses in the English language area in the 

Microregion of Angicos. This work aims to present 

the importance of the activities developed by 

NUCLING in its one and a half years of work, such 

as the offer of two FIC courses in Basic English 

(level A1) and Basic English II (level A2) with 

communicative classes, an English music club called 

Songify, held every two weeks and the advizing of 

volunteer students who assist in the execution of 

these activities. In order to know the importance of 

NUCLING in the IFRN Lajes Campus, the subjects 

(participants and volunteer students) involved in 

these activities were questioned and speeches of how 

they think about the importance of the Center to the 

community and its learning are displayed along this 

study. The results show the positive effects of the 

Center on the subjects' lives, such as the 

improvement of English language learning, 

autonomy for study and research, self-confidence 

and sense of responsibility for students. The work 

also has some limitations for the execution of the 

project, such as difficulties of broadcasting the 

actions to the community outside the Campus; 

existence of only one English teacher, which 

prevents more activities from being offered; lack of 

material in the Campus library and evasion in some 

of Songify meetings. 
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KEYWORDS: Extension, Learning, English language, FIC Course, Songify. 

1 INTRODUÇÃO 

Aprender a Língua Inglesa nos dias de hoje é fundamental para atender as demandas de 

comunicação com outras pessoas de origens distintas, sendo ela a língua franca de comunicação 

(KADRI, 2010), bem como o acesso a novos conhecimentos por meio dessa língua-alvo.  

Levando isso em consideração, em 2017, o Campus Avançado Lajes desenvolveu um 

projeto de extensão (edital fluxo contínuo PROEX 01/2017) que objetivava a criação do Núcleo de 

Língua Inglesa (doravante NUCLING). Este, por sua vez, teve o intuito oferecer atividades de 

extensão para a comunidade do próprio campus, incluindo alunos e servidores, e para a comunidade 

externa de Lajes e cidades circunvizinhas, que primassem por práticas de leitura e escrita na língua 

inglesa. O projeto foi motivado pela escassez de oportunidades de aprendizagem da língua-alvo na 

microrregião de Angicos. 

 Ao ter suas ações para o ano de 2017 concluídas, o projeto gerou efeitos positivos na 

motivação de muitos sujeitos que já tinham e vieram a ter acesso ao IFRN. Os discentes 

participantes do projeto deram os primeiros passos para a sua formação linguístico-cultural, 

considerando que conhecer a língua inglesa e obter proficiência satisfatória pode aumentar os seus 

repertórios de conhecimentos e lidar a melhores opções de emprego. 

 Um ano e meio depois da implementação deste espaço, as atividades continuam sendo 

desenvolvidas. O NUCLING do Campus Avançado Lajes tem como objetivo geral contribuir com a 

aprendizagem linguística de sujeitos da microrregião, submetendo-os a diversas possibilidades de 

situações comunicativas e simulações de tarefas linguísticas na língua inglesa. Outros objetivos são: 

a) Promover o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas (ouvir, falar, ler e escrever) no

nível básico A1 e A2 (conforme Quadro Comum Europeu de Referência para o ensino de línguas) 

na língua inglesa, b) Propiciar formação cultural e consciência a nível local e global a partir da 

exposição a diversas formas e realidades socioculturais e c) Desenvolver as relações interpessoais e 

habilidades de comunicação, de trabalho em grupo e de liderança dos discentes envolvidos no 

projeto. 

A metodologia desenvolvida para as atividades do Núcleo e as concepções de alguns desses 

participantes são apresentadas em seguida. 
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2 METODOLOGIA 

     Apresentamos nesta seção as duas principais atividades promovidas pelo NUCLING no 

Campus Avançado Lajes: o SONGIFY e o curso de Formação Inicial e Continuada em Inglês 

Básico II, realizado no semestre letivo de 2018.1, e o envolvimentos dos alunos voluntários na 

execução dessas tarefas. 

O SONGIFY (nome criado a partir da junção do nome song e o trocadilho com o aplicativo 

Spotify) é um clube de aprendizagem de inglês por meio de músicas internacionais atuais ou antigas. 

Os encontros são quinzenais e consistem na apresentação de informações sobre a banda ou cantor(a) 

que gravou a música, a sua discografia, a exibição do videoclipe, a leitura conjunta e individual da 

letra da música explorada a cada encontro, junto a eventuais atividades linguísticas de análise dos 

itens lexicais e aquisição destes.  

   Já o Curso FIC de língua inglesa já teve duas ofertas: o de Inglês Básico de 60 horas 

(2017.2), nível A1 de referência de proficiência (CONSELHO DA EUROPA, 2001, p.19), e o de 

Inglês Básico II de 35 horas (2018.1), nível A2, idealizados pela docente de inglês do Campus. Em 

ambos os cursos, foram realizados dois encontros semanais (3 h/aula), com o intuito de desenvolver 

as habilidades comunicativas de falar, ler, ouvir e escrever dos alunos participantes, em sua maioria 

público externo ao Campus, que carece de oportunidades deste tipo.  O material utilizado nas aulas 

foi cedido a todos os participantes por meio de cópias de vários livros didáticos internacionais de 

inglês, contemplados nas ementas dos cursos, como o New Headway, vídeos da Internet, músicas, 

dentre outros recursos. 

Houve participação dos alunos monitores de forma voluntária desde encontros para 

planejamento das atividades do Núcleo, até a sua execução. Estes encontros são realizados tanto de 

forma presencial quanto virtual. O envolvimento dos alunos propicia que a sua aprendizagem em 

relação à língua inglesa seja desenvolvida, bem como as suas habilidades de pesquisa, de 

autonomia, seus conhecimentos socioculturais e as suas relações interpessoais, no que diz respeito a 

sua integração enquanto alunos monitores para com a coordenadora e orientadora e os participantes 

do projeto. Já houve momentos em que os alunos foram orientados pela docente a desenvolver as 

atividades e eles mesmos conduziram uma aula temática sobre aspectos culturais do Halloween e as 

atividades do Songify, em que regularmente as alunas planejam o que será exposto e apresentam a 

cada encontro do clube.   
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A fim de compreendermos melhor como os sujeitos diretamente associados às atividades do 

Núcleo percebem a sua importância, questionamos alguns dos participantes acerca do curso FIC de 

Inglês Básico II que já foi finalizado. Por volta de doze alunos contribuíram respondendo como 

percebiam a importância do curso para a comunidade e a sua aprendizagem. Da mesma forma, os 

alunos voluntários engajados nas atividades do Núcleo refletiram sobre como a sua participação tem 

ajudado a execução do projeto e a aprimorar o seu inglês.   

As informações com o discurso dos colaboradores foram organizadas em excertos e em uma 

tabela, analisadas e selecionadas para apresentação na próxima seção. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados esperados para o NUCLING podem ser explicitados em termos de 

participação das atividades promovidas. Apresentamos os resultados dos questionamentos sobre a 

importância do Curso FIC na perspectiva dos alunos participantes. 

Os doze participantes do curso FIC de Inglês Básico II que colaboraram veem como positiva 

a existência e oferta deste curso para a comunidade da cidade de Lajes: 

É uma boa oportunidade para o acréscimo de crescimento, pois em nenhum dos 

outros locais é ofertado um curso similar que seja gratuito. (participante 1) 

Nossa cidade não tem nenhuma oportunidade em relação ao inglês, então um curso 

gratuito e bem estruturado tem dado essa oportunidade para muitas pessoas que 

sempre gostaram ou quiseram ter contato com o inglês. (participante 2) 

Como o inglês é a língua mais usada no mundo, e várias oportunidades surgem para 

quem souber falar, é de suma importância que tenhamos cursos deste idioma na 

nossa comunidade, e o curso FIC possibilita isso. (participante 3) 

Destaca-se o fato de não haver curso semelhante oferecido de maneira gratuita para a 

população da cidade de Lajes ou nas cidades circunvizinhas.  

O discurso desses alunos do curso reforça ainda mais os efeitos positivos deste na sua 

aprendizagem. Selecionamos alguns. Observe a tabela a seguir: 

Tabela: Opinião dos participantes sobre a sua aprendizagem no curso FIC. 

“Meu inglês avançou bastante. Este curso foi muito produtivo” 

“ (...) cada vez mais temos mais facilidade para compreender.” 

“Aprendi assuntos não vistos em sala de aula.” 

“O curso ajudou bastante, além de despertar o interesse na língua inglesa.” 

“Mesmo eu já tendo um certo nível de conhecimento da língua, eu aprendi muita coisa básica.” 

“ (...) reforcei coisas que eu já sabia e que agora levarei para o resto da minha vida.” 
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Em relação ao Songify, podemos analisar o envolvimento dos alunos monitores voluntários 

quanto ao resultado que se foi obtido durante o tempo de execução de nosso Núcleo destacamos a 

fala de uma aluna monitora voluntária, apontando sobre o seu engajamento, desenvolvimento da sua 

autoconfiança e conhecimento cultural:  

“O Núcleo como um todo, foi e ainda é uma experiência e tanto, desde o 

primeiro momento, sendo ele pesquisar, se envolver com toda a questão 

preparativa até o dia de execução. Além de todo o conhecimento obtido e 

acrescentado ao que eu já possuía. Estive à frente do SONGIFY algumas 

vezes em conjunto com outra monitora e essas ações fizeram com que eu 

pudesse perder o pouco do medo que tinha de falar na frente das pessoas. 

Por fim, posso dizer que ganhei também, experiências socioculturais ao me 

envolver com outras pessoas, e ao ouvir gêneros diferentes a cada música 

passada nos encontros.”  

Apesar dos efeitos positivos da existência do Núcleo serem notáveis, como vemos nos 

discursos supracitados e terem grande importância, enfrentamos algumas limitações para o 

desenvolvimento do projeto, como:  

1) A comunicação com a comunidade: não há na cidade um meio formal de comunicação para

a divulgação das ações do projeto e há pouco acesso às mídias digitais por parte da

população.

2) Disponibilidade de material nas bibliotecas para uso dos participantes, principalmente dos

cursos FIC.

3) Baixa procura em alguns encontros do Songify: isso se dá por uma série de motivos, mas

principalmente pelo acúmulo de atividades nos períodos de avaliações dos alunos, o que os

fazem evadir-se de alguns encontros. Esse problema não é limitado ao nosso projeto. Vários

projetos no Instituto parecem enfrentar isso. A nossa hipótese é de que como essa ação de

extensão não oferece certificado ao fim do projeto, devido a sua natureza eventual, alguns

alunos não demonstraram tanto interesse e esforço em continuar frequentando o clube.

4) A existência de apenas uma professora de língua inglesa no Campus, impossibilitando que

outros cursos e ações de extensão sejam oferecidas nos dois turnos de funcionamento do

Campus.

A seguir refletimos sobre a importância do NUCLING, retomando os efeitos positivos e as

dificuldades de executar o projeto. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como proposta analisar a importância do Núcleo de Língua Inglesa para o 

Campus Avançado Lajes em seu curto período de existência. Acreditamos que os objetivos 

propostos neste projeto de extensão para a comunidade interna e externa ao IFRN têm sido 

cumpridos como esperado, como observamos na fala de participantes da comunidade interna e 

externa do Campus Avançado Lajes.  

Há ainda algumas dificuldades de execução, que enfrentamos como qualquer outro projeto, 

todavia elas não são percebidas como exclusivas ou localizadas. Há limitações que vão além das 

nossas possibilidades, como a aquisição de material didático e contratação de outro professor 

colaborador para o projeto, já que para tal deveríamos dispor de recursos financeiros. 

Contudo, essas limitações são vistas como pequenas frente ao desenvolvimento das 

atividades de orientação dos quatro alunos monitores, dos dois cursos FIC oferecidos em 2017 e 

2018, do Songify e do volume de conhecimentos materializado em aprendizagem de língua inglesa 

por parte dos interessados.    
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PROJETO DE EXTENSÃO ENCANTANDO E APRENDENDO: O TEATRO 

VAI AO MUSEU 

SILVA, I.F. 1, VIANA, S.L.2; MUSSE, N. S.3 ; OLIVEIRA, F.A.4, COSTA, S.S.S.5 

1,2 IFRN – Campus  Natal Central; 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O teatro é um meio rico de ser trabalhado com 

crianças e contribui para que o museu seja um 

espaço apropriado para desenvolver dinâmicas. 

O Museu de Minérios do Rio Grande do Norte 

apresenta uma exposição permanente com os 

principais bens minerais do RN e foi palco desta 

extensão, cujo objetivo de trabalhar o teatro de 

bonecos como ferramenta de produção de 

conhecimentos com o público infantil, marcas da 

história que podem ser introduzidas de forma 

lúdica, teve como metodologia: levantamento 

bibliográfico, criação dos bonecos personagens, 

fixação de conhecimentos com alunos e 

avaliação.

ABSTRACT 

The theater is rich to be worked with children, 

making the museum an space for the 

development of dynamics. The Museu de 

Minérios do RN presents a permanent exhibition 

with the main mineral goods in RN and was the 

stage of this extension. The objective was to 

work the puppet theater as a tool to produce 

knowledge about the mineral assets of the RN 

with the children's audience, history marks that 

can be introduced to the children's environment 

in a playful way. The methodology included the 

bibliographic survey, creation of the puppets and 

characters, knowledge setting with students and 

evaluation. 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto encantando e aprendendo: O teatro vai ao museu, faz uso do teatro de bonecos como 

estratégia pedagógica, que, atrelada a ludicidade, contribui para que as crianças aprendam conceitos, 

num momento anterior considerado técnico, de maneira mais fácil. O roteiro do teatro é adaptado de 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro, lúdico, museu, educação. 

KEYWORDS:  Theater, ludic, museum, education. 
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modo que, ao decorrer da interação personagem-público, assuntos como ambiente onde o mineral é 

encontrado, modo de cristalização, uso e importância são abordados. 

Há muita diversidade envolvida no teatro, e ele, instalado nas dependências do museu, se 

caracteriza por um meio rico e fácil de ser trabalhado com o público infantil. O projeto é voltado para 

turmas de escolas de nível fundamental e tem como objetivo geral trabalhar o teatro de bonecos como 

ferramenta de produção de conhecimentos acerca dos bens minerais do RN com o público infantil.  

Metodologicamente, o projeto faz uso de sete etapas essenciais, que são: levantamento 

bibliográfico; Elaboração de material de divulgação do projeto; Seleção das escolas a serem 

convidadas; Criação dos bonecos, personagens e das histórias que serão encenadas; Ensaio das 

apresentações; Recepção das escolas no museu; Avaliação sistemática da ação e adequação durante 

o processo.

O projeto se justifica por ser um trabalho pedagógico que envolve diferentes linguagens, no 

contexto da Educação Infantil, e que está ligado ao imaginário, ao lúdico e, em especial, aos aspectos 

simbólicos da criança, o que desmistifica a ideia de que o trabalho com as múltiplas linguagens é um 

mero recurso/ meio de entretenimento, visto que, quando trabalha-se com pluralidades de linguagem 

a forma como a criança elabora significações e sentido são influenciadas, bem como a produção de 

conhecimento.  

O Museu de Minérios do RN se mostrou um espaço apropriado para o desenvolvimento de 

atividades como estas.  Muitos professores que visitam o museu reconhecem a sua importância na 

formação do aluno, reconhecendo ainda que este projeto comtempla conteúdos ligados a Ciências e 

Geografia contemplam assuntos ligados aos bens minerais. Assim, o projeto pretendeu se voltar para 

um público mais jovem das escolas, enfatizando ações que contemplem a tríade meio ambiente – 

homem e bem mineral, utilizando o teatro de bonecos como mediador na produção de conhecimentos 

relativos aos bens minerais do Rio Grande do Norte. 

2 METODOLOGIA 

Com início em fevereiro de 2018, fomentado pelo Edital de fluxo contínuo Nº 01/2018-

PROEX/IFRN, o projeto foi inspirado pelo seu antecessor Museu e Teatro: conhecimento e 

ludicidade na produção de conhecimentos. Partindo de um levantamento bibliográfico para 

organização do acervo com enfoque nas temáticas: teatro de bonecos; educação em museus; educação 

infantil; uma base necessária para o desenvolvimento de discussões por parte do grupo de pesquisa, 

no Museu de Minérios do RN, em vista a encaminhar as etapas seguintes do projeto que se 

configuravam como: Produção dos bonecos; Produção das falas; Montagem e adaptações de cenários; 

Ensaios periódicos. Para produzir os bonecos foi necessária uma atitude conjunta na qual um grupo 

de 17 pessoas envolvendo dois bolsistas; professores da instituição, atuantes do MMRN; alunos 

voluntários. 

O tipo de boneco escolhido para produção foi o de luva, cujo movimento é realizado 

diretamente pela mão do manipulador, e que os materiais utilizados seriam meias de diversas cores e 

tamanhos. Ao todo, foram elaborados seis bonecos, cujos nomes: Ouro, Halita e Scheelita, Turmalina, 

Esmeralda e Berilo (Água-Marinha) fazem menção direta a minerais importantes do Rio Grande do 

Norte, expostos no acervo do Museu de Minérios (Figura 1). A primeira boneca, Scheelita, tem 

características de uma senhora de idade, e fortalece que sua época de valorização ocorreu em meio a 

guerras, através do uso do tungstênio; A segunda, Halita, é popularmente conhecida como sal de 

cozinha e está presente no cotidiano das pessoas; O terceiro  boneco, Ouro, é conhecido por uma 

historiografia que exalta seu valor; a terceira,; Turmalina, com sua raridade; Berilo que tem variação 

da Água-Marinha e da Esmeralda, ambas relatam sua importância gemológica. 
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Figura 1 - A família completa de bonecos minerais, criada no projeto. (Da direita para esquerda) 

Halita, Ouro, Scheelita, Berilo (água-marinha), Esmeralda, Turmalina. Fonte: autoria própria, 2018. 

Foi partindo destes seis minerais que as histórias foram construídas, com visões que 

envolvem: Identificação; Cristalização; Lugares onde são encontrados; Usos e importância. Ao 

decorrer do projeto houveram ensaios periódicos das apresentações com o intuito de, entre outras 

coisas, reforçar a identidade de cada personagem criado e sua relação com os bens minerais 

apresentados na exposição, nessa ação, além dos bolsistas, contamos também com voluntários que 

ajudaram com os personagens, de modo que mais de um aluno pode representar o mesmo personagem 

dependendo da situação. 

Para realizar o teatro faz-se necessário a presença de um cenário. Nossa montagem envolveu 

o desenvolvimento de uma estrutura, com base constituída por canos de PVC e posteriormente coberta

com um tecido preto como mostra a figura 2 a e b. A dimensão da estrutura tem altura 1,88m, largura

1,40m e profundidade 1m, com capacidade para três a quatro atores manipuladores. Geralmente

atuam dois a três atores.

Figura 2 – Em (a), montagem da estrutura do teatro, usando canos de PVC e, em (b), estrutura do 

teatro já montada. Fonte: Autoria própria, 2017. 

Após a definição do público alvo, foi relacionada uma seleção das escolas a serem convidadas 

para participar do projeto. O critério de seleção seguiu a ordem de adesão, priorizando as escolas 

públicas de Natal, incialmente o número de selecionadas e convidadas para o projeto foi de 50 escolas, 

foi realizado um levantamento dos dados de e-mail, telefone e endereço. Houve ainda a elaboração 

do material de divulgação do projeto: folder autoexplicativo, ofício específico do projeto assinado 

pela coordenação, envelope identificado com o endereço da instituição. A partir do momento da 
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recepção das escolas no museu, foi iniciada uma avaliação sistemática da ação e adequação durante 

o processo.

Para mensurar a eficácia da interação entre teatro, educação e infância, realizamos entrevistas 

com nove dos trinta e três professores responsáveis pelas turmas recebidas. Para análise dos resultados 

nos respaldamos em Bardin (2011), que aponta a análise de conteúdo como conjunto de instrumentos 

metodológicos com aperfeiçoamento passiveis de serem aplicados a discursos diversificados.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Quando fazemos uso de uma interação direta entre boneco e indivíduo, que adentramos ás 

características de uma metodologia de aprendizagem ativa que considera o conhecimento prévio do 

aluno (DEWEY, 2008), nesta perspectiva o objetivo geral de promover a construção de conhecimento 

acerca dos bens minerais do Rio Grande do Norte passou a ser cumprido dia após dia, com o 

recebimento de escolas e uma avaliação continua das estratégias utilizadas, bem como reformulações 

de atividades e criação de novos bonecos. Participaram do projeto, até o mês de agosto, 33 escolas, 

com um total de 834 alunos, entre junho e novembro de 2017. Das escolas participantes, quatro (4) 

eram escolas privadas, 16 (dezesseis) escolas municipais, sete (7) escolas estaduais e uma (1) escola 

Filantrópica. (MUSEU DE MINÉRIOS, 2018). 

Foi ressaltando elementos como o contato direto com o aluno, a riqueza de informações 

transmitida pelo teatro, associação de conteúdos vistos em sala de aula com falas dos personagens 

que 89% dos entrevistados caracterizaram o projeto com a palavra “importante” (figura 3). 

Acrescentando ainda, que quando se trabalha com o aluno a ida ao museu, por mais que haja uma 

preparação antes de chegar ao destino, a expectativa maior é atribuída ao museu em si, a o que eles 

irão ver, logo, encontrar um projeto de extensão que dá vida aos minerais expostos, alegra, encoraja, 

promove deslumbramento e cativa a atenção do público infantil. 

Figura 3 - O uso da palavra “importante” para caracterizar o projeto. Fonte: Autoria própria, 2017. 

A criança, em si, é um ser ativo. Sua expressão se dá de diversas formas, inclusive, através do 

lúdico, consoante a isto é possível considerar que a arte presente no teatro de bonecos, no ambiente 

do museu, “pode ser vista e trabalhada como uma grande ferramenta capaz de estimular e salientar as 

peculiaridades criativas dos educandos, bem como de promover a aprendizagem na diversidade por 

meio do contato, da aceitação e da troca das diferenças” (NEVES & SANTIAGO, 2010, p.37). Neste 

sentido, Dantas et al. (2012) afirmam que “a alusão ao emprego da ludicidade leva-nos a pensar que 

ela está inserida na realidade escolar; faz-se necessário, todavia, ampliar as percepções acerca de suas 

possibilidades. Além disso, a valorização do lúdico a partir do olhar de um adulto revela reflexões 

sobre os sentidos do brincar como possibilidade de aprendizagem.”. 
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Conquistar a atenção da criança pode ser um processo dificultoso, sobre este quesito os 

entrevistados apontaram que a presença do teatro de bonecos, principalmente no momento em que os 

minerais falam acerca do uso cotidiano, além de atrair a atenção do aluno ainda os estimula a buscar 

mais dentro de casa, é uma curiosidade que eles levam para fora das portas do museu e começam a 

fazer apontamentos, seja sobre ter Scheelita nas lâmpadas e nas canetas, ter Halita nos shampoos e 

pastas de dentes etc. A figura 4, ilustra a apresentação do teatro de bonecos: 

Figura 4 – Apresentação do teatro de bonecos. Fonte: Autoria própria, 2018. 

O teatro pode e deve ser utilizado no ensino, inclusive, para expor conteúdos extra teatrais. É 

vislumbrado, além de tudo, "como atividade educativa focada no domínio, na fluência e compreensão 

estética das complexas formas humanas de expressão que movimentam processos afetivos, cognitivos 

e psicomotores." (NEVES & SANTIAGO, 2010, p.31). Logo, para efetivar o uso do teatro foi preciso 

observar as formas subjetivas como o público reagia a ele, sobre isto, um dos professores 

entrevistados acrescentou: 

Vocês perceberam que eles interagiram com os três personagens que vocês 

apresentaram e eles se interessaram, alguns se interessaram por um, outros por outro, 

mas de maneira geral, o teatro, o teatro abre de certa forma o roteiro aqui do museu 

e eles realmente gostaram, vocês viram que eles estavam aplaudindo, estavam rindo 

bastante. (Professor 4, 2018). 

Dantas et. al. (2018) apontam que o teatro possibilita que situações cotidianas sejam postas 

num contexto favorável, envolvendo o exercício da ludicidade, acrescentando ainda, que, quando se 

trata da educação básica a criança é auxiliada a internalizar regras de conduta, valores, modos de agir 

e pensar do grupo social no qual está envolvido. Nesta perspectiva as palavras de um dos professores 

entrevistados reforçam o papel do museu e do teatro no processo de ensino-aprendizagem quando 

afirma:  

Assim, achei o projeto bastante interessante porque a gente pôde colocar, realizar o 

contato do aluno com um material diferente do que acontece em sala de aula, onde 

as vezes, no caso, a gente não tem tantos recursos. Então hoje a gente falou e ele 

presenciou cada material, uma realidade totalmente diferente do que é proporcionado 

em sala de aula. Quanto a apresentação do teatro, algo bastante lúdico, divertido e 

introduziu, apresentou uma proposta para os alunos de uma forma bem animada, 

bem diferente. Está de parabéns a equipe, o projeto, só tenho elogios a vocês. 

(Professor 5, 2018). 
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O projeto tem continuidade até dezembro de 2018 e já conta de novas escolas para apreciar 

tudo o que seu potencial tem a oferecer. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Reconhecemos o museu, seu acervo e a estratégia do teatro de bonecos como elementos 

propícios para a construção de conhecimento acerca dos bens minerais do Rio Grande do Norte em 

diferentes faixas etárias, através do recebimento de escolas com realidades diferentes. Um projeto 

adaptável e tem potencial para expandir o seu público por envolver, além de tudo, diferentes 

linguagens. Além disso, há o reconhecimento da vivencia da sociedade, à medida que integramos 

cultura e conhecimento, usando as mesmas técnicas com crianças de escolas e realidades sociais 

diferentes. Permitindo apreender e diferenciar a forma como os conceitos e informações eram 

recebidos e difundidos pelo público. 

O processo de produção que permeia os bonecos, cenários e falas são muito importantes, 

devem ser pensados e bem elaborados, por contribuírem para o sucesso do projeto. No que diz 

respeito às falas, é necessário adaptar o conhecimento técnico a um vocabulário de fácil 

entendimento.  

Através deste projeto, podemos colocar o ensino-aprendizagem em pauta e reconhecer que o 

aprendizado é, além de interativo, múltiplo. Nos permitindo concluir que o mesmo pode ocorrer com 

as estratégias de ensino, pois enquanto em sala de aula o professor detém lousa, projetor, cadeiras 

enfileiradas, no museu ele se depara com situações e objetos diretamente relacionados a ocorrências 

cotidianas, que é algo de grande valia, pois permitem associações diretas com as questões vistas 

teoricamente em sala de aula. 
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CLUBE DE ARGUMENTAÇÃO 

M.V.P.F, Campos ¹; A.L.S.D. Rocha²; R.R.P.D, Lima³ e E.B.G. Costa4

1234 IFRN – Campus Ceará-Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Este resumo expandido trata-se de uma exposição do 

trabalho inspirado, planejado e implementado pela 

equipe de tutoria e docentes de Língua Portuguesa 

com o intuito de aperfeiçoar a argumentação dos 

alunos dispostos a aprender sobre comunicação, 

escrita e oralidade de forma dinâmica e gradual. A 

experiência contínua que está em processo contribui 

como complemento, revisão ou auxílio das 

estratégias utilizadas no ato da conversação, além de 

influenciar os participantes a buscar mais sobre as 

temáticas abordadas que podem aparecer em 

processos seletivos futuramente e sobretudo 

compreender conteúdos relevantes a respeito de 

textos argumentativos ou momentos de oratória. 

Para concretizar nosso objetivo de aprimorar a 

argumentação dos estudantes utilizamos de 

momentos mensais no “Clube de Argumentação que 

consiste em situações de prática argumentativa, 

outrossim, dos esclarecimentos linguísticos sobre os 

temas propostos, sendo assim essa atividade 

acontece no laboratório de Língua Portuguesa e é 

realizado e orientado por toda a equipe de tutores e 

professores da disciplina. Como fundamentação 

teórica desse trabalho utilizamos bibliografias de 

Irandé Antunes, Ingedore Villaça Koch e Vanda 

Maria Elias, além de Selma Leitão e Maria Cristina 

Damianovic. Através dos nossos encontros 

alcançamos uma melhora nas articulações 

argumentativas refletidas nas atividades de 

discussões e reconhecimento por parte dos 

participantes e satisfação dos implementadores dessa 

experiência. 

ABSTRACT

This expanded summary is an exposition of the work 

inspired, planned and implemented by the 

Portuguese language mentoring team and teachers 

with the aim of improving the students' willingness 

to learn about communication, writing and orality in 

a dynamic and gradual way. The continuous 

experience that is in process contributes as a 

complement, revision or aid of the strategies used in 

the conversation, in addition to influencing the 

participants to seek more about the topics addressed 

that may appear in selective processes in the future 

and, above all, to understand contents relevant to 

texts argumentative or speaking moments. In order 

to achieve our goal of improving students' 

arguments, we use monthly moments in the 

"Argumentation Club" which consists of situations 

of argumentative practice, as well as linguistic 

explanations about the proposed topics, so that this 

activity happens in the Portuguese Language 

laboratory and is carried out and guided by the entire 

team of tutors and teachers of the discipline. As a 

theoretical basis of this work we use bibliographies 

of Irandé Antunes, Ingedore Villaça Koch and 

Vanda Maria Elias, as well as Selma Leitão and 

Maria Cristina Damianovic. Through our meetings 

we have achieved an improvement in the 

argumentative articulations reflected in the activities 

of discussions and recognition by the participants 

and satisfaction of the implementers of this 

experience.  

PALAVRAS-CHAVE:  Argumentação. Comunicação. Língua Portuguesa. Conhecimento. Satisfação. 

KEYWORDS:  Argumentation. Communication. Portuguese language. Knowledge. Satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto do Clube de Argumentação consiste em encontros mensais em dois turnos (matutino e 

vespertino) realizados geralmente nas últimas quintas-feiras dos meses no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Ceará-Mirim com até 20 (vinte) 

alunos pré-inscritos no período aberto de três semanas. É importante mencionar que estamos na fase 

inicial e usamos quatro encontros testes, somente com os alunos do campus sendo que a partir do 5º 

encontro também teremos participantes de outras escolas públicas que ofertam o Ensino Médio. 

Decidimos implementar o Clube, em virtude da identificação da necessidade de aprimoramento dos 

conhecimentos argumentativos, reflexivos e sobretudo críticos dos alunos da nossa escola e de 

outras escolas públicas do município. Tendo em vista essa constatação o trabalho visa aperfeiçoar 

as estratégias discursivas dos estudantes e com essa meta alcançada auxiliar na interpretação de 

textos argumentativos, ademais facilitar as práticas de leituras e aprimorar a oralidade e escrita. 

    O limite de participantes é imposto em virtude da exposição do grupo envolvido levando em 

consideração a timidez inicial e que os encontros são independentes, ou seja, podem inscrever-se 

quantas vezes quiser sem necessariamente ter participado do encontro anterior ou sem 

obrigatoriedade de acompanhar a próxima atividade.  Geralmente, as atividades do encontro são 

uma aula expositiva e um vídeo motivador ministrados pelos tutores da disciplina e previamente 

orientada pelos professores da equipe de Língua Portuguesa sobre um conteúdo específico da 

argumentação e ao final uma dinâmica que objetive a oralidade e discussão sobre algum tema 

relevante e pertinente na sociedade. Além disso são entregues questionários nos encontros com o 

intuito de melhorar as atividades e ter Feedback dos participantes. Mencionados as observações 

anteriores subentendemos que nossa abordagem é etnográfica, ou seja, buscamos acompanhar o 

processo e os resultados do aprendizado desses estudantes, além de perseverar na satisfação dos que 

desejam aprender sobre a situação argumentativa, visto que é de grande relevância a oralidade e 

argumentação eficientes.  

2 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos adotados para atingir nossos objetivos foram estratégias 

expositivas e dinâmicas para atrair os participantes, como aula que visa dispor de informações 

relevantes para os alunos e atividades interativas envolvendo caixa de sorteio personalizada para 

selecionar pessoas na discussão ou para sortear perguntas a respeito da temática polêmica do mês, 

placas de comentários e de opiniões e entrega de material com o intuito dos alunos terem em suas 

mãos a revisão dos conteúdos. Essa dinâmica funciona de acordo com as necessidades e 

personalidade do grupo envolvido no encontro.  

Naturalmente somos acometidos pela necessidade de argumentar e por termos bagagens culturais 

e opiniões diferentes é comum a diversidade de argumentos, porque segundo Selma Leitão, uma 

pesquisadora renomada na graduação de Psicologia Cognitiva, da Universidade Federal de 

Pernambuco e Maria Cristina Damianovic, professora da graduação de Letras do mesmo local:  

“A argumentação surge, portanto, em situações discursivas nas quais mais de 

uma alternativa de ação (raciocínios práticos) ou mais de um ponto de vista sobre 

um tópico (raciocínios teóricos) são, ou podem ser considerados”. (LEITÃO & 

DAMIANOVIC, 2011, p.18).   
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Logo, é fundamental discutir esses conteúdos, porque teremos encontros de saberes diversos. 

Para a parte expositiva do encontro buscamos tratar de uma aula bem interativa, estimulando os 

questionamentos e incentivando a leitura de textos base com o objetivo de influenciar a participação 

intensa dos estudantes no ato de aprender, embora eles já façam isso nas ações cotidianas.   

A exposição visa orientar os participantes e incentivá-los a estudar sobre a perspectiva de uma 

escrita excelente atentando-se as minúcias gramaticais e estratégias de comunicação eficientes, essa 

atividade prepara os alunos para futuros processos seletivos, visto que estão cursando o ensino 

médio e alguns estão envolvidos em estudos para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

No primeiro encontro realizado dia 26 do mês de julho, falamos à princípio sobre os movimentos 

argumentativos de refutação, aprovação e concessão dando atenção as estratégias de argumentos de 

autoridade e fatos mencionados sobre a história, na parte dinâmica lemos textos que tratavam  sobre 

a participação dos imigrantes na economia, em seguida cada participante dava sua opinião através 

de uma palavra na placa de comentários que seria posteriormente explicada, os demais participantes 

concordavam ou discordavam e explicavam os motivos. A partir do segundo encontro realizado dia 

04 de setembro de 2018 passamos a entregar questionários de avaliação, nesses existem questões 

subjetivas e objetivas, das quais os participantes não precisam se identificar. No primeiro caso, são 

dadas sugestões, opiniões que recomendam melhoras para os encontros ou temas novos para a 

discussão. Já no segundo, queremos o retorno dos momentos e do desempenho ou satisfação que os 

estudantes têm. No encontro falamos sobre dicas contidas no texto argumentativo (introdução, 

desenvolvimento e conclusão) e de tema pertinente falamos sobre a utilização de redes sociais por 

crianças. No terceiro encontro falamos sobre Heteronormatividade e construções de padrões sociais 

com o conteúdo de dicas para o ENEM e no quarto falamos sobre preconceito linguístico e tratamos 

de motivos para zerar a redação do ENEM. Como buscamos resultados nas experiências 

argumentativas dos participantes nosso trabalho é qualitativo e realizado com os estudantes do 

ensino médio integrado e estamos implementando continuamente novas estratégias de atração 

desses estudantes, visto que abriremos para a comunidade externa. 

É importante ressaltar que a leitura de textos argumentos que fazemos nos encontros ensina-os a 

perceber as intenções dos autores e os deixam preparados para interpretá-los. Segundo Irandé 

Antunes (2003), em sua obra Aula de Português, a leitura está intimamente relacionada com a 

escrita porque nos ensina a observar e em seguida a praticarmos o que aprendemos e evidentemente 

implica na reconstrução do sentido e sobretudo na compreensão do que está sendo dito pelo autor.    

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Naturalmente quando tratamos de um assunto pertinente além de opiniões diversas abrimos 

espaço para outros aspectos desses mesmos conteúdos, na maioria das vezes os participantes 

observam não só os problemas em questão, mas também levantam outros motivos que levam a essa 

discussão, visto que se se existe uma polêmica com consequências, antes dela existiu causas que a 

fizeram crescer. Os participantes aprendem juntos em um momento de pura interação e 

agradavelmente discutem aspectos de um mesmo assunto observando detalhes de cada ponto. Essas 

experiências, evidentemente os preparam para novas formas de rever convicções e condescender 

com opiniões diferentes das suas. Logo, atingimos o nosso principal objetivo de aperfeiçoar a 

comunicação e oralidade, além de orientar através das aulas a escrita convincente e, sobretudo os 

tipos de argumentos de maior poder de persuasão. Para os ministradores a satisfação de trabalho 

concluído e em constante mudança e, principalmente reconhecimento do esforço para a 

implementação do clube de argumentação.  
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Através dos questionários avaliativos temos retorno do que estamos implementando a 

classificação das atividades são “ótimo, bom, regular e fraco”. No encontro sobre o uso de redes 

sociais por crianças tivemos os seguintes resultados:  

TABELA 01 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DO CLUBE DE ARGUMENTAÇÃO (TOTAL: 22 PESSOAS) 

CLASSIFICAÇÃO CONTEÚDO 

FORMATIVO 

TEMA POLÊMICO DINÂMICA 

ÓTIMO 20 15 15 

BOM 2 7 7 

REGULAR 0 0 0 

FRACO 0 0 0 

 Além desses pontos, também queremos a opinião dos participantes sobre observações feitas e 

sugestões para os próximos encontros, neles observamos temas propostos como a representatividade 

feminina na política, violência doméstica contra as mulheres, fake News, a legalização do aborto, 

heteronormatividade e questões de gêneros (uma dos citados que usamos como tema no terceiro 

mês), criação de alas especiais para detentos, entre outros. Além disso, relataram gostar das 

dinâmicas e sugeriram a criação de um mural de dicas de livros, filmes, animes e materiais 

discursivos e críticos. Almejamos nos articular para possivelmente aumentar a frequência dos 

encontros de mensais para quinzenais e sobretudo expandir a quantidade de participantes nos 

encontros com o intuito de acrescentar o público externo. Além disso, queremos trazer especialistas 

em argumentação para discutir com os discentes sobre o ato de comunicação e os aspectos 

fundamentais sobre esse tema.  

Segundo Koch e Elias (2017) qualquer interação que o ser humano tiver será aprendizado e 

aprendemos a argumentar antes do momento escolar e naturalmente somos colocados em uma 

situação de discurso e defesa de pontos de vista. Portanto, isso explica que nós como indivíduos 

interativos somos capazes de argumentar a todo momento, embora possamos obter estratégias 

melhores para fazê-lo e é justamente essa a proposta do Clube de Argumentação, promover 

aperfeiçoamentos na comunicação oral/escrita. 

Em sua obra Escrever e Argumentar a mestre e doutora em Língua Portuguesa, Ingedore Villaça 

Koch e a doutora em Linguística pela Unicamp, Vanda Maria Elias descrevem o que significa a 

argumentação quando expõe sua relevância: 

 “Argumentação, portanto, é o resultado textual de uma combinação entre 

diferentes componentes, que exige do sujeito que argumenta construir, de um ponto 

de vista racional, uma explicação, recorrendo a experiências individuais e sociais 

num quadro espacial e temporal de uma situação persuasiva”. (KOCH & ELIAS, 

2017, p. 24). 

Dessa forma as especialistas refletem implicitamente a importância de iniciativas como a do 

clube de argumentação que implementamos servindo como referencial futuramente na vida dos 

participantes que foram inspirados e sairão modificados pelo saber exposto nas atividades, logo essa 
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argumentação absorvida não servirá, somente para os concursos futuros que esses alunos 

enfrentarão, mas também para as profissões que os alunos exercerão, visto que estamos sendo 

preparados para o mercado de trabalho.  

Segundo o estudo do Saeb  (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) publicado pelo 

site do G1 em agosto desse ano, sete de cada dez alunos do ensino médio têm nível insuficiente em 

português e matemática (menos de 4% tem o conhecimento adequado), especificamente na 

disciplina de Língua Portuguesa 70,88% dos alunos têm aprendizado insuficiente (23, 9% estão no 

nível zero, o mais baixo na classificação de proficiência). A pesquisa ainda explicita que do ponto 

de vista pedagógico o problema na língua portuguesa refletidos nesses índices alarmantes são a 

ineficiência na interpretação textual, visto que a maioria dos alunos não conseguem localizar 

informações explícitas nos textos de artigos de opinião e resumos, por exemplo.  Isso significa que 

precisamos aperfeiçoar rapidamente as estratégias de mediação dos conteúdos com o intuito de 

diminuir esses índices graves e o Clube de Argumentação serve para auxiliar nessa interpretação e 

oralidade imprescindível para a vida.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Quando pensamos, à princípio, no Clube de Argumentação imaginamos algo transformador 

na vida dos envolvidos, uma forma de adicionar conhecimentos e opiniões diversas nas vivências 

podendo acrescentar experiências acadêmicas influenciando formas de agir e refletir. De fato, 

atingimos evidentemente com ressalvas, mas sobretudo com retornos aos próximos encontros o que 

comprova que para a maioria foi uma experiência enriquecedora e que estamos fazendo um trabalho 

produtivo e satisfatório. O poder que uma discussão tem é de mudar convicções, os participantes 

podem repassar o que aprenderam para outros e dessa forma o clube terá uma função informativa de 

atingir famílias e amigos fora do ambiente escolar e o ato de colaborar com essa nova forma de 

pensar é essencial para alterar situações intrigantes no contexto social e político vigente no país. É 

uma forma complementar do ato de estudar não necessariamente nos horários oficiais de aula. É 

imprescindível mencionar a importância da oralidade e argumentação para a nossa capacitação 

profissional e vivencias cotidianas. Destacamos também que o nosso trabalho é contínuo e estamos 

apenas na fase inicial, nos próximos encontros abriremos para a comunidade externa (escolas 

estaduais ou municipais de Ensino Médio) com o intuito de expandir as oportunidades para todos 

que desejarem aprender mais sobre comunicação, levando em consideração que não está 

relacionada apenas ao ato de escrever e ler, e sim de falar, discutir e apresentar informações 

relevantes. 

Figura 1 – Encontros do clube: a imigração na economia e uso de redes sociais por crianças. 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação. 

RESUMO 

O presente estudo é um relato de experiência do 

projeto de extensão Meu Amigo no IF, o qual tem por 

objetivo a promoção do curso preparatório com aulas 

de Língua Portuguesa e Matemática, para a inserção 

dos discentes das proximidades do IFRN-

Campus/SGA nos cursos técnicos integrados ao 

ensino médio, através do exame de seleção. O projeto 

ainda está em fase de execução, todavia, espera-se 

que, após a divulgação do resultado do processo 

seletivo/2019, ocorra uma aprovação significativa 

dos participantes desta iniciativa. Ampliando, assim, 

a interação do Campus com a sociedade e a sua 

função social.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Exame de seleção, comunidade escolar. 

ABSTRACT 

The present study is a report of the extension project 
Meu amigo no IF, which aims to promote the 

preparatory course with Portuguese language and 

mathematics classes, for the insertion of students 

from the vicinity of the IFRN-Campus/SGA in the 

courses technicians integrated to high school, through 

the selection exam. The project is still in the 

execution phase, however, it is expected that, after the 

dissemination of the results of the 2019 selection 

process, there will be a mass approval of the 

participants of this initiative. Thus broadening the 

interaction of the Campus with society.

KEYWORDS:  Education, screening, school community. 

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história da educação pública no Brasil, percebemos que ações governamentais 

referentes à educação profissional e tecnológica ocorreram sob diversos enfoques políticos e 

formatos. Porém, é com o Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica e a publicação da Lei nº 11.892/2008, que legitima os Institutos Federais de Educação, 
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Ciência e Tecnologia (IFs) no Brasil, temos a possibilidade de maior inserção e de ampliação de 

matrículas nessas esferas educacionais em diferentes regiões do país. 

Nessa perspectiva de inserção de jovens da periferia e oriundos de escolas públicas, um grupo 

de docentes de Língua Portuguesa e Matemática do Instituto Federal do Rio Grande do Norte/Campus 

São Gonçalo do Amarante pensou em estratégias de melhorias para preparação desses jovens 

discentes para o Exame de Seleção, de forma a suprirem as dificuldades, ocasionadas por diversos 

motivos, de aprendizagem de conteúdos necessários para aprovação do referido certame.  

 Ademais, outra realidade que se tinha, ao observar de onde eram os discentes que ingressavam 

no Campus São Gonçalo do Amarante, majoritariamente, para os cursos técnicos de nível médio, na 

forma integrada, eram provenientes da capital potiguar – Natal. Conforme dados obtidos no sistema 

acadêmico do IFRN (Q-Acadêmico), constatou-se que nos primeiros processos seletivos para os 

cursos técnicos de nível médio, na forma integrada, (2012, 2013 e 2014) o número de alunos 

aprovados oriundos da cidade do Natal era de 48%, quase metade das vagas ofertadas; ficando 32% 

para alunos de São Gonçalo do Amarante; 14% de Macaíba; 4% Ceará-Mirim, 1% Extremoz, 1% 

Parnamirim e outras cidades representam menos que 1%. Ressalta-se que todas as cidades elencadas 

fazem parte da região metropolitana de Natal. 

Tal cenário vem de encontro com as metas e objetivos da política de expansão e interiorização 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Nesse sentido, os documentos 

oficiais referem que os Institutos Federais devem, a partir da realidade local e regional, traçar 

estratégias para o desenvolvimento de soluções que contribuam para a superação de processos de 

exclusão e para a afirmação da cidadania (MEC/SETEC, 2008).  

Diante, assim, desse contexto, sentiu-se por parte de um grupo de docentes, a necessidade de 

mudar essa realidade e possibilitar aos alunos da cidade de São Gonçalo, onde o Campus está inserido, 

um projeto que favorecesse as condições de igualdade de acesso ao IFRN.  Nessa perspectiva, foi 

elaborado por aqueles sujeitos um projeto de extensão, intitulado Meu Amigo no IF, que teve o seu 

primeiro ano de execução em 2014. Ressalta-se que em sua primeira edição,  resultou em um 

incremento de 28% no número de inscrições no exame de seleção, saltando de 861, 

registradas no ano anterior, para 1.108. De lá para cá, muitas ações foram realizadas (visitas às escolas 

públicas, gincanas, palestras, aulões de revisão...) com perspectivas de aumento de número de 

inscritos no Exame, bem como de aprovados oriundos do Projeto. 

O nome Meu Amigo no IF deve-se à iniciativa de mobilização de toda a comunidade 

acadêmica, em especial os alunos, para atração de candidatos para o processo seletivo, ampliando a 

interação do IFRN-SGA com a sociedade. Com isso, os alunos ingressos no Campus São Gonçalo 

deveriam convidar amigos, estudantes de escolas públicas, sobretudo, os de escolas públicas deste 

município, para se inscreverem no supracitado projeto. 

Nesse direcionamento, o objetivo do Meu Amigo no IF é facilitar o aprofundamento de 

aprendizagem de alunos das escolas da rede pública e Privada de ensino do Estado do Rio Grande do 

Norte, contemplando as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.  Em 2018, conforme o 

EDITAL Nº 08/2018-DG/SÃO GONÇALO DO AMARANTE, foram ofertadas 200 vagas (80 – 

turno matutino e 120 – turno vespertino), direcionadas para alunos que estejam regularmente 

matriculados no do 9º ano Ensino Fundamental ou em qualquer série do Ensino Médio, sendo 

reservada 50% desse número de oferta para alunos de escolas públicas; a ordem de classificação se 

dá pela ordem da inscrição.  

Ressalta-se que, em 2018, 40 das 100 vagas destinadas à esfera pública foram destinadas  à 

Escola Municipal em Tempo Integral Alfredo Mesquita Filho, localizada no bairro rural Alagadiço 

Grande/São Gonçalo do Amarante. Ampliam-se, diante disso, a interação do Campus com a 

sociedade e possibilitando uma efetiva consolidação da instituição e a sua função social.  
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Em seu quinto ano de execução, o projeto Meu Amigo no IF já possibilitou, e ainda possibilita, 

a aprendizagem, sobretudo, de alunos que, em decorrência de diversos fatores econômicos e sociais, 

estão à margem da sociedade, em condições adversas, superadas e minimizadas pelo ingresso em uma 

instituição pública de qualidade e impulsionada por favorecer aos jovens uma formação humana 

integrada. Essa é o IFRN, essa é o Campus São Gonçalo do Amarante. 

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, a equipe de docentes, juntamente com a Coordenação de Extensão realiza visitas 

em escolas públicas da região ao Campus, divulgando o projeto Meu Amigo no IF (objetivos, público 

atendido, metodologias aplicadas). Em seguida, o edital é lançado para a contemplação das vagas 

ofertantes. 

 O projeto Meu Amigo no IF inclui, além de aulas presenciais no auditório do Campus São 

Gonçalo do Amarante, palestras educativas, reuniões com os responsáveis, tutorias nos dois turnos 

de Língua Portuguesa e Matemática para dúvidas e reforço.   

Dos sete professores envolvidos (quatro de Matemática e três de Língua Portuguesa), seis 

possuem mestrado e um o título de doutorado. Todos possuem experiências de ensino de mais de uma 

década em esferas privadas e públicas municipais e estaduais, antes de se tornarem docentes efetivos 

do IFRN. 

Tais docentes ministram aulas do projeto, que ocorrem às terças-feiras, das 8h30min às 12h e 

das 14h30min às 18h, juntamente, com bolsistas da Tutoria de Aprendizagem em Laboratório 

(T.A.L.), os quais orientam os discentes do curso sob supervisão dos professores titulares do 

Campus/SGA. 

A experiência que os discentes bolsistas estão ganhando por acompanharem o 

desenvolvimento dos alunos participantes do curso preparatório é de grande valor para incentivá-los 

a seguir na carreira docente, visto que, segundo o relatório Políticas Eficientes para Professores da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas 2,4% dos alunos de 

ensino médio consideram o magistério como uma profissão almejada. Além disso, proporciona a 

disseminação do conhecimento inter-dicentes.  

          Assim, toda a equipe visa sanar a falta de conhecimentos básicos em Língua Portuguesa e 

Matemática dos alunos inscritos no Projeto, proporcionando, inicialmente, aulas para que seja 

favorecido um nivelamento, para só, em seguida, as aulas passem a ser focadas em assuntos 

específicos do edital referente ao Exame de Seleção, no caso deste ano, o  de número 29/2018 - 

PROEN/IFRN. 

Os alunos, além de assistirem às aulas expositivas, realizam atividades de fixação, bem como 

realizam simulados e produzem textos da esfera argumentativa (artigo de opinião e carta 

argumentativa), com feedback, em que perceberão as principais dificuldades para a obtenção do êxito 

no certame. 

Destaca-se que, apesar de as aulas serem direcionadas ao Exame de Seleção do IFRN, a 

aprendizagem dos alunos possibilita que os mesmos também obtenham sucesso em outras seleções 

como a da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ). Fato de muito orgulho e felicidade de quem está 

envolvido no projeto Meu Amigo no IF, tendo em vista que possibilita inserções em outros ensinos 

de qualidade. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os professores titulares das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, em 2018, 

garantem, meticulosamente, que os conteúdos ministrados estejam em harmonia com o edital 29/2018 

- PROEN/IFRN. Assim, um cronograma anual começou/está a ser seguido para garantir que os 
participantes do curso tenham domínio sob os conteúdos cobrados no Exame de Seleção.

Sobre isso, destaca-se um grande feito do projeto Meu Amigo no IF:  a parceria entre o 

Campus São Gonçalo do Amarante e a Escola Municipal em Tempo Integral Alfredo Mesquita Filho. 

Devido a isso, os conteúdos ministrados no curso ofertado pelo projeto são reforçados em sala de aula 

pelos professores da rede municipal do referido município, possibilitando, assim, que outras parcerias 

venham a acontecer. 

Essa articulação entre as escolas públicas é importante, tendo em vista que muitos alunos que 

fazem parte do Projeto, matriculados nessas escolas, não possuem uma boa base em Língua 

Portuguesa e Matemática. Essa dificuldade também é perceptível na produção textual, surgindo a 

necessidade de realização de oficinas, em que são enfatizados temas como coerência, coesão, 

progressão textual, estrutura do gênero textual, argumentação, além de reflexões sobre temas atuais 

e o incentivo a escrita de textos que são corrigidos pelo Departamento de Língua Portuguesa do 

Campus São Gonçalo do Amarante. 

Assim, muitas metodologias são adotadas a cada ano, visando alcançar cada vez mais um 

porcentual maior de aprovação.  Em 2017, 36% dos alunos participantes foram aprovados e tornaram-

se calouros do IFRN, em diversos Campi do Estado do Rio Grande do Norte. Espera-se que, na edição 

de 2018 do Projeto, a porcentagem de alunos aprovados no processo seletivo do IFRN cresça e 

ultrapasse os 50%, tendo em vista as adaptações e modificações de melhorias de aprendizagem a cada 

edição, bem como o envolvimento de todos os membros do Projeto. 

A percepção de melhoria de resultados do Projeto é observada na fala da aluna Mayra Martins 

Nunes: “O curso Meu Amigo no IF vem me ajudando imensamente, além de estar se tornando a 

melhor coisa que acontece em minhas terças-feiras, pois abrange um melhor conhecimento com 

professores indubitavelmente capacitados e maravilhosos, juntamente com a minha força de 

aprender e minhas horas de dedicação. As aulas são ótimas, maravilhosas! Tanto ministradas pelos 

professores quanto pelos bolsistas. Sempre estão dispostos a nos tirar dúvidas e apontar nossos 

erros, para que eles possam ser concertados. Os conteúdos são passados de formas lúdicas e 

dinâmicas, sem que fique uma aula chata e tediosa, isso me estimula bastante.” 

A execução do Meu Amigo no IF no ano de 2018 ainda está em andamento, todavia por meio 

de uma avaliação contínua, o progresso dos alunos é bem evidenciado. Ao término do Projeto será 

realizada uma aferição do nível aproveitamento e aprovação dos alunos participantes no resultado 

geral do processo seletivo para ingresso no IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante e demais 

Campi. Com os dados, pretende-se fazer um comparativo com os dos anos anteriores, bem como 

publicação de artigos em eventos científicos sobre a importância de projetos com esses vieses de 

inclusão, reforçando a importância da expansão dos Institutos Federais para melhoria e novas 

perspectivas de vidas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das discussões apresentadas sobre o Projeto Meu Amigo no IF, iniciado em 2014 e 

posto em execução a cada ano no Campus São Gonçalo do Amarante, percebe-se que trata de uma 

ação extensionista inclusivo de melhorias de aprendizagem na base de conteúdos do Ensino 

Fundamental II nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, o que favorece o ingresso de 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2430



alunos, sobretudo os da rede pública do referido município potiguar e de outros circunvizinhos, no 

IFRN. 

Tal Projeto, em cada edição, busca atingir com presteza uma porcentagem maior de alunos 

aprovados no Exame de Seleção, possibilitando aos discentes envolvidos uma oportunidade de estar 

em uma instituição de ensino pública de qualidade de Educação Profissional com formação humana 

integral. 
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EXECULT: DESENVOLVENDO A PRÁTICA PROFISSIONAL NO CAMPUS NATAL-

CIDADE ALTA 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 

O EXECULT atua em atividades de prática 
profissional orientada para estudantes, visando 
o aperfeiçoamento e a ampliação dos
conhecimentos e de oferta de serviços à
comunidade. Envolve servidores de diversas
áreas, com a perspectiva de orientar e

supervisionar os estudantes. Suas atividades 
envolvem grupos comunitários, contemplando 
a produção de eventos, projetos culturais, 
produtos/serviços criativos. Em 2018, diversas 
metas propostas foram atingidas, e algumas 
estão em execução. 

ABSTRACT 

Execult is a university extension project that 
promotes oriented professional practice to IFRN 
- Cidade Alta students, aiming their
improvement and enlargement of knowledge
basis by offering services to community. It is
developed with campus workers from different

areas, who guides the students. Execult's 
activities are designed to community groups, 
helping in events, cultural projects and creative 
products and services. In 2018, many proposed 
goals were achieved and some others are being 
finished. 

1 INTRODUÇÃO 

A prática profissional constitui um componente curricular nos diversos cursos do IFRN, desde 
o nível técnico integrado à graduação. Dessa maneira, essa prática deve ser norteada por

Princípios pedagógicos, filosóficos e legais subsidiadores da organização curricular das ofertas do 
IFRN orientam que a prática profissional esteja alicerçada pela equidade, pela flexibilidade, pelo 
aprendizado continuado, pela superação da dicotomia entre teoria e prática e pelo acompanhamento 
do desenvolvimento do estudante. Não se pode, pois, reduzir a formação profissional nem a um 
ensino puramente baseado em teorização, nem voltado apenas para o desenvolvimento de 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizado, Estudantes, Formação, Prática profissional. 

KEYWORDS:  Learning, Students, Formation, Professional Practice. 
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habilidades práticas, sem o embasamento do conhecimento científico e das relações sociais 
estabelecidas no mundo do trabalho. (IFRN, 2012, p. 86). 

Sendo assim, o EXECULT foi concebido de forma a viabilizar as atividades de prática 
profissional orientada para estudantes do Campus Natal-Cidade Alta, na busca por aperfeiçoamento 
e ampliação dos conhecimentos mediados no processo institucional de ensino-aprendizagem e de 
oferta de serviços de qualidade socialmente referenciadas à comunidade interna e externa. 

Inicialmente, seria possível pensar em um aporte teórico relacionado ao modelo de gestão de 
empresas juniores que pudesse contemplar as atividades desenvolvidas no Núcleo de Extensão e 
Prática Profissional do Campus em questão. Contudo, acredita-se ser adequado dialogar apenas com 
alguns pensamentos dessa linha de trabalho, considerando que, conforme Bicalho e Paula (2012), 
trata-se de um modelo que reproduz a ideologia da administração e do sistema capitalista, replicando, 
sem um cuidado crítico, relações de poder e exploração da classe trabalhadoras, realidade bastante 
desenvolvida no mundo empresarial. 

Portanto, pode-se pensar na premissa de que se trabalha a autonomia dos estudantes, contudo, 
sem o foco exclusivo nas questões empresariais. O projeto busca estimular e apresentar oportunidades 
diferenciadas de inserção e atuação no mundo do trabalho. Através do EXECULT o estudante pode 
experienciar outras possibilidades enquanto trabalhador, podendo assumir papeis de assessor, 
consultor, técnico operacional e gestor. 

O EXECULT tem como objetivo central captar e/ou realizar atividades de prática profissional 
nos campos da cultura, do turismo e do lazer, mediante o atendimento à comunidade interna ou 
externa, com destaque para a atuação dos estudantes, todos eles orientados por membros do corpo 
docente ou técnico do Campus Natal – Cidade Alta.  

Assim, visa contribuir com o processo formativo discente, buscando efetivar a formação 
integral associada à prática profissional dos estudantes por meio de sua inserção em atividades 
extensionistas de formação complementar como: orientação profissional, organização de eventos, 
elaboração de projetos e desenvolvimento de serviços e/ou produtos criativos à comunidade.  

 Também é objetivo do Execult fornecer aos estudantes do Campus dos cursos superiores e 
técnicos uma maior participação nas atividades do IFRN que buscam resolução de problemas e 
atendimento de demandas sociais das áreas de atuação dos seus cursos na cidade de Natal/RN, 
especialmente de grupos comunitários de segmentos sociais com baixo poder aquisitivo (bairros 
periféricos, como Rocas, Ribeira e Cidade Alta, escolas públicas, instituições públicas, associações, 
cooperativas, coletivos e organizações não governamentais da região) e; cooperar com a efetividade 
da indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, articulando as práticas de extensão e prática 
profissional desenvolvidas com os saberes produzidos em pesquisas e sintetizados nas situações de 
ensino-aprendizagem nas disciplinas trabalhadas no Campus. 

2 METODOLOGIA 

O Núcleo de Extensão e Prática Profissional em Cultura, Turismo e Lazer foi implantado em 
dezembro de 2014, a partir de debates entre docentes, técnicos e gestores do Campus, a partir da 
compreensão da importância de oportunizar experiências para os estudantes que estão em formação 
nos diversos níveis de ensino.  

A equipe é multidisciplinar, composta por professores e técnicos de diversos setores e 
formações. As atividades são sempre desenvolvidas de forma integrada, nas quais os estudantes 
participam desde a fase de ideação dos processos a serem desenvolvidos até sua realização e 
avaliação. Tais ações buscam uma formação mais ampla de nosso corpo discente, de modo que não 
sejam direcionados a executar tarefas, mas que possam compreender toda a lógica de 
desenvolvimento de projetos, promovendo autonomia, desenvolvimento humano e profissional. 
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Quanto à equipe de execução e gestão do projeto, realizou-se edital interno do Campus para 
seleção de quatro estudantes bolsistas. Os estudantes e os servidores indicados na equipe deste projeto 
reúnem-se sempre que necessário, de modo a acompanhar o planejamento e o desenvolvimento das 
demandas. Além dos estudantes bolsistas, o projeto também contempla a participação de estudantes 
voluntários, os quais não cumprem uma carga horária semanal fixa, mas atuam nos projetos mediante 
necessidades de atividades a ser executadas. As demandas são identificadas pelos membros do projeto 
ou trazidas da comunidade interna e externa. Ademais, algumas atividades a ser executadas são 
selecionadas através de editais públicos. 

Assim como os estudantes bolsistas, os voluntários participam ativamente de todos os 
processos de pré-produção, produção e pós-produção dos eventos, produtos ou serviços e da 
concepção e do planejamento dos projetos elaborados, organizando-se em equipes especializadas, 
conforme orientação dos servidores integrantes desta equipe e/ou bolsistas coordenadores das 
dimensões. 

Para o acompanhamento das ações, realizam-se reuniões de avaliação para cada proposta 
desenvolvida, assim como avaliações junto ao público-alvo, de modo a verificar o olhar das pessoas 
engajadas nas atividades desenvolvidas pelo projeto. Ademais, há o cuidado acerca do 
acompanhamento das metas estabelecidas no projeto aprovado. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Neste item, apresentam-se os resultados alcançados e aquele planejados que ainda estão em 
fase de planejamento/realização. Atenta-se para o fato de que o projeto está em execução até o final 
de 2018. 

3.1. Meta 1: Produzir eventos institucionais e da comunidade externa 

Para realização desses eventos foram criadas equipes multidisciplinares compostas por 
docentes de diversas áreas, técnicos administrativos e estudantes. Esses estudantes trabalharam como 
voluntários, a maioria dos quais cursam a graduação em Produção cultural ou o curso técnico 
subsequente em Eventos.  

Quadro 1. Eventos realizados/planejados 
Evento Período Público 

estimado  
Voluntários 

II Fórum de Internacionalização do IFRN 19 e 20/04/2018 200 30 
Ateliê a Céu aberto 08/06/2018 200 20 
Exposição e vernissage do Ateliê a Céu 
aberto 

26/06/2018 a 
27/08/2018 200 5 

Ciclo de Eventos de Prática Profissional do 
Curso Técnico Subsequente em Eventos 

29/07/2018 a 
03/08/2018 300 25 

Plateia Urbana 29/07/2018 250 27 
ARTIC* 07/11/2018 a 

09/11/2018 700 70 

*A ARTIC está em fase de planejamento e será realizada no mês de novembro.

3.2. META 2: Elaborar projetos da comunidade externa 
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O Execult 2017, visando atender a meta de elaboração de projetos, lançou edital para a 
participação da comunidade externa, buscando atender demandas deste grupo. O edital tinha como 
objetivo selecionar ideias de projetos culturais para, com a assessoria dos nossos técnicos, transformá-
las em projetos viáveis, prontos para ser submetidos a editais de cultura. Sendo assim, foram 
selecionadas 12 ideias, das quais 04 foram classificadas, não sendo possível a conclusão de todas, 
sendo entregue apenas um projeto em 2017.  

Dessa maneira, em 2018 estamos trabalhando nos três projetos restantes. São eles: o Vira-
Virou, que tem o objetivo de oferecer oficinas de artesanato para pessoas com transtornos mentais 
como uma forma de proporcionar fonte de renda e integração social; Potiguarando, o qual busca 
pesquisar danças populares do Rio Grande do Norte visando preservar suas formas, gestos e história; 
e Bazarte, cujo propósito é realizar uma feira multicultural que movimente a economia da cultura 
através da comercialização de produtos e apresentações artísticas.  

3.3. META 3: Desenvolver produtos e/ou serviços criativos 

Contempla o desenvolvimento de um produto e/ou prestação de um serviço criativo (vídeos, 
fotografias, inventários, tutorial, identidade visual, publicações, produções artísticas etc.) para a 
comunidade externa de bairros periféricos, como Rocas, Ribeira e Cidade Alta, por meio de escolas 
públicas, instituições públicas, associações, cooperativas, coletivos ou organizações não 
governamentais da região, conforme demanda. Para atender essa meta foram produzidos dois 
produtos e outros estão sendo elaborados. 

3.3.1. Produto criativo 1: Criar projeto gráfico para sinalização das duas unidades do 
campus Natal - Cidade Alta 

Para produzir o projeto gráfico de sinalização do campus, inicialmente foram fotografados 
padrões visuais da Unidade Rocas em busca de signos que os representassem. Dessas fotos, seis foram 
selecionadas para gerar os desenhos vetoriais. Após a vetorização das fotos, algumas foram 
selecionadas para a criação de estampas. Com base nas cores do campus e na psicologia das cores foi 
montada uma paleta de cor para ser usada nas seis estampas para, em seguida, ser utilizada na criação 
dos modelos de placas de sinalização (Figura 1). 

Figura 1: Modelos de placas de sinalização 
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3.3.2. Produto criativo 2: Reelaborar o material didático da disciplina de História da 
Arte do curso de Multimídia sob a perspectiva dos estudantes 

A fim de elaborar esses materiais didáticos, foram coletados periodicamente feedback dos 
estudantes das turmas ingressantes do curso de Multimídia de forma direta e indireta. Baseados nos 
feedbacks, os estudantes envolvidos nesta atividade propuseram atividades pedagógicas e auxiliaram 
na elaboração de questionários. Em outra etapa, o material preparado para ser usado em sala de aula 
foi apresentado aos estudantes, que analisaram sob a perspectiva discente. Esses estudantes sugeriram 
modificações, as quais foram acatadas pela docente e auxiliaram na criação desse material. Ao final 
da disciplina, foram desenvolvidos vários produtos criativos como um mosaico, vários questionários, 
slides e uma atividade de competição. 

3.4. META 4: Promover formação complementar e/ou orientação profissional junto aos 
estudantes do Campus 

Muitas ações vêm sendo desenvolvidas pelo EXECULT a fim de promover a formação 
complementar dos discentes do IFRN-Cal, dentre as quais podemos citar: produção de eventos 
promovidos pela ETEP (as reuniões de pais são organizadas com auxílio dos estudantes do curso de 
Eventos); eventos institucionais, como colação de grau, jogos, seminários, entre outros; coberturas 
fotográficas e captações de áudio e vídeo através do trabalho de voluntários vinculados a esse projeto 
de extensão. 

Neste ano, a UFRN sediou o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, para o qual 
solicitou apoio. O Execult entrou como parceiro para a sua realização. Uma chamada pública foi 
aberta, selecionando 55 estudantes, encaminhados para a UFRN. Destes, 26 realizaram a capacitação 
ofertada e participaram em diversas equipes do evento. 

Fazendo uma análise dos resultados apresentados é possível perceber que muitas metas já 
foram alcançadas. A maior parte das atividades está ocorrendo conforme o planejamento. Ainda 
assim, existem algumas dificuldades durante o percurso, como o afastamento de servidores para 
tratamento de saúde, o que implica na realização de algumas tarefas. Como os estudantes realizam 
suas atividades sempre com a orientação de um profissional da área, nem sempre é possível 
desenvolver a atividade com excelência na falta de um orientador especializado na área. Além disso, 
ocorre também que os estudantes dos Cursos Técnicos Subsequentes que fizeram parte do projeto no 
início do ano precisaram ausentar-se em função da formatura, e o grupo precisou passar por um 
processo de transição da equipe e tarefas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto EXECULT vem sendo desenvolvido no Campus há 03 anos, consolidando-se assim 
como um espaço importante de formação para os estudantes, à medida que busca estabelecer, em suas 
diversas ações, uma formação integrada, desenvolvendo as habilidades e competências trabalhadas 
em seus diversos cursos nas oportunidades de organização de eventos, desenvolvimento de produtos 
e serviços criativos, elaboração de projetos, entre outros.  

O contato com a comunidade externa e os trabalhos desenvolvidos juntos aos servidores de 
diversos setores também tem se apresentado como uma oportunidade de crescimento para todos os 
envolvidos, à medida que cria vínculos e aproxima a instituição de ensino da realidade dos grupos e 
pessoas que vivem e estão relacionadas ao seu entorno. Os ganhos para a comunidade escolar, assim 
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como para a comunidade externa, são visíveis, visto que se constroem produtos/serviços a muitas 
mãos, de maneira colaborativa, sempre levando aos diversos grupos a ideia do compartilhamento de 
tarefas, formando grupos mais engajados socialmente e mais responsáveis com as comunidades onde 
atuam. 

Em 2018, ainda que algumas atividades ainda estejam em processo de desenvolvimento, é 
possível avaliar o projeto de forma positiva, na perspectiva de que ele possa prosseguir atuando no 
Campus Natal-Cidade Alta como um projeto que tem ainda tem muito a construir e fazer a diferença 
na realidade local. 
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NÓS PROPOMOS NOVOS USOS DO TERRITÓRIO POTIGUAR: DO 
PLANEJAMENTO A AÇÃO 

PAULINO, B. S.1 e TAVARES, E. S. B.2. 
1,2 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O conhecimento geográfico é essencial na formação 
dos alunos, principalmente, considerando a 
contribuição que expressar para a cidadania 
territorial. Nesse sentido, entendemos que a educação 
geográfica precisa ser significativa para os discentes, 

permitindo aos mesmos compreenderem como o 
território é usado nas diversas escalas geográficas e 
como participam desse processo. Portanto, o projeto 
“Nós Propomos novos usos do território potiguar: do 
planejamento a ação” 

ABSTRACT 

Geographical knowledge is essential in the training of 
students, especially considering the contribution they 
can make to territorial citizenship. Therefore, the 
objective of the project is to sensitize and advise the 
public management of municipalities of the Potengi 
Region in the implementation of intervention 
proposals, more specifically in the resolution of local 
territorial problems, promoting geographical 

education based on territorial citizenship, relating 
teaching of Geography, research and extension, 
besides the technical knowledge of the Environment 
and Building areas. 

1 INTRODUÇÃO 

A configuração territorial se constitui pelo seu uso, portanto, pela forma como se dão as 
ações da sociedade sobre uma determinada porção do território, num determinado momento. 
Assim, o processo de desenvolvimento sócio-espacial para usar o termo empregado por Souza 
(2006), orientado na perspectiva da mudança social positiva “precisa contemplar não apenas as 
relações sociais, mas igualmente, a espacialidade” (SOUZA, 2006, p. 61). Nesse sentido, 
entendemos que a educação geográfica deve possibilitar ao aluno se perceber enquanto sujeito 

PALAVRAS-CHAVE: Nós propomos, Geografia, Extensão, Cidadania, Pesquisa. 

KEYWORDS:  We propose. Geography. Extension. Citizenship. Research. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2439



social, compreendendo seu papel promotor na transformação de sua realidade local (SOBRINHO, 
2018).  

Nessa perspectiva, o projeto “Nós propomos novos usos do território potiguar: do 
planejamento a ação”, desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN) campus São Paulo do Potengi pelos alunos do 2º ano dos cursos de 
Meio Ambiente e Edificações vem identificando problemas territoriais na Região do Potengi e 
propondo intervenções. As propostas de intervenção buscam sensibilizar e assessorar a 
comunidade local e a gestão pública de municípios da Região do Potengi na implementação de 
ações que envolvem a resolução de problemas territoriais locais. 

O projeto consiste numa parceria com o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território 
da Universidade de Lisboa (IGOT/UL), que idealizou e realiza em 2018 a sua 7a edição nas escolas 
de Portugal. O Projeto “Nós Propomos! Cidadania e Inovação na Educação Geográfica” do 
IGOT/UL, tem como proposta principal “a formação de jovens atentos aos problemas da 
comunidade e conscientes de que são construtores ativos do seu território” (CLAUDINO, 2017, 
p, 192, tradução nossa). Assim, consiste num projeto que pode contribuir para o desenvolvimento 
sócio-espacial, alicerçado na “melhoria da qualidade de vida e um aumento da justiça social”. De 
acordo com Bazolli et al. (2017, p. 10), o projeto Nós propomos almeja a “qualidade de vida da 
população e o acesso pleno à cidadania, a partir da compreensão da importância da participação 
popular nas decisões sobre a cidade”.  

É importante destacar que o projeto vem ocorrendo em diversos países, e que mesmo 
apresentando as características gerais da forma como se estabelece em outras Universidades, 
considera a realidade da nossa comunidade escolar e do nosso território, buscando tornar os 
conteúdos significativos e estimulando a produção de novos conhecimentos. Por conseguinte, o 
estudo do ensino de Geografia não se trata somente de um conteúdo específico a ser difundido na 
escola, em diferentes níveis, mas é também parte das tarefas de desenvolvimento da cidadania, em 
sentido mais abrangente, a serem cumpridas por ela (CAVALCANTI, 2008).  

2 METODOLOGIA 

O projeto reúne uma equipe de docentes e discentes dos cursos de Meio Ambiente e 
Edificações e iniciou suas atividades do Edital de Fluxo Contínuo de Extensão de 2017 e teve a 
primeira etapa voltada para identificação e pesquisa sobre os problemas locais de 11 municípios 
(Figura 1). Em grupo, os alunos identificaram e pesquisaram sobre os problemas territoriais dos 
locais onde vivem, por meio de pesquisa teórica e de campo, além da aplicação de um inquérito 
com as comunidades. Nesse primeiro momento ainda foram propostas intervenções para cada uma 
das situações. O resultado do trabalho foi compartilhado no primeiro semestre de 2018 num evento 
no IFRN, que contou com a participação da comunidade interna da instituição e de gestores dos 
municípios das comunidades afetadas pelos problemas identificados. 
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Figura 1- Municípios do projeto Nós propomos novos usos do território potiguar: do 
planejamento a ação” 

Em 2018, o projeto teve continuidade no Edital de Fluxo Contínuo de Extensão, 
apresentando novas metas e atividades, as quais consistiam no aprofundamento das pesquisas dos 
alunos para 4 municípios (Figura 1) e principalmente na tentativa de implementação das propostas 
no território, de forma a melhorar a qualidade de vida da população local. Assim, a metodologia 
da segunda fase consiste na realização de reuniões e oficinas com a comunidade e com os gestores 
responsáveis pelos referentes setores dos problemas para expormos as propostas e como foram 
realizados os estudos e a pesquisa sobre o problema; em seguida, são realizadas orientações e ações 
como palestras, oficinas e produção de materiais físicos e virtuais que se dirigem a melhor planejar 
e gerenciar esse território. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Nos propomos a promover uma educação geográfica permeada pela relação cidadã com o 
território. Entendendo conforme Leite (2018, p. 19) que a “cidade se constitui num lugar de 
formação, que educa na medida em que a relação do sujeito nesse lugar se expressa por sua 
interação ativa, por suas ações, seu comportamento e seus valores, os quais se formam e se 
realizam nessa interação”. 

Reunindo o ensino da geografia que valoriza os elementos formados pelas espacialidades 
cotidianas, mas também a pesquisa e a extensão, e ainda utilizando os conhecimentos das áreas 
técnicas de Edificações e Meio Ambiente, de modo a identificar e propor intervenções para os 
problemas locais. Portanto, o projeto acontece de forma interdisciplinar, dado que “a necessidade 
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de diálogo, de aprendizado mútuo e de superação das fronteiras artificiais fica ainda mais evidente 
quando se trata de pensar além da problemática, buscando refletir também sobre as soluções – ou, 
como já brincou alguém, sobre a “solucionática” (SOUZA, 2006, p. 100). 

A educação geográfica por intermédio do desenvolvimento de projetos de forma 
interdisciplinar pode proporcionar a formação dos alunos e principalmente a mudança sócio 
espacial, dado que como esclarece Souza (2013, p. 236) “qualquer transformação social relevante, 
independente do seu conteúdo ético-político, é impensável à revelia do espaço”, portanto, como 
defendido por Santos (1998, p. 116) “é impossível imaginar uma cidadania concreta que prescinda 
do componente territorial”.  

A perspectiva é que quando os alunos são motivados a encontrar soluções para os 
problemas locais, ocorre segundo Nunes e Espinosa (2017), a familiarização do jovem estudante 
com o poder local e é criado um ambiente de diálogo no qual proporciona a fala e a ação deste 
jovem, assim o projeto nós propomos atua na promoção de uma ativa cidadania territorial.  

O projeto se encontra em andamento e tem com propostas no município de São Paulo do 
Potengi:  a questão da iluminação pública entre o IFRN e o centro do município de São Paulo do 
Potengi, a qual já foi efetuada no final do ano de 2017; o Aquaeri, que consiste num projeto de 
pesquisa que vem desenvolvendo um aplicativo móvel para ser utilizado enquanto ferramenta 
didático-pedagógica de educação ambiental; e também um projeto de reuso de águas cinzas, que 
conta com a instalação de uma estação experimental implantada numa residência da comunidade 
Monsenhor Expedito.  

Em São Pedro, vem sendo discutido com as escolas e a gestão pública municipal o projeto 
“Implantação das lixeiras e projeto de educação ambiental para descarte do lixo no município de 
São Pedro/RN” e o aproveitamento de uma área pública no para a construção de uma praça com 
equipamentos de academia e parque visando atender idosos e crianças.  

No município de Riachuelo estão sendo desenvolvidos o projeto do transporte escolar entre 
o município de Riachuelo e o campus do IFRN São Paulo do Potengi; e o que trata sobre as
condições de acessibilidade presentes na calçada da Escola Estadual Manoel Severiano, situado à
Rua Luiz Gonzaga Cavalcanti e também o uso de lixeiras que estão sendo confeccionadas a partir
de pneus usados. E Lagoa de Velhos, apresenta um projeto sobre “Despoluição e revitalização da
lagoa de Lagoa de Velhos”, que já discutiu a proposta com a gestão municipal e já iniciou um
trabalho de educação ambiental no município (Figura 2).

Além das propostas discutidas anteriormente o projeto ainda contempla um trabalho sobre 
“A formação educacional dos jovens de áreas de assentamentos do município de Carnaubais/RN”, 
que tem como objetivo sensibilizar os jovens que estudam nas escolas de ensino fundamental de 
rede pública de ensino e das áreas de assentamentos a cursarem o Ensino Médio e Superior nas 
instituições da região.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A educação geográfica no IFRN São Paulo do Potengi com a contribuição das áreas 
técnicas de Meio Ambiente e Edificações, além de Artes e Informática e a partir de pesquisas cujo 
objetivo é identificar problemas no território local, pode desenvolver ações extensionistas que 
contribuam com a comunidade local, auxiliando também os gestores municipais da Região do 
Potengi para implementar as propostas desenvolvidas pelos alunos.  
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Em cada ação, os indivíduos se tornam mais críticos e criativos, cujas contribuições 
contribuem positivamente para a condição das sociedades e do mundo, portanto, a educação é o 
mecanismo transformador que gera o bem dentro da sociedade, estando vinculada ao 
desenvolvimento dos indivíduos como seres sociais, Reis (2013). Portanto, o projeto Nós 
propomos novos usos do território potiguar: do planejamento a ação vem contribuindo com a 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem geográfico e a formação crítica, investigativa e 
cidadã dos alunos da instituição. Considerando que reúne uma atividade que envolve ensino, 
pesquisa e extensão e que associada a outras disciplinas propõe intervenções locais que visam o 
desenvolvimento sócio-espacial. Os projetos elaborados pelos alunos estão sendo socializados 
com a comunidade escolar e externa em diversos eventos científicos e regionais, com o objetivo 
de sensibilizar o poder local e a população para a promoção de ações que solucionem ou 
minimizem os problemas territoriais locais. 
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EXPERIÊNCIAS DO IFRN COM A VERTICALIZAÇÃO DO ÓLEO E 
GARRAFAS PET NUMA A.P.P.N.E. – ACAPORD. 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos 

RESUMO 
O Projeto Ambiental do IFRN de capacitar pessoas para a fabricação de Sabão do óleo residual e de Fios e 

Vassouras de Pets vem realizando, desde Junho de 2012, Oficinas e Palestras Educativas em Escolas e 

Comunidades, objetivando orientar a população quanto à importância de se coletar e reciclar de forma ecológica 

os seus resíduos, permitindo a sua transformação em bens reciclados, gerando sustentabilidade econômica e social, 

como acontece numa A.P.P.N.E. na cidade de João Câmara, um dos Projetos Incubados pela Instituição. Já foram 

processados como fios ou Vassouras de PET, 298.925 Garrafas, e transformados em sabão um total de 226.860 

litros de óleo. A finalidade educativa é suprir a ausência de Políticas Públicas voltadas ao meio ambiente e 

aumentar a renda das pessoas, possibilitando o Empreendedorismo e a melhoria de vida das pessoas em situação 

de vulnerabilidade, buscando também conhecer por meio de pesquisas, as práticas sustentáveis das famílias em 

relação à forma como descartam e dão destino aos seus resíduos. A verticalização que vem acontecendo nos 

processos com a inclusão da produção de fios e de sabão líquido, permitiu processar o excedente de óleo e de 

garrafas para outros mercados, gerar mais ocupações na Associação objeto desse estudo. A metodologia adotada 

e que vem servindo como base para as atividades desenvolvidas é a sócio interacionista, ou crítica dos conteúdos, 

que vê os participantes como membros ativos de uma sociedade e sua necessidade de crescimento enquanto 

cidadãos críticos e participativos. As ações ambientais estão baseadas na lei 12.305/10. 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Inclusão Social; Verticalização; Óleo e Garrafas. 

INTRODUÇÃO 

Os Cientistas e Ambientalistas do mundo inteiro estão preocupados hoje com as equações 

provocadas pelo crescimento desordenado da População Mundial versus Excesso de Consumo 

e Desperdício de Recursos Naturais, como a água, a energia, o óleo, os plásticos nos mares, os 

desmatamentos sem controles e os danos provocados pelo efeito estufa à natureza, entre outras 

degradações ambientais. Não existem ações preventivas ou de políticas públicas mínimas por  

parte de nenhum município do entorno do IFRN, voltado para a reciclagem do óleo 

residual ou de garrafas PET e outros resíduos, que representam hoje 40% de todo o lixo 

encaminhado para os lixões, apesar da existência da lei Federal Nº 12.305/2010, 

que responsabiliza a sociedade civil, escolas e autoridades públicas pelas práticas 
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conservacionistas em suas cidades. Outro motivo fundamental para justificarmos a importância 

desse estudo, além da necessidade de educarmos e transformarmos as pessoas em agentes 

multiplicadores ou empreendedores, é levando-os a colocar em prática os conhecimentos 

adquiridos em relação à coleta, separação e o descarte ecológico dos seus Resíduos, dessa 

forma, pessoas mesmo desconhecendo a importância da prática da reciclagem e dos descartes 

ecológicos dos seus resíduos sólidos e líquidos urbanos, temos  as informações educativas 

constantes do Projeto que podem ajudar a atenuar o problema.  Na realidade, em 95% dos 

Municípios brasileiros, esse tipo de reciclagem mínima nem acontece, enquanto na outra ponta, 

estão: indústrias de tintas, vernizes,  sabão e principalmente destilarias que produzem Biodiesel 

e procurando por esses insumos e pagando a R$1,20 o litro beneficiado, mas, falta inteligência 

às autoridades das  nossas cidades para incentivarem e organizarem essas demandas, cuja 

procura é maior do que a oferta disponível, como acontece com o lixo reciclável, que também 

por falta de Cooperativas organizadas, veem os seus resíduos sólidos recicláveis só aumentar 

os lixões. 

METODOLOGIA 

O Projeto desenvolve desde a sua implantação, diversas etapas avaliativas de trabalho: 

Coleta e Análise dos Dados: Os alunos ambientalistas voluntários do IFRN aplicam 

sempre um questionário nas Escolas ou nos diversos bairros das cidades onde vamos realizar 

Oficinas. 

 Divulgação do Projeto no IFRN e na Sociedade Organizada no entorno da 

Instituição: Todos os nossos alunos são informados através de palestras, distribuição de folders 

e cartazes; e a população pelo rádio da cidade.  

Gincanas Educativas para angariar doações de óleo e garrafas e conscientizar – 

Objetiva ampliar a motivação e a competição interna nas escolas e identificar líderes para a 

continuidade da multiplicação em cada ambiente de prática. 

Distribuição do material didático com os processos relacionados às Oficinas de 

Sabão, de Fios e montagem das Vassouras: A participação nas Palestras e Oficinas para se 

capacitar como multiplicadores ocorre de forma gratuita, para quem desejar ser empreendedor.  
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Realização propriamente dita das Oficinas: As Oficinas são realizadas dentro da 

ACAPORD onde está instada a Escola ambiental, que tem efeito educativo e multiplicador da 

conscientização ambiental para a doação de resíduos e seu descarte ecológico. 

 Avaliações para medir as mudanças de Comportamento da População que passou 

por Palestras e Cursos: São realizadas Pesquisas antes e após a implantação do projeto em 

cada cidade, para avaliar o progresso, o apoio das autoridades e a percepção da comunidade. 

O Aprendizado acontece de forma participativa e interativa, com base no aprender 

fazendo.  

As Oficinas são de baixo custo; as máquinas são artesanais e os processos são simples e 

de fácil aprendizado, tem como características a repetição;  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

“Meio ambiente é o lugar determinado ou percebido em que os 
elementos naturais e sociais estão em relação dinâmica e em interação. 
Essa relação implica num processo de criação cultural e tecnológica 
de processos históricos e sociais e de transformações do meio natural 
e construído” (REIGOTA, 1994). 

Como resultante dessas ações educativas, foi na Associação Camarense de Portadores de 

Necessidades Especiais – ACAPORD, fundada no ano de 2.000 e que congrega 129 pessoas da 

cidade que possuem deficiências identificadas, dentre os quais, 32 deles são alunos (as) e 

frequentam a única escola inclusiva para alunos especiais da cidade, e que é incubada no 

Campus João Câmara, que o referido projeto tem obtido maior êxito, provocando mudanças na 

renda, inclusão, sociabilidade e coordenação motora, já que eram pessoas arredias a interação 

social nos primeiros momentos por conta das suas deficiências e da discriminação sofrida, mas, 

que conseguiram aprender as tarefas aos poucos, se adaptar ao ritmo do trabalho e se identificar 

com os diversos processos de fabricação  artesanal de Sabão, Fios e de Vassouras e seus 

derivados e hoje vivem intensas transformações sociais e emocionais em suas vidas, por conta 

da participação nessas ações educativas e formativas, além do mundo novo e de descobertas 

proporcionado pela inclusão digital. Desde junho de 2012, um grupo de mães atuam de forma  

voluntária e sob a nossa orientação o processo de fabricação de 300 barras de sabão, 50 
litros de sabão líquido, 120 formas de Fios para repasse a outros montadores e fabricantes de 
Vassouras de PET, além da fabricação de 150 vassouras próprias por semana e 500 litros de 
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Saneantes Domésticos diversos, entre eles: Detergentes, Desinfetantes, Amaciantes e Água 

Sanitária, com a ajuda dos filhos e dos demais Associados, trabalhando três vezes por semana, 

e auferindo uma renda mínima individual de R$ 680,00 por mês. No tocante ao processo de 

verticalização através de uma linha nova de produtos ambientais, (o sabão líquido e o fio 

beneficiado para outros fabricantes de vassouras) foi uma opção estratégica eficaz, tanto por 

aproveitar o excedente de insumos, gerar mais trabalhos por produção para outros associados e 

termos um mercado com demanda em aberto, principalmente para fabricantes de vassouras que 

preferem terceirizar essas atividades, uma dádiva que caiu do céu para a associação.  

Abaixo, estão os resultados de um questionário aplicado pelos diversos municípios que 

visitamos através das nossas ações ambientais e que atestam o desconhecimento da população 

em relação ao descarte dos seus resíduos e mostram também que as informações necessitam ser 

mais bem divulgadas através de ações educativas nas escolas e políticas públicas abrangentes, 

porque, apesar da lei que estabelece a educação ambiental nas escolas, ela nunca foi colocada 

em prática oficialmente como disciplina. Também é possível acompanhar pela sequência de 

fotos, as oficinas, palestras e o processo produtivo em algumas das suas fases, bem como os 

resultados econômicos e sociais serão detalhados, se o trabalho for aprovado para apresentação, 

como relato de experiências, considerando ser uma experiência vivenciada. 

Pergunta 1: O que o(a) senhor(a) faz diariamente com os seus resíduos sólidos que são 

Recicláveis? IFRN, 2017. 

Observa-se que 91% das entrevistadas confirmaram dar um destino indevido aos seus 

resíduos. Foi a partir desses dados que verificamos a necessidade de ampliar o Projeto Sócio 

Ambiental do IFRN, para melhor esclarecer as dúvidas da sociedade local. 

Pergunta 2: Você participaria de uma campanha na sua cidade para juntar, doar e destinar 

corretamente 2 litros de óleo usados, em troca de 200g de Sabão Ecológico e ajudar a Conservar 

a Natureza? IFRN, 2107. 
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94% da população das cidades visitadas manifestou a intenção de participar da campanha 

ecológica em favor da natureza. 

Pergunta 3: O que você faz com seu lixo doméstico? Separa o lixo seco e reciclável 

(inorgânico) do lixo orgânico (alimentos para compostagem)? 

55% da população pesquisada mostra desconhecer a importância da reciclagem para 

reduzir os lixões. Faz-se necessário levar aos órgãos municipais informações quanto à 

necessidade de ser iniciado o projeto de coleta seletiva e galpões de reciclagem em cada 

Munícipio. 

  Para Gadotti (2007, pp.75 76), “a educação deve ser a educação para a vida sustentável 
ou a educação para a sustentabilidade, compreendendo-se a sustentabilidade como o equilíbrio 
dinâmico/harmonioso entre elementos distintos, a saber: o outro e o meio ambiente. ”. 

CONCLUSÕES 
A coleta e o reaproveitamento do óleo e garrafas PETs usadas para fabricação de sabão, 

Fios e Vassouras ecológicas vem tornando possível uma maior conscientização e o 

desenvolvimento de um processo educativo para os escolares e as populações envolvidas nos 

processos de aprendizagem, quanto à importância da conservação ambiental, tornando a ideia 

da reciclagem um sonho atingível, pela transformação que pode proporcionar à natureza. O 

referido Projeto foi pensado a partir da necessidade de se dar andamento no IFRN – Campus 

João Câmara, assim como já acontecia com o Projeto de Educação Ambiental voltado para a 

coleta e separação do lixo na Instituição, e como Projeto Integrador e Interdisciplinar, com todas 

as turmas admitidas anualmente, além de fomentar dados e informações para o Ensino, a  

Pesquisa e a Extensão, mudarmos comportamentos, criarmos alternativas de trabalho 

para pessoas vulneráveis com negócios com lixo, além de despertarmos uma consciência 

ambientalista solidária e cidadã. 
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Figuras 1 e 2: Produtos Fabricados pela ACAPORD e seus Alunos numa Feira de Negócios, e Oficina de Sabão. 
IFRN, 2017. 

Figura 3 e 4: Mães e Alunos Especiais participando de Oficina de Detergente na ACAPORD. IFRN, 2018. 
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A UTILIZAÇÃO DA MODELAGEM FÍSICA ANALÓGICA PARA O ENSINO DAS 
GEOCIÊNCIAS 

ALVES, E. O.1 e CRUZ, R. C. C.2  
1,2 IFRN – Campus Natal-Central 
ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O presente artigo trata do uso de modelagem 
física analógica por meio de aparato do tipo 
caixa de areia. Esse mecanismo consiste num 
método experimental para simular, em 
ambiente acadêmico, processos tectônicos, 
permitindo o estudo de fatores causadores e o 
desenvolvimento de seus produtos, por 
intermédio da modelagem física analógica. 
Neste sentido, o projeto busca incrementar o 
ensino de geociências por meio de métodos 

visuais de fácil assimilação. Como resultado, 
pretende-se a recepção, no Museu de 
Minérios do RN, de pelo menos uma escola 
por semana, com uma média de 25 alunos. 
Ao executar as apresentações, estima-se um 
público de aproximadamente 650 alunos 
advindos de escolas tanto da rede pública, 
quanto privada em um período de cinco 
meses (26 semanas). 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Geociência, Geologia Estrutural. 

ABSTRACT 

This article deals with the use of analogical 
physical modeling by means of a sandbox 
type apparatus. This mechanism consists of 
an experimental method to simulate, in an 
academic environment, tectonic processes, 
allowing the study of causative factors and 
the development of its products, through 
analogical physical modeling. In this 
sense, the project seeks to increase the 
teaching of geosciences by means of visual  

methods of easy assimilation. As a result, 
it is intended to receive at least one school 
per week, with an average of 25 students, 
in the Museum of Minerals of RN. In 
performing the presentations, an estimated 
650 students from both public and private 
schools in a five-month (26 week) period 
are estimated.

KEYWORDS: Education, Geoscience, Structural Geology. 
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1 INTRODUÇÃO 

A modelagem analógica foi utilizada pela primeira vez por Sir James Hall no ano de 
1815 e se tornou um procedimento muito utilizado, no decorrer dos últimos séculos, por 
diversos pesquisadores para análise de estruturas geológicas, ambientes geológicos e no 
ensino de geociências. Este método evoluiu muito no século passado, no qual passou a ser 
uma técnica quantitativa para a simulação de processos geológicos (Koyi, 1997). 

O aparato do tipo caixa de areia (Figura 1), instrumento principal, consiste num 
método experimental para simular, em ambiente acadêmico, processos tectônicos, permitindo 
o estudo de fatores causadores e o desenvolvimento de seus produtos, por intermédio da
modelagem física analógica.

Dessarte, a dimensão reduzida das estruturas nos modelos, bem como do tempo de sua 
formação nas simulações em laboratório, em relação ao ambiente geológico real, além de 
possibilitar a análise dos vários estágios de seu desenvolvimento, são as principais vantagens 
da aplicação desta ferramenta na resolução de um determinado processo geológico (Oliveira, 
M. E. & Silva, F. C. A, 2015).

Figura 1 — Projeto do aparato. 

Fonte: Silas Samuel (bolsista no Museu de Minérios do RN). 

Neste seguimento, o Museu de Minérios do RN tem por objetivo geral divulgar as 
geociências no estado. Por consequência, ações de extensão são facilitadas pelo alcance em 
termos de estudantes que visitam a instituição mensalmente, oriundos de diversas escolas 
públicas e privadas do Rio Grande do Norte e por vezes de unidades federativas adjacentes. 
Como objetivo específico, o projeto busca incrementar o ensino de geociências por meio de 
métodos visuais de fácil assimilação. 
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2 METODOLOGIA 

O aparato utilizado consiste em uma caixa de vidro de formato retangular, composto 
por três paredes fixas e uma móvel, acoplada a uma manivela que desloca a parede móvel. 
Para que os modelos experimentais físicos sejam realistas — obtendo similaridade 
geométrica, cinemática e dinâmica — é necessário que os mesmos sejam devidamente 
escalados com o análogo natural. 

Na modelagem física analógica, os corpos geológicos são representados por materiais 
análogos. A areia seca (natural) é um dos principais materiais utilizados por possuir um 
comportamento mecânico similar ao das rochas crustais, servindo como análogo em estudos 
de modelagem de bacias sedimentares (Eisenstadt & Sims, 2005). Embora seja válida para 
análises comparativas com estruturas macroscópicas e processos tectônicos associados, a 
areia, isoladamente, pode não ser ideal para simular o acamamento mecânico interno às 
sucessões sedimentares (Rossi & Storti, 2003). Assim, para avaliar o papel de anisotropias 
mecânicas estratigráficas e para ampliar a gama de opções para utilização na modelagem, nos 
experimentos, outros materiais alternativos são adicionados (microesferas de vidro e 
alumínio, micas, gesso, entre outros), conduzindo a um contraste mecânico entre camadas 
competentes e incompetentes. 

Eventualmente, há uma gama de materiais que podem vir a ser utilizados. A nível de 
exemplo, pode-se citar o descontinuador de velocidade: uma folha de papel vegetal, aplicada 
na base da caixa de experimentos, a fim de simular a formação de falhas em bacia tipo rifte 
com distensão ortogonal à direção de transporte tectônico (Oliveira, M. E. & Silva, F. C. A, 
2015). O descontinuador de velocidade é capaz de induzir a localização do rifte, durante o 
processo de extensão. 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Pretende-se a recepção de pelo menos uma escola por semana, com uma média de 25 
alunos. Ao executar as apresentações, estima-se um público de aproximadamente 650 alunos 
advindos de escolas tanto da rede pública, quanto privada em um período de cinco meses (26 
semanas). Além das explicações mediante à modelagem com o aparato, serão aplicados 
questionários referentes ao que foi demonstrado durante as apresentações. Evidenciamos, 
também, o exercício de divulgação do trabalho por meio das mídias sociais e em trabalhos 
escritos em eventos científicos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Um dos principais aspectos a destacar na modelagem física analógica utilizada é o 
melhor entendimento da formação e do desenvolvimento das estruturas geológicas. Sendo 
assim, ela atende com muita maestria ao propósito do ensino, pois vislumbra a formação de 
estruturas geológicas que, na prática, só podem ser observadas na natureza de forma estática, 
contribuindo, desta forma, para uma melhor assimilação do conteúdo por parte dos alunos. 
Segundo Carneiro et al (2004), há uma série de motivos para se incluir as geociências no 
plano de ensino atual, aumentando assim a formação de indivíduos críticos e questionadores 
da aplicação racional das tecnologias científicas. Enfatizando, também, a inclusão de temas 
chaves ligados a sustentabilidade do planeta versus os recursos naturais/minerais disponíveis.  

Portanto, mediante o mecanismo referido, a falta de informação a respeito dos estados 
iniciais dos processos evolutivos de dinâmica crustal pode ser solucionada com métodos 
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empírico-analíticos. Em suma, cabe ressaltar o comentário do geólogo estrutural alemão Hans 
Cloos (1995): “Muitas interpretações jamais teriam sido publicadas se o autor tivesse testado 
seu mecanismo sugerido de dobramento ou falhamento em um experimento apenas uma vez”.  

5 AGRADECIMENTOS 

Ao setor de marcenaria do IFRN Campus Natal-Central, pela construção do aparato, 
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PERSPECTIVAS DE ACESSIBILIDADE AO PROITEC EM LIBRAS 
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1,2,3,4 
IFRN –Campus Natal/Central 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O projeto realizado pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte - IFRN em parceria com o CAS - Centro de 

Atendimento às Pessoas Surdas com duração de seis 

meses objetivou proporcionar acessibilidade didática 

e facilitar o acesso dos surdos aos cursos técnicos 

integrados ofertados pelo IFRN por meio de aulas 

presenciais, duas vezes por semana,  que seguiram 

os conteúdos do material didático do Programa de 

Iniciação Tecnológica e Cidadania, das disciplinas 

de Língua Portuguesa e Matemática com a atuação 

dos docentes e intérpretes do Instituto. 

ABSTRACT 

The project carried out by the Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte - IFRN in partnership with the CAS – Centro 

de Atendimento à Pessoas Surdas with a duration of 

six months, aimed at providing didactic accessibility 

and facilitating the access of the deaf to the 

integrated technical courses offered by the IFRN 

through classroom classes twice a week, which 

followed the contents of the didactic material of the 

Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania, of 

the Portuguese Language and Mathematics with the 

work of the Institute's teachers and interpreters. 

1 INTRODUÇÃO 

Historicamente, a educação especial no Brasil destacou-se por meio de modelos 

assistencialistas, balizados por uma concepção de segregação caracterizada pela separação e 

isolamento dos estudantes com alguma deficiência física, mental ou sensorial. Porém Atualmente a 

tendência da inclusão, pautada no princípio da diversidade, passa a ser assumida pelas escolas 

públicas, entre as quais, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte. Nesse aspecto, o IFRN institui o NAPNE – Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade didática, aulas, IFRN, surdos. 

KEYWORDS:  Didactic accessibility, classes, class, IFRN, deaf. 
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Dessa forma, Este projeto de Extensão que foi desenvolvido pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) em parceria com o CAS - Centro 

de Atendimento às Pessoas Surdas com duração de seis meses teve como principal objetivo 

proporcionar acessibilidade didática para pessoas surdas por meio de aulas das disciplinas de 

Língua Portuguesa, Matemática contando com a atuação de docentes, voluntários e 

tradutores/intérpretes do Instituto visando facilitar o acesso do público alvo aos cursos técnicos 

integrados ofertados pelo IFRN possibilitando, assim, a efetividade do princípio da diversidade e 

inclusão aos surdos.  

A Equipe desse projeto contou ao todo com 11 pessoas, sendo três delas discentes do curso 

de Licenciatura em matemática do IFRN/Campus Natal Central. Para esses alunos, em especial, o 

projeto foi uma experiência ímpar, pois possibilitou a eles a prática profissional e o contado direto 

com pessoas surdas dentro de sala de aula, ainda durante a sua formação docente. 

Consequentemente, eles já sairão da graduação para uma sala de aula, enquanto professores, 

preparados para trabalhar com alunos surdos, o que na realidade atual dos profissionais em 

educação ainda um tanto quanto escasso. Já para o público-alvo o projeto foi uma oportunidade de 

assimilar melhor todo o conteúdo do kit de estudos do PROITEC, pois além dos intérpretes os 

voluntários também os auxiliavam nas atividades ou dúvidas relacionadas aos conteúdos 

trabalhados possibilitando assim um melhor resultado no processo de ensino-aprendizagem. 

 Ao término do projeto é possível observar um resultado positivo, tendo em vista que 3 dos 

15 alunos surdos do projeto foram aprovados no processo seletivo do IFRN. 

2 METODOLOGIA 

As aulas na forma expositiva e dialogadas em Libras- Língua Brasileira de Sinais foram 

ministradas duas vezes por semana durante todo o período de execução do projeto. Dessa forma, um 

encontro era direcionado à disciplina de matemática e o outro a disciplina de Língua Portuguesa. 

O tema selecionado pelos docentes para se trabalhar em cada aula tinha como guia o 

material didático do PROITEC - Programa de Iniciação Tecnológica e Cidadania, os professores 

comunicavam, com uma certa antecedência, aos tradutores/intérpretes os assuntos que seriam 

trabalhados na aula posterior para que eles pudessem buscar a tradução de termos específicos que , 

por ventura, eram utilizados nas explicações.  

No decorrer das aulas os professores explicavam os assuntos da forma mais expositiva 

possível e o intérprete o acompanhava com a tradução em Libras. Após a explicação, os alunos 

recebiam atividades de fixação para serem realizadas em sala. 

No momento da resolução dessas atividades, nas aulas de matemática, os discentes do curso 

de Licenciatura em matemática, que atuaram como voluntários circulavam na sala para auxiliar os 

alunos que mostravam dificuldades em resolver as questões.  

Além das atividades de fixação, periodicamente foram aplicados simulados aos alunos os 

quais serviram para avaliar e acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos surdos 

nas referidas disciplinas ministradas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto teve por finalidade preparar 15 alunos surdos para o ingresso na instituição 

(IFRN) através do exame de seleção (integrado) dando assessoramento às disciplinas de Língua 
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Portuguesa e Matemática. O objetivo foi alcançado, pois foram aprovados 03 alunos surdos do 

nosso projeto nos Cursos de Informática para Internet no turno matutino do Campus Natal Central.  

Um ponto a ser notado foi uma ampla divulgação do trabalho na comunidade externa 

gerando um interesse de outros candidatos surdos ao processo seletivo do IFRN. Além disso, foi 

observada uma margem para incrementar no próximo projeto uma disciplina de Redação tendo em 

vista uma limitação por parte do público atendido, limitações com a produção de textos e 

vocabulários durante as atividades, e posteriormente, durante ao exame de seleção. 

O diálogo entre o professor e o aluno surdo durante o decorrer das aulas foi fundamental 

para a aprendizagem dos conteúdos, pois foi observado como é o processo de assimilação dos 

assuntos referente a cada disciplina e como é possível alterar a forma como os conteúdos são 

expostos e trabalhados de modo que o aluno aprenda com mais facilidade, principalmente nas aulas 

de matemática, onde é necessário trabalhar primeiramente as operações básicas com material 

concreto para introduzir aos poucos conceitos mais abstratos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A relevância do projeto despertou tanto a comunidade surda a querer participar de uma 

próxima edição como possibilitou aos discentes da licenciatura uma experiência que certamente 

contribuiu na sua carreira docente. Os professores foram essenciais nessa ação, a busca por 

aperfeiçoamento para um melhor rendimento por partes dos alunos sempre foi a principal e real 

motivação, cada vez que um aluno correspondia ao objetivo da obtenção do conhecimento foi uma 

comemoração para todos os envolvidos, mesmo com algumas dificuldades encontradas ao longo do 

percurso. O projeto foi uma experiência inédita no IFRN – Campus Natal Central e surpreendedora, 

pois no final três alunos de quinze participantes conseguiram a aprovação no instituto e estão 

cursando o ensino médio integrado. O maior desafio ainda é que uma das ideias desse projeto saia 

de uma sala de aula e integre todo o IFRN, possibilitando a integração social dos surdos com os 

ouvintes como deles com o conhecimento. 
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NEPP COMO FERRAMENTA DE SOCIALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

PROFISSIONAL 

NASCIMENTO, K. C.1; FREIRE, M. A.2, CORTEZ, A. A. S.3, MEDEIROS, S. E. S.4, SEGUNDO, G. S. F.5

1,2,3, 4, 5 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Com a finalidade de atender a demanda de 

Prática Profissional e, principalmente, socializar 

esta prática educativa na comunidade externa, 

preferencialmente àquela carente de condições, 

foi criado dentro da Diretoria Acadêmica de 

Construção Civil o NEPP – Núcleo de Extensão 

e Prática Profissional.  Desenvolvendo atividades 

para as quais um técnico e um tecnólogo de estão 

capacitados a fazer, o NEPP surge como opção 

para famílias que não possuem renda suficiente 

para arcar com serviços técnicos especializados, 

atendendo mais de 50 famílias e capacitando 

mais de 30 alunos, cada ano.

ABSTRACT 

In order to meet the demand for Professional Practice 

and especially to socialize this educational practice in 

the external community, preferably to the one without 

conditions, NEPP - Extension and Professional 

Practice Center was created within the Academic 

Board of Civil Construction. By developing activities 

that a technician and a technologist are trained to do, 

NEPP emerges as an option for families that do not 

have enough income to afford specialized technical 

services, serving more than 50 families and training 

more than 30 students each year. 

1 INTRODUÇÃO 

O Projeto Político Pedagógico (PPP-2012) do IFRN apresenta como um dos objetivos 

primordiais do Instituto “desenvolver atividades de extensão articuladas com o mundo do trabalho e 

com os segmentos sociais, enfatizando o desenvolvimento, a produção, a difusão e a socialização de 

conhecimentos culturais, científicos e tecnológicos”.  

PALAVRAS-CHAVE: NEPP, projetos de edificações, prática profissional, comunidades carentes, 

educação. 

KEYWORDS:  NEPP, building projects, professional practice, poor communities, education. 
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Desde 2009, o Núcleo de Extensão e Prática Profissional vinculado a Diretoria de Construção 

Civil (DIACON) do campus Natal Central disponibiliza a comunidades carentes e instituições 

filantrópicas, serviços técnicos na área de construção civil, promovendo, ao mesmo tempo, uma boa 

prática profissional aos alunos do curso técnico em edificações e tecnologia em construção de 

edifícios. 

Temos dentro do estado do Rio Grande do Norte, e principalmente na grande Natal, uma 

considerável parcela da população com baixas condições de moradia, morando em situação irregular 

e, muitas vezes, em condições de risco para sua segurança. Esta faixa da população não possui, na 

maioria das vezes, condições de contratar um profissional para solucionar estes problemas, e acabam 

dependendo do auxílio de serviços gratuitos fornecidos pelo estado ou por outras instituições.  

O Ensino, Pesquisa e a Extensão constituem os pilares fundamentais das Instituições de 

Ensino Superior e são verdadeiras expressões do saber e fazer acadêmico. As atividades de Extensão, 

constituem função social das Instituições Federais e promovem a prática profissional através da 

difusão dos conhecimentos técnicos e tecnológicos nas comunidades, produzindo relações 

interdisciplinares entre as práticas de ensino e pesquisa, caracterizando-se como o elo de integração 

do pensar e fazer, da relação teoria e prática na produção do conhecimento (JEZINE, 2004) 

A criação de Núcleos de Extensão e Prática Profissional abre caminho para um ambiente 

propício para a interação do Ensino, Pesquisa e Extensão, produzindo práticas que concretizam o 

conhecimento adquirido em sala de aula, desenvolvendo pesquisas com o intuito de solucionar 

problemas reais das comunidades e aplicando todo esse conhecimento adquirido através de atividades 

extensionistas, ou seja, serviços e consultoria técnica disponibilizados a comunidades, 

preferencialmente as menos favorecidas. 

O  NEPP – Núcleo de Prática Profissional da DIACON, atua com um objetivo principal de 

socializar a prática profissional desenvolvida pelos alunos, fornecendo serviços técnicos gratuitos a 

esta parcela da sociedade, ao mesmo tempo que proporciona a ligação entre o aluno em formação e 

o público carente. Com isso os alunos poderão também aprimorar seus conhecimentos em cada área

de projeto que eles foram capacitados a desenvolver, tais como: projetos arquitetônicos de pequenas

moradias, levantamentos para fins de regularização de imóveis, pequenos projetos de instalações e

orçamento de obras de construção e reforma. É a prática aliada como ferramenta educacional do

aluno, e também como formadora de caráter solidário dos técnicos que estamos encaminhando par ao

mercado.

Com este projeto, espera-se que o aluno consiga, não só ampliar seu conhecimento através da 

prática, mas também vislumbrar até onde vai a sua importância dentro da sociedade, ao mesmo tempo 

que proporciona mais um recurso para a parcela carente desta sociedade. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia desenvolvida dentro do NEPP inicia pela seleção dos participantes do projeto. 

Sempre balizada nos objetivos que se almejam alcançar com esta prática.  

A quantidade do corpo discente selecionada é definida de acordo com a infraestrutura 

disponível e do período diário de funcionamento do Núcleo. São 13 estações de trabalho para alunos 

distribuídos em dois turnos (manhã e tarde), cada aluno trabalhando em média 3 dias por semana, 

perfazendo um total de 15 horas semanais.  

A segunda parte do trabalho é a escolha do corpo docente que atuará no projeto, com o 

objetivo de orientar os alunos e filtrar o conhecimento deles direcionado para as atividades que são 

desenvolvidas no NEPP. Considerando os serviços desenvolvidos no núcleo, são escolhidos 
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professores das áreas de atuação do projeto – regularização fundiária, arquitetura, instalações, 

orçamento e manutenção predial. Cada professor também fica responsável por orientar pelo menos 

dois alunos no desenvolvimento de seu relatório final de prática profissional. 

Após finalizado o fechamento da equipe, parte-se para a etapa de treinamento dos alunos. 

Estes alunos, que já passam por uma seleção baseada em seu conhecimento adquirido no curso, são 

treinados na realização dos projetos desenvolvidos pelo projeto de extensão acima citados, além de 

aprender sobre as normas de comportamento e de funcionamento do núcleo diante das solicitações 

para as quais ele foi criado.  

Figura 1 - Realização de Workshop sobre projeto arquitetônico, realizado nas 

instalações do NEPP – FONTE: Acervo NEPP 

Concomitante à fase de treinamento ocorre o cadastro dos clientes que desejam usufruir dos 

serviços desenvolvidos dentro do núcleo. Estes projetos cadastrados vão tendo início assim que o 

treinamento é finalizado, sendo sempre desenvolvidos com a orientação de algum professor. 

As visitas aos locais onde serão desenvolvidos os projetos são realizadas de acordo com a 

ordem de cadastro e sempre acompanhadas por algum professor orientador. Após a realização da 

visita técnica os projetos seguem sendo desenvolvidos pelos alunos, depois são corrigidos pelos 

professores em uma fase de revisão final e logo após são entregues aos clientes. 
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Figura 2 - Aluno e professor em visita técnica de campo – FONTE: Acervo NEPP 

Todos os professores (servidores) participantes no projeto atuam como orientadores 

dos alunos envolvidos com o mesmo. Auxiliando no desenvolvimento das atividades de escritório, 

visitas de campo e orientando a elaboração de relatórios. A divisão de orientação é feita de acordo 

com a área específica de cada professor - topografia, instalações, arquitetura e orçamento. Áreas estas 

que normalmente são atendidas dentro do núcleo. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No período de 2009 até a presente data, este Núcleo atendeu gratuitamente mais de 300 

famílias carentes com projetos e consultoria técnica na área de construção predial. Nesse processo, 

uma média de 30 alunos/ano também são beneficiados com a prática profissional curricular. 

Este Núcleo funcionou como projeto de extensão com bom desempenho, desde 2009, 

reconhecido pela publicação na Revista Diálogos da Extensão.  

Atualmente o NEPPCON, funciona com uma equipe de 56 componentes. Estes distribuem-se 

em: 13 são professores, 1 arquiteta e 39 alunos realizando a sua prática profissional, envolvidos em 

projetos de extensão e desenvolvimento de projetos e consultorias técnicas. Além destes, mais de 50 

alunos aguardam em lista de espera para participar do núcleo voluntariamente, buscando a 

oportunidade de vivenciar na prática todo o conteúdo aprendido em sala de aula. 

Somente este ano, até o mês de agosto, já contávamos com 30 projetos finalizados. Outros 

ainda estão em andamento com previsão de conclusão até dezembro de 2018. 

A participação dos professores é de extrema importância para o sucesso das atividades 

desenvolvidas no núcleo. Muitos docentes dispõem de mais tempo do que é considerado como limite 

pela instituição para participação em NEPPs (3h para membros e 8h para coordenador). Esta carga 

horária é claramente insuficiente diante da grande demanda que o projeto exige e, por muitas vezes, 

acaba sendo um fator negativo para o andamento do núcleo. Outro fator que também contribui 

negativamente para o projeto é a dificuldade de aquisição de materiais permanentes para viabilizar as 

atividades do núcleo (materiais de informática, de medições, dentre outros). Geralmente é 

disponibilizada verba para materiais de consumo e serviço, no entanto os trâmites burocráticos 

necessários para aquisição destes também inviabiliza seu uso dentro do processo de desenvolvimento 

do projeto. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2462



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

É clara e evidente a importância de projetos como este para a sociedade, em especial para a 

sua parcela carente de recursos para contratar serviços muitas vezes essenciais. Ainda não se tem uma 

pesquisa investigando a situação dos alunos que saíram do NEPP, mas sabe-se que, durante o período 

em que eles atuam no projeto (em média 7 meses), seu desenvolvimento como profissional e também 

como cidadão é considerável. A medida que os discentes têm contato com a comunidade externa, 

cresce a confiança deles e o sentimento de que tudo que aprenderam durante o curso pode realmente 

ser útil.  

O Núcleo de Extensão e Prática Profissional torna-se, assim, um vetor importante na 

promoção da formação técnica, dentro do próprio instituto, especificamente dos alunos da Diretoria 

Acadêmica de Construção Civil, especialmente nos últimos anos onde a oferta de estágio no mercado 

não consegue suprir a demanda. Além disso, propicia o contato dos futuros técnicos e tecnólogos com 

as diversas áreas de atuação da construção civil – a partir da elaboração de projetos arquitetônicos; 

de instalações hidrossanitárias e elétricas; de regularização fundiária e orçamentos, bem como 

trabalhar atributos relevantes a formação de um profissional de excelência, como a organização; 

pontualidade; cumprimento de metas; trabalho em equipe e a resolução de problemas que surgem na 

convivência com a sociedade. Ou seja, um projeto de extenção - caracterizado por atender 

prioritariamente a comunidade externa mais necessitada, e voltado a prática profissional - por atender 

a demanda de alunos que necessitam desta prática. 
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ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE ESTUDOS EM GÊNERO, EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

(NEGÊDI) NA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES NAS TEMÁTICAS DE GÊNERO, 

EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE NO IFRN 

AMANDA IONARA FERREIRA DE OLIVEIRA¹; ERINEIDE DA COSTA E SILVA ²; JOSÉ MATEUS 

DO NASCIMENTO ³; MARIA DO SOCORRO DA SILVA 4.
1, IFRN – Discente do Campus Natal Central 

2.3.4 – IFRN – Docente Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O Núcleo de Estudos em Educação, Gênero e Diversidade (NEGEDI), IFRN-CNAT, dedica-se às 

questões de gênero e preocupa-se com a capacitação de multiplicadores nas temáticas em gênero, 

educação e diversidade. Trata-se de relato de experiência do curso com carga horária de 60 horas, 

para formação de multiplicadores de programas de inclusão de mulheres, destacando temas como 

gênero, etnia, raça e orientação sexual. A temática é necessária para promoção da igualdade de gênero 

e combate às discriminações ainda existentes na sociedade brasileira. A metodologia teve aporte na 

pedagogia freireana, na educação popular, na dialogicidade, seminários temáticos, roda de conversa 

e elaboração de projetos de intervenção comunitária. Como resultado, obtivemos a publicação de uma 

cartilha sobre a temática de gênero, assim como a publicação em evento internacional e nacional. 

ABSTRACT 

The Center for Studies in Education, Gender and 

Diversity (NEGêDi), IFRN-CNAT, is dedicated to 

gender issues and is concerned with training 

multipliers in gender, education and diversity. Report 

of experience of the course with a 60 hour workload, 

to train multipliers of inclusion programs for women, 

highlighting topics such as gender, ethnicity, race and 

sexual orientation. The theme is necessary for the 

promotion of gender equality and against the 

discrimination that still exists in Brazilian society. 

The methodology was supported by Freirean 

pedagogy, popular education, dialogue, thematic 

seminars, talks and the elaboration of community 

intervention projects. As a result, we have obtained 

the publication of a booklet on the theme of gender, 

as well as publication in an international and national 

event. 

PALAVRAS-CHAVE:  Educação Freireana, Gênero, Formação, Multiplicadores, Negedi 

KEYWORDS:  Education Freireana, Gender, Training, Multipliers, Negedi 
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1 INTRODUÇÃO 

POR QUE FALAR DO TEMA NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN)? 

A contemporaneidade evidencia a participação da mulher cada vez mais ativa no âmbito do 

mundo do trabalho, da academia e na reivindicação dos direitos no campo social, político e 

econômico. Reivindicações estas que possam oportunizar condições de igualdade e acesso às políticas 

públicas voltadas para o segmento de mulheres. Por outro lado, ainda é gritante a realidade da 

vulnerabilidade social e econômica em que grande parte das mulheres se encontram. Estas são as 

mais atingidas com a pobreza, miséria e a exclusão social, conforme os indicadores apresentados pelo 

IBGE em 2010, assim como a questão cotidiana do enfrentamento da violência, o que reforça a 

importância de estudos e pesquisas voltadas para políticas públicas para mulheres em nossa 

sociedade. 

Neste contexto, o Núcleo de estudos e pesquisas em Educação, Gênero e Diversidade do 

Campus Natal Central do IFRN -  NEGEDI, tem se preocupado em oportunizar formação de gestores 

e profissionais sensíveis a essa temática e que estes possam ser oportunizar acesso a garantias dos 

direitos das mulheres em nossa sociedade. Essa demanda tem sido constatada em projetos 

desenvolvido com essa temática anteriormente, assim como em outras ações desenvolvidas pelo 

NEGEDI, no decorrer dessas vivências. Constatamos a necessidade de formamos multiplicadores nos 

diversos espaços sociais e institucionais, assim como no âmbito do IFRN- Campus Natal Central, 

onde o projeto tem sido desenvolvido.  O referido projeto tem por finalidade, capacitar mulheres nas 

temáticas em gênero e diversidade, onde permite reforçar a função social da instituição, ao contribuir 

na formação crítica e cidadã dos participantes, para melhor atuação e acesso aos seus direitos através 

das políticas públicas destinadas a este segmento, assim como reforçar os espaços de atuação e 

fortalecimento das objetivos e temas desenvolvidos pelo NEGEDI. 

A partir do momento em que o conhecimento sobre essa temática de direitos e cidadania das 

mulheres, suas conquistas e acesso as políticas públicas for disseminado, assim como acesso à 

educação para a diversidade e igualdade de gênero, a sociedade passará a compreender melhor as 

relações de gênero e suas interfaces, assim como a necessidade de garantia e oportunizar estes 

direitos. Essa compreensão é imprescindível para governantes e gestores públicos, para que assim, 

estes possam atuar com adoção de medidas, através de programas, projetos e ações que oportunizem 

de forma efetiva a cidadania e qualidade de vida das mulheres. 
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É importante ressaltar, a importância de estudos e pesquisas sobre as políticas públicas nesta 

área, em virtude da realidade apresentada pelos dados estatísticos, de desigualdade, violência e falta 

de oportunidades e de uma educação igualitária entre homens e mulheres. E cada vez mais, amplia a 

atenção por parte dos órgãos gestores e da sociedade em geral, mediante a realidade de 

vulnerabilidade social e econômica que as mulheres se encontram. Tendo em vista que estas são as 

mais atingidas com a pobreza, miséria e a exclusão social, conforme os indicadores apresentados pelo 

IBGE em 2010. 

Mediante a este retrato de desigualdade e discriminação em que as mulheres foram 

submetidas, foi necessário, estudos e pesquisas que dessem conta de compreender os fundamentos 

que alicerçavam estas desigualdades. Desta forma, o conceito de gênero surgiu nos anos de 1970 com 

as influências do pensamento feminista e vem ganhando espaço, importância e legitimidade no 

contexto social e político, conforme nos mostra Camurça (2004). Isso por entender que a relação de 

inferioridade e submissão em que vive a mulher na atualidade, requer mudanças nas concepções 

relativas ao papel da mulher na sociedade e na estrutura das políticas públicas na qual são sujeitos. 

Segundo Camurça (2004), o conceito de gênero, tem sido utilizado para justificar o 

comportamento entre mulheres e homens na sociedade, para legitimar as diferenças e as relações de 

poder seja na vida pública, no trabalho, na vida cotidiana, na sexualidade, na reprodução e na família. 

Por essa razão, torna-se imprescindível trabalhar e desvelar os estereótipos e preconceitos advindos 

da temática de gênero e suas implicações, o que requer compromisso político, ético e social, para 

alteração da correção de forças, com vistas a superação desta realidade desigual que está inserida a 

mulher em nossa sociedade. 

A hierarquia do gênero a favor do masculino que inferioriza a figura feminina vem sendo 

socialmente construída por homens e mulheres no decorrer da história. E pelo fato da mulher está 

destinada a maternidade, a reprodução, e se torne símbolo de fragilidade, ocupando posições 

inferiores em todas as esferas da sociedade. Essa concepção de gênero vem sendo utilizada para 

reafirmar e legitimar posições de inferioridade e subalternidade das mulheres em nosso meio social. 

O conceito de gênero, como afirma Camurça (2004) se refere às diferenças percebidas entre 

os sexos, são construídas histórica e socialmente pela cultura, para designar os diferentes papéis 

desempenhados por homens e mulheres em cada sociedade, a fim de estabelecer uma hierarquia entre 

eles. Esse conceito utilizado tende a reproduzir as desigualdades e diferenças entre homens e 

mulheres, de forma a atribuir ao gênero o papel de hierarquização social dessa relação de autoridade 

e superioridade, exercida pelos homens sobre as mulheres, causando enormes desigualdades. 
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2 METODOLOGIA 

O NEGEDI, desenvolveu o curso Multiplicadores nas temáticas de gênero, educação e 

diversidade, como   forma de atingir o objetivo proposto no curso, em capacitar 30 participantes, nas 

temáticas proposta, em curso realizado de 60 horas, onde desenvolvemos a seguinte metodologia. 

O curso teve início em julho de 2017, sendo os encontros realizados, nas quintas feiras, de 

14h ás 17h., na sala de conferências do NAPNE, com encontros que envolveram atividades de 

reflexão teórica, vivências práticas, participação em eventos, oficinas e intervenção comunitária em 

grupos étnicos do movimento social de negros e indígenas. Com base na metodologia de Paulo Freire 

na metodologia dialética, partindo dos pressupostos teóricos e práticos da vivência dos participantes. 

As inscrições foram realizadas e divulgadas no site do portal do IFRN. Com a efetivação de 

inscrições de 24 participantes durante o período para participação do curso. Esse grupo foi composto 

por estudantes, pessoas interessadas, pesquisadores e agentes sociais que buscam especialização e 

aprofundamento sobre a temática em referência.  

Paralelamente, ocorreram as reuniões de planejamento semanal da equipe, nas quartas feiras, 

de 15h ás 17h., com objetivo de avaliar as ações efetivadas durante os encontros, buscando o 

aperfeiçoamento da intervenção pedagógica. O diálogo sobre as questões didático-pedagógicas entre 

os que fizeram o curso, constitui-se elemento fundante para o êxito das etapas vivenciadas. A auto 

avaliação tem sido uma atitude presente no grupo promotor desde a primeira edição do curso em 

2012. 

A metodologia da educação popular tornou-se essencial durante a efetivação do curso de 

formação, de forma que os participantes são convidados ao diálogo e partilha de saberes, inclusive 

colocando situações reais de vida com relação às questões de gênero no contexto da formação 

acadêmica, das relações interpessoais no espaço doméstico e no trabalho.    

A participação constituiu principal estratégia metodológica da experiência da educação 

popular, de forma que são mantidos momentos de socialização de ideias e oportunizados espaços de 

interação, questionamentos e problematização em torno dos temas tratados durante os encontros. Por 

vezes, ousamos em intervenções de pesquisa e extensão nas comunidades citadas, exercendo a práxis 

(interdependência entre teoria e prática) durante a vivencia do curso.  
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A atividade de socialização dos resultados foi realizada no dia 22/12/2018, no evento de 

encerramento do curso, com a participação de entidades da sociedade civil e institucional. O encontro 

foi o coroamento das atividades, oportunidade na qual a coordenação colheu sugestões sobre o 

aperfeiçoamento da proposta desenvolvida.  

O curso de extensão tem apresentado excelentes resultados, inclusive integração com as ações 

de ensino e pesquisa a partir do NEGEDI. Inclusive, o próprio Núcleo de Estudos foi criado em 2013 

como consequência de ação da primeira edição do Curso de Formação de Formadores em Gênero e 

Diversidade.  

Destacamos a publicação de uma cartilha pela editora do IFRN, com a temática de gênero, 

que vem sendo utilizada em várias palestras e encontros com segmentos de mulheres, onde o 

NEGEDI tem atuado nas comunidades de Acauã (Município de Poço Branco), de Catu (Município 

de Goianinha/Canguaretama) e Colônia de Pescadores Z-10 (Pirangi do Sul). No ano de 2016 e 2018, 

publicamos trabalhos em evento internacional e nacional conforme a pertinência da temática do 

estudo objeto de pesquisa do núcleo de pesquisa, com destaque para participação do Encontro 

Internacional Presença de Paulo Freire em Cuba, na Universidade de Cienfuegos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Vivenciar mais uma formação de multiplicadores nas temáticas em gênero, educação e 

diversidade tem significado ímpar para o NEGEDI, por oportunizar a integração de participantes dos 

diversos segmentos, como movimento social, estudantil e comunitário, servidores público do âmbito 

estadual, municipal e federal. Assim como participantes das áreas de saúde, educação, assistência 

social e cultura, assim como de segmento de mulheres negras.  O projeto oportunizou a formação de 

novos multiplicadores na temática e estes avaliaram o curso positivamente, solicitaram a continuidade 

de cursos na mesma temática, inclusive que possa ser oportunizado nas comunidades. 

Destacamos como positivo a diversidade de pessoas e segmentos inscritos no curso, 

considerando a qualidade e crescimento na troca de conhecimento com a participação coletiva de 

todos os cursistas. Parte desses cursistas inseriram-se como novos membros do Núcleo de Pesquisa.  

Outro ponto que merece registro é a necessidade de ampliar carga horária e ser ofertado mais um dia 

de encontro na semana, pois temos dificuldade de abordar todos os conteúdos previstos no programa 

do curso. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DIGITAL PARA PROMOÇÃO DA 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 

FUNDAMENTAL 

OLIVEIRA, L.F.B. 1; COSTA, W.M.C. 1; BARBOSA, M.B. 1; VALE, D. 1 
1 IFRN – Campus Ceará-Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é relatar a experiência 

construída a partir do desenvolvimento de um 

jogo digital educativo para trabalhar alimentação 

saudável com estudantes de escolas públicas de 

educação infantil e fundamental do município de 

Ceará-Mirim/RN. O desenvolvimento do jogo 

segue as etapas: criação, produção, teste, 

aprimoramento e implementação. Espera-se com 

o projeto desenvolver uma ferramenta educativa

que auxiliei a aprendizagem do conceito

ampliado de alimentação saudável por crianças.

ABSTRACT 

The objective of this work is to report the 

experience built from the development of a 

digital educational game to work healthy eating 

with students of public schools of basic 

education in the municipality of Ceará-

Mirim/RN. The development of the game 

follows the steps: creation, production, testing, 

improvement and implementation. It is hoped the 

project will develop an educational tool that will 

aid in learning the expanded concept of healthy 

eating by children.

1 INTRODUÇÃO 

A educação alimentar e nutricional nas escolas é necessária, pois é nesse ambiente em que são 

formados importantes hábitos e práticas alimentares de crianças e adolescentes. Para que as ações de 

promoção da alimentação saudável sejam transformadoras é primordial a utilização de ferramentas 

que atraiam a atenção, nessa perspectiva, os jogos digitais parecem cumprir uma importante função 

pedagógica. Por isso, o projeto “A utilização de jogos digitais para promoção da alimentação saudável 

nas escolas”, do qual nosso trabalho é um dos objetivos, visa desenvolver e utilizar jogos para 

promoção da alimentação saudável nas escolas, pois acredita-se que proporcionarão vivências 

educativas mais significativas para estudantes, os quais precisam adotar padrões alimentares mais 

adequados e de menor risco nutricional. 

PALAVRAS-CHAVE: jogo, saúde, escola, alimentação. 

KEYWORDS: game, healthy, school, eating. 
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Nessa perspectiva, as ações de promoção da alimentação adequada e saudável (PAAS) devem 

ser realizadas em diferentes lugares, dentre os quais a escola é considerada um lugar privilegiado. A 

PAAS destaca-se como a segunda diretriz da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), 

a qual ressalta que, para a efetivação dessa diretriz, as ações devem pautar-se nas seguintes iniciativas: 

políticas públicas saudáveis; criação de ambientes favoráveis à saúde nos quais os indivíduos e 

comunidades possam exercer o comportamento saudável; o reforço da ação comunitária; o 

desenvolvimento de habilidades pessoais por meio de processos participativos e permanentes; e a 

reorientação dos serviços na perspectiva da promoção da saúde (BRASIL, 2012A). Por isso, a escola 

apresenta-se como uma instituição com grandes potencialidades para ações voltadas à PAAS e 

garantia do direito humano à alimentação adequada (DHAA). 

Vale ressaltar que o DHAA foi incorporado à Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 

1988) e, ao longo do tempo, ações de alimentação e nutrição, instrumentalizadas através de políticas 

e programas, foram fortalecidas visando a sua garantia. Entre essas, destaca-se o Programa Nacional 

da Alimentação Escolar (PNAE), o qual foi o primeiro e o mais antigo programa social do Governo 

Federal na área de educação e é a maior ação pública de alimentação em atividade no Brasil. 

Atualmente é coordenado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do 

Ministério da Educação, mas possui sua gênese nas primeiras estratégias governamentais 

direcionadas a alimentação e nutrição no Brasil, que datam da década de 1930 (PEIXINHO, 2013). 

Ao longo da história, o PNAE passou por diversas modificações e, atualmente, tem como 

objetivos: atender as necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, 

contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos 

mesmos; e promover a formação de hábitos alimentares saudáveis a partir de ações de educação 

alimentar e nutricional (BRASIL, 2009; BRASIL, 2013). A forma como o PNAE (BRASIL, 2009) 

está estruturado, releva a comunidade escolar como o conjunto de atores que, por meio da participação 

social, podem auxiliar na consolidação de suas ações. Podemos considerar como atores da 

comunidade escolar: estudantes, professores, pais, diretores, merendeiras, agricultores familiares ou 

qualquer outro indivíduo da sociedade que tenha vínculo com a escola. E no âmbito da PAAS, esses 

grupos devem ser sensibilizados acerca de suas atribuições, responsabilidades e possibilidades de 

ação no enfrentamento dos problemas de saúde decorrentes da alimentação, como: as doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) e carências nutricionais. 

Um importante documento que destacou a vocação da escola para a PAAS e teve função 

primordial na restruturação dos programas supracitados é a Portaria Interministerial (Educação e 

Saúde) nº1010/2006, o qual instituiu as diretrizes para a Promoção da Alimentação Saudável nas 

Escolas de educação infantil, fundamental e nível médio das redes públicas e privadas, em âmbito 

nacional. Esse documento ressalta o papel da escola como espaço formador para a adoção de um 

estilo de vida mais saudável, por ser um lugar privilegiado, não somente para a formação de hábitos 

salutares, mas também para a consolidação de identidades culturais alimentares, pedagogicamente 

construídas (BRASIL, 2006). Essas ações governamentais que buscam estimular o diálogo e 

responsabilização dos setores educação e saúde faz parte da rede de estratégias que objetivam garantir 

o DHAA e compõe o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) (BRASIL, 2010).

Portanto, trabalhar a alimentação adequada e saudável com os diversos sujeitos da comunidade

escolar é importante para contribuir com a redução de diversas doenças melhorando a qualidade de

vida da população.

Considerando essas prerrogativas, o nosso projeto tem a finalidade de facilitar e qualificar as 

ações de PAAS nas escolas e, para isso, entendemos as novas ferramentas pedagógicas, como os 

jogos digitais, como essenciais na busca por um o processo educativo transformador das autonomias 

dos estudantes e pelo desenvolvimento de práticas alimentares mais saudáveis e sustentáveis. Nesse 

aspecto, a aprendizagem baseada em jogos é considerada uma abordagem inovadora e capaz de criar 

contextos e desafios para o desenvolvimento do conhecimento. Algumas experiências 
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encontradas nas áreas de Saúde e Educação mostram que os jogos são uma metodologia que vem 

facilitando o processo educativo de pessoas de todas as idades (IDEIAS NA MESA; OPSAN; UNB, 

2016). 

Com isso, o objetivo deste trabalho é relatar a experiência construída no desenvolvimento de 

um jogo digital educativo para trabalhar alimentação saudável com estudantes de escolas públicas de 

educação infantil e fundamental do município de Ceará-Mirim/RN. 

2 METODOLOGIA 

Este trabalho consiste em um relato de experiência construída no desenvolvimento de um jogo 

para promoção da alimentação saudável de estudantes de educação infantil e fundamental. O jogo 

está sendo desenvolvido seguindo os seguintes passos (IDEIAS NA MESA; OPSAN; UNB, 2016): 

1-Criação: pesquisa sobre os temas; definição do conteúdo com o grupo de trabalho;

delineamento dos objetivos do jogo; desenvolvimento do conceito, ideias e projeto do jogo. 

2-Produção: definição da identidade visual e design de recursos, confecção de recursos e

protótipo. 

3-Teste: verificação do funcionamento, observação de comportamento, aplicação com

estudantes de escolas públicas de Ceará-Mirim/RN e nutricionistas especialistas em educação 

alimentar e nutricional. 

4-Aprimoramento: correção de erros, revisão dos elementos, melhoria da interatividade após

as observações durante o teste. 

5-Implementação: divulgação dos jogos nas escolas públicas de Ceará-Mirim e utilização em

cinco ações de promoção da alimentação adequada e saudável nessas instituições de ensino. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O processo de criação iniciou com um processo de “tempestade de ideias” entre os 

desenvolvedores do jogo e um nutricionista especialista em educação alimentar e nutricional. A partir 

dessa abordagem inicial, pensamos nas maneiras mais adequadas para construção de uma mensagem 

sobre alimentação saudável, estilo de promotor de saúde, autocuidado e autonomia para as crianças 

que utilizarão o jogo. Com isso, chegamos a proposta de que o jogo deveria ser uma espécie de virtual 

pet, no qual o jogador comumente tem a missão de cuidar de um bicho de estimação, no caso do jogo 

que estamos desenvolvendo a criança cuidará de uma criança. Essa é uma abordagem apropriada ao 

público-alvo - crianças de 7 a 13 anos. É importante ressaltar que nesta faixa-etária inicia-se a 

consolidação do estilo de vida da criança, pois essa tem maior autonomia para fazer escolhas. Além 

disso, pensamos na estética do jogo, como: características da personagem - mulher, afro-brasileira, 

para representar as minorias, que muitas vezes não são vistas nos meios digitais, principalmente em 

jogos; além do percurso do jogo e atividades que a personagem deverá desenvolver (figura 1).  
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Figura 1: Infográfico descritivo das ideias iniciais para desenvolvimento de jogo digital para ações 

de educação alimentar e nutricional com crianças. 

Fonte: Produção dos autores. 

Como segunda etapa, estamos no processo de produção deste jogo eletrônico. Para tal, 

estamos utilizando um conjunto de abordagens inerentes às necessidades especificas à sua construção. 

Por ser um trabalho que envolve construção de jogos digitais e nutrição, utilizamos ideias do Guia 

Alimentar para População Brasileira, consulta ao nutricionista e conhecimentos adquiridos durante o 

curso de Programação de Jogos Digitais. Abordaremos, então, o público através de um jogo 

educativo, feito na plataforma Construct 2, que cria jogos 2D em HTML5, no qual sua base não é 

programação efetivamente dita, mas um conjunto de blocos lógicos, no qual está sendo produzido 
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todo o jogo. Outrossim, será utilizado o aplicativo Animate para animar as artes antes preparadas no 

Corel Draw e Photoshop, sendo elas em 2D. Além da personagem, serão feitas, nessas plataformas, 

os cenários e objetos que serão utilizados durante o jogo. Por fim, a plataforma Audacity servirá para 

editar os efeitos sonoros do jogo, que são de extrema importância para a imersão do jogador no 

enredo. Todos esses programas são cedidos pelo IFRN e fizeram parte de algumas disciplinas da 

grade curricular dos autores do projeto (Figura 2). 

Figura 2: Plataformas usadas para a produção jogo digital para ações de educação alimentar e 

nutricional com crianças. 

Designer gráfico Criação do jogo Edição de efeitos sonoros 

Photoshop 

Corel Draw 

Animate 

Construct 2 Audacity 

Fonte: Produção dos autores. 

Após isto, iremos a campo para testar o jogo. Esta etapa de testes (terceira) será executada em 

duas escolas públicas do município de Ceará-Mirim/RN que apresentaram interesse no trabalho. 

Aplicaremos uma avaliação inicial para identificar o conhecimento das crianças antes da utilização 

do jogo. Em seguida, o jogo será aplicado com os alunos nos laboratórios de informática das escolas. 

Os estudantes terão um tempo de até 20 minutos para completar as etapas do jogo e os componentes 

da equipe de desenvolvedores ficarão disponíveis para dúvidas, registro de dificuldades e 

potencialidades na utilização da ferramenta educativa. Após esse processo de utilização, será aplicada 

uma avaliação sobre os conhecimentos construídos pelos alunos e possíveis pontos positivos e 

negativos do jogo. 

A etapa de aprimoramento (quarta) visa a obtenção de um jogo mais qualificado, neste 

momento faremos todas as modificações que foram identificadas como necessárias com a realização 

do teste. Faremos o aprimoramento das fases do jogo, concertaremos os eventuais erros que possam 

ter aparecido, revisando elementos que possam ter transmitido a mensagem errada ou, ainda, não ter 

transmitido atingido os objetivos determinados na criação.  

Para finalizar, faremos a divulgação do jogo em cinco escolas de educação infantil e ensino 

fundamental do município de Ceará-Mirim/RN. Serão realizados eventos de apresentação do jogo 

aos professores e rodadas de aplicação com os alunos das escolas. Disponibilizaremos o jogo online 

para que possa ser utilizado por toda a comunidade interessada. Ainda publicaremos relatórios 

mostrando as experiências individuais que foram praticadas durante a vivência do projeto e 

apresentaremos em outros eventos educativos. 

Ao final do projeto espera-se alcançar a disseminação dos conhecimentos no tocante à 

alimentação saudável dentro das escolas através do jogo digital. Para isso, o jogo deverá apresentar 

características que facilitem a compreensão do conceito ampliado de alimentação saudável por parte 

das crianças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O nosso projeto contribuirá para difusão de conhecimentos a respeito dos hábitos e estratégias 

necessários para uma alimentação e uma vida saudável, os quais serão apresentados de uma maneira 

lúdica ao jogador (criança). Dessa forma, o grupo estudantil será conscientizado em relação a tal área 

da saúde de grande importância para efetivação da qualidade de vida. O jogo permitirá o estudante 

pensar e tomar decisões frente uma rotina agitada de uma personagem criança que necessita de 

informações e atitudes para construir uma vida saudável. O percurso vai desde o momento de acordar 

até a hora de dormir visando levar a temática da rotina alimentar saudável de forma sútil e leve para 

o público infantil, parecendo ser o jogo uma das formas mais eficazes de falar sobre estilo de vida.

Com isto, os futuros adultos de algumas escolas públicas do município de Ceará-Mirim/RN terão a

experiência de usufruir do projeto, contribuindo com a construção de um instrumento educativo

dinâmico, que poderá ser utilizado por outras pessoas futuramente, até mesmo por profissionais da

saúde e educação que desenvolvem ações de promoção da alimentação saudável em escolas.
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1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi; 5 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Atualmente, muitos pesquisadores buscam fundamentar sobre maneiras de transformar as escolas 

em lugares onde a inclusão seja discutida, buscando suprir as necessidades dos alunos que possuem 

algum tipo de deficiência, para que dessa forma, eles tenham um ensino mais igualitário e de 

qualidade. Nessa perspectiva, pode-se aliar o uso de material didático visando incluir alunos surdos 

de maneira significativa no ensino de Química, com o intuito de promover um salto qualitativo na 

aprendizagem desses alunos. Tendo em vista que professores de Química possuem grande 

dificuldade ao trabalhar com alunos Surdos, por não conseguirem desenvolver atividades adequadas 

para suprir suas necessidades, levando assim a exclusão e distanciamento desses alunos nessa área 

específica (SOUSA; SILVEIRA, 2011). É essencial que haja uma reestruturação das escolas para 

que se tenha êxito na inclusão educacional, incluindo também a preparação pedagógica que é 

prioritária frente ao desafio de incluir (SILVA, 2014). O projeto está dividido em 4 (quatro) etapas, 

a saber: 1.Realização de uma pesquisa entre os docentes e discentes das escolas públicas estaduais 

do município de Apodi (RN) para identificarmos as principais dificuldades enfrentadas no processo 

de ensino-aprendizagem da disciplina de Química; 2.Confecção de material didático a partir de 

materiais reciclados e de baixo custo; 3.Utilização do material nas aulas de Química; 4. Aplicação 

de questionário para verificar se houve aprendizagem significativa. Com esse trabalho verificamos 

que, mesmo com as diversas lacunas existentes no ensino de Surdos, o uso de metodologias 

alternativas é capaz de potencializar o processo de ensino-aprendizagem.

PALAVRAS-CHAVE: Química; Material Didático; Surdo; Aprendizagem Significativa. 
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ABSTRACT 

Many researchers are currently seeking ways to turn schools into places where inclusion is 

discussed, seeking to meet the needs of students with some kind of disability, so that they have a 

more egalitarian and quality education. From this perspective, one can combine the use of didactic 

material in order to include deaf students in a significant way in the teaching of Chemistry, in order 

to promote a qualitative leap in the learning of these students. Considering that teachers of 

Chemistry have great difficulty in working with deaf students, they are unable to develop adequate 

activities to meet their needs, thus leading to the exclusion and distancing of these students in this 

specific area (SOUSA, SILVEIRA, 2011). It is essential that there be a restructuring of schools to 

succeed in educational inclusion, including also the pedagogical preparation that is a priority for the 

challenge of including (SILVA, 2014). The project is divided in 4 (four) steps, namely: 1. Conduct 

a research among the teachers and students of the state public schools of the city of Apodi (RN) to 

identify the main difficulties faced in the teaching-learning process of the discipline of Chemistry; 

2.Confection of didactic material from recycled and low cost materials; 3. Use of material in

Chemistry classes; 4. Application of questionnaire to verify if there was significant learning. With

this work, we verified that, even with the various gaps in the teaching of the Deaf, the use of

alternative methodologies is capable of enhancing the teaching-learning process.

KEYWORDS:  Chemistry; Courseware; Deaf; Meaningful Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a educação de pessoas com deficiência vem sendo discutida a partir da 

perspectiva da Educação Inclusiva. Essa modalidade propõe inserir todos os alunos com 

necessidades especiais junto aos demais alunos, considerando, assim, as diferenças e valorizando a 

diversidade em uma escola aberta para todos. (FIGUEREDO, 2002). 

 A Educação Inclusiva brasileira ainda tem muito a avançar mesmo com a utilização de 

materiais didáticos específicos. Todas as pessoas que estão envolvidas nas escolas devem se adaptar 

não só as condições dos alunos como também às suas necessidades (SANTOS; GUIMARÃES, 

2010). Atualmente, muitos pesquisadores buscam fundamentar sobre maneiras de transformar as 

escolas em lugares onde a inclusão seja discutida, buscando suprir as necessidades dos alunos que 

possuem algum tipo de deficiência, para que dessa forma eles tenham um ensino mais igualitário e 

de qualidade.  

Em se tratando do Ensino de Química, a inclusão é um grande desafio, pois em função da 

abstração do conhecimento é necessário uma análise pormenorizada das ferramentas de linguagem e 

os modelos didáticos que contemplem a compreensão do aluno com deficiência. Isso gera um 

problema, pois a maioria das escolas não possui profissionais capacitados para um trabalho voltado 

à inclusão e, no tocante ao Ensino da Química, não é usual a discussão a respeito da inclusão, seja 

em aulas da Educação Básica, seja na Educação Superior voltada à formação de professores de 

química. 

Tal apontamento leva a uma percepção segregacionista desse componente curricular, pois, 

uma vez que é recorrente sua assunção como área experimental, substancialista aliado a não haver 

um trabalho com questões inclusivas no processo de formação docente, tais elementos podem 

colaborar negativamente para os processos inclusivos. 

Vê-se, assim, que falar da educação inclusiva no Ensino de Química é importante para 

desmistificar a ideia de que alunos com algum tipo de deficiência não conseguem compreender o 

conteúdo conceitual das aulas. Pensar e falar sobre o tema é um modo de contornar suas 

dificuldades, uma vez que estratégias, não usuais, podem ser buscadas de modo a respeitar as 

necessidades dos alunos em sala de aula. 

Nessa perspectiva, pode-se aliar o uso de materiais didáticos visando incluir alunos surdos 

de maneira significativa no ensino de Química, com o intuito de promover um salto qualitativo na 

aprendizagem desses alunos. Tendo em vista que professores de Química possuem grande 

dificuldade ao trabalhar com alunos surdos, por não conseguirem desenvolver atividades adequadas 

para suprir suas necessidades, levando, assim, à exclusão e distanciamento desses alunos surdos 

nessa área específica (SOUSA; SILVEIRA, 2011).  

Devido à dificuldade de linguagem, percebe-se que muitas crianças Surdas encontram-se 

com o ensino defasado e com um conhecimento aquém do esperado para sua idade. É comum ver 

casos de evasão, quando se trata de alunos que possuem alguma deficiência (MICHELS, 2006). 

Dessa forma, verifica-se a necessidade de novas propostas educacionais que possam atender as 

necessidades desses alunos. 

Goldfeld (2001, p. 34) relata que: 

[...] as crianças surdas geralmente não têm acesso a uma educação especializada e é comum 

encontrarmos em escolas públicas e até particulares, crianças surdas que está há anos 

frequentando estas escolas e não conseguem adquirir nem a modalidade oral e nem a 

modalidade escrita da língua portuguesa, pois o atendimento ainda é muito precário. 
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É essencial que haja uma reestruturação das escolas para que se tenha êxito na inclusão 

educacional, incluindo também na preparação pedagógica que são prioritárias frente ao desafio de 

incluir (SILVA, 2014).  

Mesmo com as diversas lacunas existentes no ensino de surdos, acreditamos em uma 

possível alternativa para que esses alunos se sintam incluídos nas aulas, principalmente na 

disciplina de Química, visto que na maioria das vezes é vista como de difícil compreensão por parte 

dos alunos, e essa alternativa seria a elaboração de um material didático com o intuito de melhorar o 

ensino-aprendizagem de alunos com surdez. 

O projeto de extensão tem por finalidade a produção de material didático no ensino da 

Química. Será executado nas escolas públicas do município de Apodi (RN) com alunos do 3º ano 

do ensino médio, incentivando o uso de metodologias alternativas na inclusão de alunos com 

surdez, visando assim, uma forma de acesso ao conhecimento dos conteúdos por meio desse 

material didático, além de abranger um processo de conscientização não só dos discentes, como 

também dos professores sobre a inclusão social. Nessa perspectiva, um dos conceitos mais 

importantes é o da acessibilidade do aluno Surdo. Na LBI Lei n° 13,146 (2015), Art. 53,  “ a 

acessibilidade é direito que garante à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de 

forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social”. O material 

didático terá o intuito de promover a comunicação do professor com os alunos surdos. Com isso, 

espera-se que o projeto contribua com a formação dos professores e com a formação dos alunos 

surdos quanto ao conhecimento científico. 

2 METODOLOGIA 

         Etapa 1 - Realização de uma pesquisa entre os docentes e discentes: inicialmente, será 

realizada uma pesquisa com os docentes e discentes do 3° ano do ensino médio das escolas públicas 

estaduais do município de Apodi (RN). A pesquisa será realizada através da aplicação de um 

questionário e terá o intuito de obter informações a respeito das dificuldades enfrentadas pelos 

professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Química. 

O questionário será do tipo misto, e as perguntas serão a respeito de como os conteúdos são 

ministrados para os alunos, além de questionar sobre o interesse dos mesmos em relação as 

atividades que serão desenvolvidas com este projeto. 

Etapa 2 - Confecção de material didático: a partir da análise dos questionários, poderemos 

identificar os conteúdos de Química que os alunos Surdos apresentam dificuldades e, com isso, 

confeccionar o material didático utilizando materiais recicláveis e de baixo custo. 

Etapa 3 - A utilização do material didático na aula de Química: a aula com o material 

didático será realizada na perspectiva da aprendizagem significativa, para alunos Surdos, que 

consistirá em uma aula teórica de química, porém utilizando uma metodologia alternativa. O 

professor de química irá ministrar a aula com o auxílio do material didático confeccionado, visando 

uma aprendizagem significativa dos alunos Surdos, visto que, na maioria das vezes, os referidos 

alunos têm dificuldades na aprendizagem, quando se utiliza apenas a metodologia tradicional. 

Etapa 4 - Aplicação de questionário final: serão aplicados dois questionários finais. O 

primeiro, será feito com os discentes e o   segundo, com os professores da disciplina de Química. 

Os mesmos consistirão em questões simples que possibilitarão uma análise no progresso da 

aprendizagem dos alunos a partir da utilização do material didático confeccionado. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Diante do projeto desenvolvido na área da Educação, espera-se que os seguintes resultados 

sejam alcançados: 

 Obtenção de material documental a ser divulgado, bem como resultados satisfatórios

acerca do projeto;

 Ao final de cada procedimento cognitivo, o aluno com surdez deverá demonstrar seu

aprendizado através de atividades que verifiquem a vertente;

 Aumento da percepção e da demonstração da possibilidade de inclusão de surdos de

forma natural;

 Sensibilização sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência e na rede

regular de ensino;

 Contribuir com a formação dos alunos Surdos quanto ao conhecimento científico na

área de Química;

 Contribuir com a formação de professores quanto à importância do processo de

acessibilidade curricular para os alunos Surdos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto abre espaço para que o aluno com surdez possa ter acesso a um ensino mais 

direcionado, que valorize suas potencialidades com recursos didáticos visuais e contextualizados.  

Serão desenvolvidos novos instrumentos adaptados para mediar o ensino da Química, com o intuito 

de favorecer e facilitar o aprendizado do aluno. 
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LETRAMENTO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE: UMA ANÁLISE DO 

PRIMEIRO CICLO DO PROJETO 

SOUZA, J. S.1; SOUZA JUNIOR A. S.2; AZEVEDO, K. K.3 ; COSTA, C. M.4; LIMA, K. O.5 

IFRN – Campus Ipanguaçu

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO

O aumento significativo da 

população idosa no Brasil e no mundo 

demanda intervenção em diversos âmbitos 

da sociedade, deixando a vida ativa e 

entram numa nova dimensão em que, 

apesar das experiências e conhecimentos 

adquiridos, a monotonia e a exclusão 

dominam os seus dias. Olhando para os 

problemas pelos quais estas pessoas 

passam, é importante perceber o papel que 

a inclusão digital pode desempenhar para 

ajudar na autonomia das pessoas da 

terceira idade. Dessa forma, o Projeto de 

extensão “Letramento Digital na Terceira 

Idade” do IFRN – Campus Ipanguaçu visa 

a facilitar o acesso dessa faixa etária da 

população na região do vale do Açu e 

Pendências ao mundo digital, em que os 

discentes ajudam na capacitação da pessoa 

idosa para o uso das tecnologias da vida 

moderna, por meio do aprendizado e 

disseminação da informática. 

ABSTRACT

The significant increase of the 

elderly population in Brazil and in the 

world demands intervention in different 

spheres of society, leaving active life and 

entering a new dimension in which, despite 

the experiences and knowledge acquired, 

monotony and exclusion dominate their 

days. Looking at the problems that these 

people go through, it is important to realize 

the role that digital inclusion can play in 

helping the autonomy of the elderly. Thus, 

the IFRN-Campus Ipanguaçu Extension 

Project “Letramento Digital na Terceira 

Idade” aims to facilitate the access of this 

age group of the population in the region 

of the Açu valley and Pendências to the 

digital world, in which the students help in 

the qualification of the elderly person for 

the use of the technologies of life modern, 

through the learning and dissemination of 

information technology. 

PALAVRAS CHAVES: Inclusão Digital; Informática; Computador; Terceira Idade. 

KEYWORDS: Digital Inclusion; Computing; Computer; Third Age. 
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1 INTRODUÇÃO 

O avanço da tecnologia trouxe acesso à informação de diferentes formas, com conexão 

à internet, computadores, telefones celulares, tablets e outros. Em uma sociedade 

informatizada hoje em dia, é imprescindível o domínio das ferramentas que possibilitam o 

acesso e a manipulação da informação, pois o computador tornou-se um instrumento para 

ampliar o pensamento e redefinir a forma de comunicação do ser humano. No entanto, essa 

facilidade de entrada foi considerada, por muito tempo, como algo reservado às gerações mais 

jovens – criando um enorme obstáculo para os idosos, que não estavam familiarizados com as 

novas tecnologias. 

Segundo Gilberto et al. (2012, p. 6): 

(...) enfrentando os próprios medos, a ‘terceira idade’ encara o uso das 

tecnologias como uma forma para desafiar limites e atingir objetivos, 

procurando sempre enfrentar e dominar suas expectativas, frustrações e 

principalmente o objeto de aprendizado, neste caso, o computador. 

Se, por um lado, as novas gerações apresentam familiaridade com o uso das inovações 

tecnológicas que surgem constantemente, as gerações mais velhas, dos idosos, por sua vez, 

encontram-se no extremo oposto, sentindo-se no meio de um “bombardeio tecnológico” que 

lhes causam estranheza, medo ou receio.  

Conforme afirma Kachar (2003), diferentemente dos sujeitos que já nasceram durante o 

surgimento e ascensão das tecnologias digitais, a geração de tempos de relativa estabilidade 

tem uma convivência conflituosa em meio às complexas e rápidas mudanças tecnológicas. 

Dessa forma, as pessoas da terceira idade necessitam de um tempo maior e seguem um ritmo 

mais lento para aprender a manipular e a assimilar os mecanismos de funcionamento desses 

artefatos, seja para o uso pessoal e cotidiano ou em atividade profissional. 

Desta forma, acaba ocorrendo uma subutilização desses recursos pelo público mais 

velho, que não se restringe aos celulares, mas aos diversos artefatos como os computadores 

que implicam a decodificação da linguagem digital. 

Partindo desses argumentos, este trabalho visa a promover uma experiência de ensino e 

de aprendizagem entre os discentes que cursam Licenciatura em Informática no IFRN – 

Campus Ipanguaçu e que podem se disponibilizar para ministrarem aulas na área tecnológica 

para pessoas da terceira idade, com o propósito de que estes possam aprender a manipular os 

recursos do computador e suas ferramentas, despertando o interesse na informática.  

Como Spigaroli afirma (2005 p. 213): 

O objetivo da inclusão é despertar nas pessoas uma consciência de respeito 

ao outro, em que este “outro”, antes considerado ineficiente, sinta-se parte da 

sociedade. Assim, inclusão digital e social não é apenas ter acesso ou viver 

junto, mas é participar, agir, criar, contribuir. 
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Como finalidade, esta ação possibilita àquelas pessoas a resolução de tarefas cotidianas, 

por meio do exercício da mente, contribuindo para a inclusão digital e social da terceira idade, 

além de promover uma experiência para os licenciandos participantes do projeto, pois estes 

enfrentarão o mercado de trabalho de maneira positiva e com conhecimentos e experiências 

adquiridos ao longo do voluntariado. 

Barbosa (2009) afirma que: 

“o educador continua sendo quem planeja e desenvolve as situações de 

ensino a partir do conhecimento que possuem e dos processos de 

aprendizagem, desta vez utilizando a ferramenta tecnológica como mais um 

recurso para ensinar e aprender. Ele é responsável pelos processos que 

desencadeia para promover a construção de conhecimentos, e nesse sentido é 

insubstituível”. 

 Assim, o aprendizado é construído a partir das interações e mediações realizadas pelo 

docente, bem como na relação existente entre os participantes dessa atividade. 

2 METODOLOGIA 

O desenvolvimento deste projeto visa a capacitação de mais de 120 idosos nos 

municípios do Vale do Açu e na região de Pendências/RN, na área de Informática Básica. 

Os procedimentos metodológicos foram realizados em etapas. A primeira etapa se 

constituiu de visitas às associações e aos grupos de idosos, aos quais foi apresentado o projeto 

com o intuito de se conseguir parcerias, primeira região foi o município de Pendências, Porto 

do Carão onde foi fechada uma parceria com a Escola Municipal Sebastião Ferreira. 

A segunda etapa foi a elaboração de um questionário, utilizando o método quantitativo, 

de forma a se ter uma ideia geral da formação das pessoas, faixa etária, escolaridade e seus 

interesses e conhecimentos sobre informática básica, para que fosse possível elaborar 

apostilas e outros materiais didáticos sobre o conteúdo das aulas, adaptados às necessidades 

daquele público. 

O levantamento bibliográfico se constituiu na terceira etapa que compreendeu a seleção 

dos conteúdos, visando a atender às propostas do projeto. Essa etapa englobou a construção 

de uma apostila e outros procedimentos necessários para a implementação e desenvolvimento 

do projeto. 

A quarta etapa foi a realização das aulas dinâmica em que o aluno passou a conhecer os 

componentes dos computadores, apresentações digitais e sempre fazendo com que este 

interagisse durante as aulas para que pudessem aprender, criando um ambiente onde ele 

pudesse ser protagonista do seu aprendizado. 

Atualmente duas turmas já concluíram o curso no qual foram ministradas aulas teóricas 

e práticas, abordando desde a simples ação de ligar o computador até apresentar formas 

seguras de utilizar os navegadores. 
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Na conclusão de cada turma está sendo aplicado um segundo questionário para avaliar o 

desempenho do professor (discente de Licenciatura em Informática) e do projeto em si, 

apontando o que precisa ser aperfeiçoado, além de possibilitar uma auto avaliação dos alunos 

após o curso. Esses dados servirão para a elaboração de relatórios das atividades e criação de 

artigos para serem apresentados em eventos científicos.  

Atualmente o projeto está em andamento com outras turmas e sua finalização está 

prevista para dezembro de 2018. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A primeira turma foi composta por 8 alunos que já concluíram o curso e foram 

considerados uma turma piloto, na qual os pontos positivos e negativos foram avaliados e 

ajudarão no melhoramento das atividades e aulas que estão sendo aplicadas no segundo ciclo 

de turmas. Na primeira turma foram administrados os conteúdos com base nas perguntas do 

primeiro questionário. As Figuras 1 (um) e 2 (dois) retratam a primeira turma, mostrando as 

aulas sendo ministradas de forma expositiva e aulas práticas que foram realizadas em seguida.  

 

O Gráfico 01 mostra a percepção dos alunos em relação ao seu conhecimento sobre 

informática, a partir das respostas dos questionários aplicados antes e depois do curso. 

Os pilares de cor azul mostram o resultado de uma das questões que tinham sido 

aplicadas antes de começar o curso. Dos 8 (oito) alunos que responderam essa questão, 4 

(quatro) marcaram que tinham um conhecimento regular sobre informática básica, totalizando 

50% da turma; 2 (dois) alunos marcaram que tinham um bom entendimento sobre 

informática, totalizando 25%; e os outros 2 (dois) alunos colocaram que tinham um 

conhecimento ruim, totalizando 25%; e nenhum dos alunos marcou que tinha um 

conhecimento ótimo. 

Figura 2: Aula demonstrativa e prática. Figura 1: Demonstrativo de como utilizar o 

computador. 
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Gráfico 01: percepção do aluno sobre seu conhecimento em informática. 

Os pilares de cor laranja demonstram os resultados de um segundo questionário que 

vem sendo aplicado no final do curso de cada turma para avaliar o conhecimento do aluno 

adquirido, e foi utilizada a mesma pergunta do primeiro questionário. Os 8 (oito) alunos da 

turma piloto responderam à pergunta e logo percebeu-se um grande avanço nos 

conhecimentos básicos de informática, de acordo com os dados: em relação aos 

conhecimentos ótimos, 4 (quatro) deles marcaram ótimo, totalizando 50% da turma; 3 (três) 

alunos marcaram regular, totalizando 37% da turma; e só 1 (um) aluno teve um avanço para 

bom, totalizando 13%. Nota-se que nenhum respondente informou que seu conhecimento em 

relação à informática é ruim, diferentemente do pilar azul. 

O Gráfico 02 mostra como o curso ajudou os alunos em relação ao manuseio das 

ferramentas do computador e dos dispositivos, a partir das respostas dos questionários 

aplicados depois do curso.  

Gráfico 02. Percepção do manuseio em equipamentos digitais em suas atividades do dia a dia. 

O Gráfico 02 mostra quais dispositivos/atividades eles tiveram mais facilidade de 

manusear depois que realizaram o curso, sendo o computador e o celular sendo os que mais 

citados. O primeiro foi a utilização das ferramentas do computador que teve 46% das 

respostas, em segundo foi o celular que foi de 15%. Estes dois dispositivos tiveram maior 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2489



resultado porque foram utilizados durante o curso para atividades dentro e fora da sala de 

aula. Os 39% restantes estão relacionados aos softwares, dentre eles navegador para o uso da 

Internet, redes sociais (app) e também para o uso de estudos online (YouTube). Tais práticas 

foram inseridas no conteúdo do curso, para desenvolver atividades que poderiam ser 

necessárias no cotidiano dos alunos. 

A partir destas informações coletadas, infere-se que houve um crescimento no 

conhecimento sobre informática. Com relação às outras perguntas dos dois questionários, 

estas serão abordadas nos próximos artigos sobre o projeto. 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto “Letramento Digital na Terceira Idade” está permitindo aos idosos adquirirem 

conhecimentos e interação com as ferramentas tecnológicas, fazendo com que desperte o 

interesse em buscar outros conhecimentos. Também possibilita aos discentes que ministram 

os minicursos uma experiência complementar para sua formação acadêmica como 

licenciando, fortalecendo dessa forma, o elo entre alunos, professores e comunidade. 

5  AGRADECIMENTOS 

Agradecemos aos professores do IFRN - Campus Ipanguaçu, que se envolveram e 

acompanham o desenvolvimento do projeto, pela disponibilidade que sempre tiveram para 

nos dar o suporte necessário e para solucionar os problemas encontrados durante a execução 

deste. 

6  REFERÊNCIAS 

BARBOSA, Maiara (2009). Informática no ambiente escolar. Disponível em< 

https://caldeiraodeideias.wordpress.com/2009/09/06/informatica-no-ambiente-escolar/ >. 

Acesso em 08. Mar. 2018. 

GILBERTO, Elvio. et al. Informática na melhor idade. In: VII SEMINARIO DE 

EXTENÇÃO UNIVECITARIO, 13, 2012, Belo Horizonte. Anais. Belo Horizonte 2012. p. 1-

17. 

KACHAR, Vitória. Terceira Idade & Informática: Aprender revelando potencialidades. 

São Paulo: Cortez, 2003. 

SPIGAROLI, A. A. (2005). As tecnologias de informação e comunicação (TIC) como 

ferramentas potencializadoras para inclusão: um desafio para a sociedade”. In: 

PELLANDA, N. M. C. – p. 213. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2490

https://caldeiraodeideias.wordpress.com/2009/09/06/informatica-no-ambiente-escolar/


MÚSICA, TECNOLOGIAS DIGITAIS E INOVAÇÃO: DIÁLOGOS E 
POSSIBILIDADES NA FORMAÇÃO MUSICAL. 

GOMES, E.A.1; OLIVEIRA, M.A.2 e ARAÚJO, J.M.3 

1,2 IFRN – Campus Apodi; 3 IFRN – Campus Natal-Central 
EDUCAÇÃO 

RESUMO

O Projeto Música, Tecnologias Digitais e 
Inovação: Diálogos e Possibilidades na 
Formação Musical visava proporcionar 
oportunidades para Adolescentes, Jovens e 
Adultos desenvolverem habilidades musicais e 
gerir sua aprendizagem mediada pelas 
tecnologias digitais. Tivemos como objetivo 
geral desenvolver três cursos de Formação 
Inicial e Continuada (FIC) em Música 
explorando as possibilidades e diálogos entre 
Música, tecnologias digitais e inovação.  O 
projeto durou 10 meses e contou com a 
participação de colaboradores de diferentes 
instituições públicas federais como a UFERSA, 
UFRN e UFPB. O público alvo do projeto foi 

composto por professores, adolescentes e jovens 
da rede pública de ensino e comunidade interna 
e externa do IFRN campus Apodi. Nesse 
sentido, esse artigo tem como objetivo descrever 
as experiências vivenciadas no projeto a partir 
dos relatórios de aulas, fotos e vídeos do 
projeto. Com base no relato de experiência, 
destacou-se a eficácia dos cursos oferecidos e as 
dificuldades encontradas em decorrência da 
desistência de uma parte dos alunos. Contudo 
tais fatores contribuem para o aprimoramento 
do projeto, visando sobretudo alcançar o 
máximo de pessoas dispostas a aprender música 
e utilizar de recursos tecnológicos digitais para 
tal.

PALAVRAS-CHAVE: Música. Tecnologias digitais. Aprendizagem. 

ABSTRACT

The Project Music, Digital Technologies and 
Innovation: Dialogues and Possibilities in Music 
Education aimed to provide opportunities for 
adolescents, young people and adults to develop 
musical skills and manage their learning 
mediated by digital technologies. We had as 
general objective to develop three courses of 
"Formação Inicial Continuada" (FIC) in music, 
exploring the possibilities and dialogues 
between music, digital technologies and 
innovation. The project lasted ten months and 
was attended by contributor from different 
federal public institutions such as UFERSA, 
UFRN and UFPB. The target public that the 
project served was composed of teachers, 

adolescents and young people from the public 
school and internal and external community of 
the IFRN Apodi campus. Thus, this article aims 
to describe the experiences lived in the project 
from the reports of classes, photos and videos of 
the project. Based on the experience report, it 
was highlighted the effectiveness of the courses 
offered and the difficulties encountered as a 
result of the dropping of some of the students. 
However, these factors contribute to the 
improvement of the project, aiming above all to 
reach the maximum of people willing to learn 
music and use digital technological resources to 
do so.

KEYWORDS: Music. Digital technologies. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais os meios de produção, difusão e acesso ao 

conhecimento musical vêm se modificando e transformando o modo em que nos relacionamos com 

a Música nos processos de ensino e aprendizagem (QUEIROZ, 2011). Nessa perspectiva, os 

diálogos e conexões entre música e tecnologias digitais é cada vez mais intenso e contribuem para o 

desenvolvimento de novas possibilidades de formação musical, mais acessível e democrática para 

os sujeitos. Nessa ótica o Projeto Música, Tecnologias Digitais e Inovação: diálogos e 

possibilidades na formação musical proporcionou oportunidades para Adolescentes, Jovens e 

Adultos desenvolverem habilidades musicais e gerir sua aprendizagem mediada pelas tecnologias 

digitais. Por meio do projeto os sujeitos puderam dialogar entre si na construção de conhecimentos 

musicais utilizando jogos digitais, freewares, sites, vídeos, podcast, E-books, etc. vivenciando as 

possibilidades de como essas tecnologias digitais podem: 1º) contribuir para aprendizagem de um 

instrumento musical; 2º) facilitar o uso de computadores e Smartphones como instrumento de 

expressão musical; e 3º) vivenciar possibilidades de utilização do corpo/voz como instrumento de 

performance musical mediado pelas tecnologias digitais. Visto que na sociedade contemporânea é 

comum a presença de, segundo Prensky (2001), dois perfis de sujeitos que são os nativos digitais e 

os imigrantes digitais, ações dessa natureza se fazem necessárias tendo em vista a crescente 

presença das tecnologias digitais no cotidiano dos sujeitos, seja para mediar os processos de 

comunicação e informação, seja para apreender novos conhecimentos e desenvolver habilidades. 

Com o aumento da expectativa de vida do ser humano, cada vez mais temos pessoas de diferentes 

gerações, imigrantes digitais e nativos digitais, ocupando espaços sociais em empresas, escolas, 

organizações não governamentais, etc. Sendo assim as gerações estão tendo que trabalhar juntas à 

medida que os anos passam, o que demonstra a necessidade de pensarmos em estratégias e projetos 

como esse que ajudem essas gerações a conviver e compartilhar saberes e fazeres nos espaços 

sociais. Nesse sentido, esse artigo tem como objetivo descrever as experiências vivenciadas no 

projeto a partir dos relatórios de aulas, fotos e vídeos do projeto. 
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2 DIALOGANDO COM MÚSICA E TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Os diálogos e conexões com as tecnologias digitais têm se mostrado uma necessidade de todas as 

áreas de conhecimento na contemporaneidade. Mesmo assim, na área da Música ainda enfrentamos 

alguns desafios devido as representações sociais que muitos indivíduos possuem sobre como 

podemos dialogar com as tecnologias digitais na construção de possibilidades de educação musical 

online e presencial. Com o advento das novas mídias e redes sociais as relações de poder e domínio 

do saber se modificaram, trazendo novas possibilidades de os indivíduos aprenderem Música por 

meio de diversas plataformas digitais disponíveis gratuitamente. Somada a essa emergente realidade 

a escola e os professores se mostram despreparados para lidar com alunos nativos digitais, tendo em 

vista que boa parte dos professores acreditam saber menos sobre computadores e internet do que 

seus alunos (CUERVO, 2012). Desse modo, se pensarmos o desenvolvimento tecnológico como um 

processo contínuo de conflitos e lutas internas entre o que é inovador e o que é tradicional, veremos 

que esse processo constante de adaptação, resistência e ruptura possui raízes profundas na história 

da humanidade. Por isso, ao mesmo tempo em que existem sujeitos que resistem às inovações 

musicais e/ou tiveram dificuldades de se adaptar a ela, também existem outros que já nasceram em 

meio a essas inovações, e, portanto, não possuem estranhamento e/ou desconforto ao utilizar-las em 

seu cotidiano. Por exemplo, uma das formas mais antigas de registro e escrita musical é a partitura, 

se fizermos uma analogia a adaptação em que as pessoas tiveram que fazer ao se depararem com a 

possibilidade de registrar as músicas com ajuda de softwares que reconhecem as notas e 

transformam em partitura, veremos que a adaptação a essa inovação não foi fácil. Muitos tiveram 

dificuldade de modificar esse processo pelo fato de já possuírem uma representação social sobre 

como se deve ler, escrever, tocar e registrar a música seguindo uma lógica já estabelecida. Esses 

conflitos e lutas internas se perpetuam com o uso cada vez mais constante das tecnologias digitais, 

tendo em vista que são mudanças de processos que rompem com as estruturas e representações 

sociais entre o tradicional e o inovador, tornando-se difíceis de serem compreendidas e aceitas de 

modo imediato pela sociedade. Nessa perspectiva, sempre temos pessoas que firmam resistência a 

algumas mudanças tecnológicas e outras que aderem facilmente sem nenhum conflito interno e/ou 

externo. Com a era digital Marc Prensky (2001), distinguiu muito bem esses dois perfis de pessoas 

como nativos digitais e imigrantes digitais. Os Imigrantes digitais são aquelas pessoas que precisam 

se adaptar às novas ferramentas ou formas de se fazer as coisas; são pessoas, por exemplo, que 

precisam aprender a utilizar Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em um processo de 

inclusão digital, pois não nasceram em meio a tantas TICs. Esses sujeitos, algumas vezes, se sentem 
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frustrados diante do aprendizado de diferentes tecnologias e possuem uma certa resistência à 

inovação das ferramentas e formas de fazer as coisas. Em alguns casos, muitos imigrantes digitais 

desenvolvem uma fobia as tecnologias, tornando-se tecnófobos, que são indivíduos que se recusam 

a ultrapassar os limites da sua zona de conforto, restringindo sua aprendizagem apenas aquilo que é 

essencial para sua sobrevivência (GONH, 2011). Buscando estabelecer um diálogo entre perfis e 

gerações de pessoas nativos digitais e imigrantes digitais, no projeto buscamos, na medida do 

possível, fomentar soluções para o engajamento e o compartilhamento de saberes entre sujeitos de 

diferentes realidades socioculturais, utilizando de recursos tecnológicos contextualizado a realidade 

de cada sujeito. 

3 CAMINHO METODOLÓGICO E EXECUÇÃO DO PROJETO 

Durante a execução da Fase 01 foram selecionadas duas bolsistas, Marcela Alves de Oliveira e 

Évilly Anik de Oliveira Gomes, cada uma ficando responsável por um turno, matutino e vespertino, 

respectivamente. A seleção foi feita pelo professor, idealizador do projeto, utilizando de critérios 

como conhecimentos na área da música e envolvimento com tecnologias digitais. Para a realização 

do projeto fez-se necessária a solicitação de computadores para a sala de música, a qual não possuía 

aparelhos que permitissem o acesso à internet.  Houve também a seleção de voluntários para o 

projeto, os quais responderam a um formulário online e foram avaliados segundo suas respostas. As 

perguntas incluíam saber a relação entre o candidato e a música, assim como também sua relação 

com as tecnologias digitais. Dentre os voluntários, dois eram servidores do IFRN-Campus Apodi, 

seis discentes da mesma instituição e dois voluntários do público externo, sendo uma intérprete de 

libras do Centro de Apoio ao Surdo (CAS-Mossoró) e um estudante de Ciência e Tecnologia da 

Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA-Mossoró), os quais participaram de forma não 

presencial.  

Durante a Fase 02, compreendendo do mês 2 ao mês 4, foram realizadas reuniões semanais com a 

presença dos bolsistas e voluntários juntamente com o idealizador do projeto, que atuou de forma 

ativa durante toda a execução. Nas reuniões foi decidido que seriam ofertados dois cursos 

semipresenciais. Estes cursos tiveram a necessidade da abertura de duas turmas, cada, sendo uma 

pela manhã e outra pela tarde, os quais são Curso 01: Possibilidades Musicais entre Corpo, Som e 

Tecnologias Digitais, no qual os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar possibilidades de 

utilização do corpo/voz e das tecnologias digitais como instrumento de performance musical; e 
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Curso 02: Iniciação ao Violão Mediado por Tecnologias Digitais, no qual os participantes puderam 

desenvolver habilidades básicas para execução do violão enquanto instrumento de expressão 

musical mediado por tecnologias digitais. Além destes, foi ofertado o curso online Diálogos e 

Conexões sobre Educação Musical e Tecnologia, destinado a professores que atuam com ensino de 

música em múltiplos espaços. Esse curso tinha como objetivo oportunizar um espaço para discussão 

sobre o tema educação musical e tecnologias a partir de diálogos entre os cursistas e a equipe de 

professores, além de capacitar professores ou tutores para atuar com o uso de tecnologias em aulas 

de música presenciais ou a distância. Este curso foi realizado em parceria com o grupo de estudos 

em Tecnologias em Educação Musical da Universidade Federal da Paraíba (TEDUM/UFPB) .  

Depois da elaboração dos materiais, a equipe empenhou-se na divulgação dos cursos. Neste período 

as inscrições foram abertas à comunidade e a divulgação foi feita via oral e virtual. Visitamos 

escolas que compreendiam alunos acima dos 15 anos de idade, visto que a equipe só trabalharia 

com pessoas a partir da referida idade, e passamos de sala em sala apresentando os cursos 

presenciais e as inscrições dos mesmos. A equipe também criou um perfil nas redes sociais 

Instagram e Facebook para atualizar os seguidores a respeito das atividades do Núcleo de Artes de 

Apodi (NUARTE). O número de inscrições foi bem positivo, tendo, como esperado, maior procura 

pelo curso de iniciação ao violão. As turmas deveriam ter no máximo 20 alunos, logo houve lista de 

reserva/suplência para o caso de desistentes.  

Tabela 1- Número de inscritos nos cursos de acordo com o turno. 

CURSO MATUTINO VESPERTINO 

Possibilidades Musicais entre 
Corpo, Som e Tecnologias 

Digitais 
8 20 

Iniciação ao Violão Mediado 
por Tecnologias Digitais  

28 34 

Diálogos e Conexões sobre 
Educação Musical e 

Tecnologia 
223 

Fonte: Inscrições realizadas pelos interessados nos cursos. 
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Na realização da Fase 03, foram encontradas dificuldades, principalmente para o curso de 

possibilidades musicais, cuja turma do turno matutino desistiu por completo. Para a turma no turno 

vespertino houve a desistência de 12 alunos. Para o turno matutino e vespertino no curso de 

iniciação ao violão houve a desistência de cerca de 10 alunos por turma.  

Boa parte dos alunos voluntários para auxílio na execução do projeto desistiu, restando somente um 

dos voluntários, os colaboradores do projeto e as bolsistas.  

Quanto ao Diálogos e Conexões o desempenho foi animador. O número de desistentes não passou 

dos 15%, demonstrando uma viabilidade de custos e adesão bastante significativa por parte dos 

participantes. Neste curso foram realizadas atividades individuais e em grupos. Os grupos de 

trabalhos foram formados a partir da segunda e terceira semana do curso, quando os integrantes 

puderam se reunir por interesses temáticos. As atividades foram síncronas, ou seja, feitas em tempo 

real com dia e horário pré-definido e assíncronas, ou seja, feitas sem dia e horário pré-definido via 

trocas de mensagens. Houve momentos de discussão em grupos utilizando o Google Groups 

(atividade assíncrona) e encontros online via Hangout e/ou Meet uma vez por semana (atividade 

síncrona). Todas as atividades, síncronas e assíncronas, foram realizadas apenas a distância. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Visto todo o aprendizado repassado às turmas de cada curso e aperfeiçoamento contínuo dos tutores 

em cada função executada, os alunos puderam ter um maior contato e experiência com a música de 

uma forma prática e diferenciada (Imagem 1), visto que o uso das tecnologias digitais nos dias 

atuais está ao alcance de todos (Imagem 2). Usar as redes sociais para estimular o aprendizado 

mostrou resultados, pois todos os alunos tiveram acesso aos materiais e puderam tirar dúvidas 

quando as mesmas surgiam. Pensa-se em levar os cursos semipresenciais para fora das 

dependências do campus IFRN-Apodi, tendo em vista a dificuldade para os alunos da comunidade 

chegarem ao local, que encontra-se afastado do centro urbano.  

No que diz respeito às principais dificuldades pudemos identificar que o grande índice de 

desistência se deu por diversos motivos entre eles: 1- o atraso na entrega dos materiais do curso, 

tendo em vista que apenas após a realização do projeto os equipamentos chegaram implicando 

diretamente no planejamento e execução do projeto que teve que sofrer alterações em sua estrutura 

e objetivo; 2- o perfil dos participantes do curso é bastante variado, onde pudemos identificar 

nativos digitais e imigrantes digitais com diferentes faixas etárias e representações sociais sobre o 

uso de tecnologias digitais no cotidiano, o que interferiu diretamente na motivação de alguns em 

continuar nos cursos e a adesão de outros em ingressar e permanecer. 

Outros trabalhos poderão aprofundar as discussões sobre os motivos de desistência dos 

participantes, como por exemplo a criação de um formulário online onde o desistente possa explicar 

o motivo que os levaram a não concluir o curso, e sugestões desses sobre como o curso poderá

melhor atender suas perspectivas.  
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NÚCLEO DE EXTENSÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL- ATUAÇÃO DA 

LINHA ECOSOL 

ALVES, M.F.C.1; MORAIS, R.A.2; ROSA, M.C.S.3; SILVA, J.V.P4

1,2,3,4 IFRN- Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas 

RESUMO 

Este trabalho aborda a atuação do Núcleo de 

Extensão e Prática Profissional – NEPP do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, 

campus Nova Cruz. O Núcleo divide-se em 

duas frentes, uma delas exclusivamente para 

assessoramento a empreendimentos da 

economia solidária. A abordagem relatada aqui 

compreende um fazer dialógico e respeitando 

os saberes de todos, sobretudo os 

conhecimentos tradicionais dos povos. As 

dificuldades de manutenção da organicidade, 

apropriação dos membros e compreensão do 

fazer da economia solidária representam os 

principais entraves para o desenvolvimento do 

projeto. Apesar disso, o núcleo é um espaço 

formativo e encontra sua principal missão ao 

garantir uma prática orientada aos alunos de 

sua equipe. 

ABSTRACT 

This work deals with the work of the Nucleus 

of Extension and Professional Practice - NEPP 

of the Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Rio Grande do Norte - 

IFRN, campus Nova Cruz. The Nucleus is 

divided into two fronts, one of them 

exclusively to advise enterprises of the 

solidarity economy. The approach reported 

here includes a dialogic approach and respect 

for the knowledge of all, especially the 

traditional knowledge of the people. The 

difficulties of maintaining organicity, 

appropriation of the members and 

understanding of the making of solidarity 

economy represent the main obstacles for the 

development of the project. Despite this, the 

core is a formative space and finds its main 

mission to ensure a practice oriented to the 

students of its team. 

1 INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Extensão e Prática Profissional (NEPP) é um grupo vinculado ao Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Nova Cruz. Esse 

PALAVRAS-CHAVE: Economia Solidária, organicidade, desenvolvimento 

KEYWORDS:  Solidarity Economy, organicity, development 
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projeto surgiu como uma nova alternativa de prática profissional para os alunos do curso de 

administração do campus Nova Cruz do IFRN, que presta assessorias para pequenas empresas e 

instituições sem fins lucrativos. 

     Definida por duas linhas de funcionamento onde uma faz  assessorias de empresas de 

pequeno porte, intitulada de linha empresarial, e a segunda, intitulada EcoSol, presta assessorias para 

empreendimentos da economia solidária. 

Desde sua criação, em 2016, o NEPP já realizou em torno de 15 assessorias em empresas da 

região agreste potiguar e durante esse primeiro ano 2 empresas foram beneficiadas e em 2017 mais 3 

empresas. Nesse processo, xx alunos também foram beneficiados com a prática profissional. 

Dessa forma, os serviços prestados e os benefícios oferecidos as empresas e a comunidade, 

até o presente momento, por si só, já justificam a continuidade, o desenvolvimento e a execução deste 

projeto. 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao se inserir no mundo da administração é nítido o quão vasto o mesmo se apresenta, 

possuindo diversas ramificações de seu ponto principal. Como uma dessas vertentes está o terceiro 

setor, o qual muitas vezes é descriminado ou mesmo esquecido, encarando como algo irrelevante, o 

que na realidade está distante de ser verídico. 

Tendo isso em vista, o NEPP Nova Cruz, ao possuir a linha de atuação voltada para as 

instituições de economia solidária, sejam elas cooperativas, assentamentos ou mesmo associações, 

tem por finalidade ofertar um maior e melhor suporte a fim de que as atividades delas sejam melhor 

desempenhadas. 

Conforme aponta Maria Cecília Prates Rodrigues, desde os anos 90 as demandas sociais 

tomam maiores proporções e crescem gradativamente e, assim, fazem necessário que cada vez mais 

haja uma atenção para esse setor, apresentando sua importância para a sociedade nas mais 

diversificadas áreas, como é o caso da própria educação, a qual se vê fortemente beneficiada pelos 

projetos promovidos por essas instituições. 

Com isso, é notório que o Terceiro Setor está em grande expansão no país, requisitando maior 

atenção as suas atuações. Para tanto, a referida linha objetiva auxiliar no processo de atendimento 

dessas demandas, referentes as provenientes do Agreste Potiguar. 

Para além desse parâmetro, a linha EcoSol visa propiciar aos seus membros um vínculo e 

contato mais direto com a realidade atendida, fazendo com que eles sejam capazes de transportar o 

que é visto nas salas de aula para um universo real, algo que facilita a incorporação de novos saberes, 

os quais de acordo com Ausubel (1976), ocorrem de maneira mais significativa tomando como base 

o que o aluno já sabe.

No decorrer do projeto são utilizadas diversas ferramentas da administração, como é o caso 

do 5w2h, matriz GUT, dentre outras, as quais facilitam todo o processo de desenvolvimento e 

concretização dos objetivos da linha.  

2 METODOLOGIA 

A atuação da referida linha, nomeada de EcoSol, se dá numa lógica de: detectação dos 

empreendimentos a serem atendidos, identificação dos principais problemas e necessidades a partir 

de questionário, atuação nas áreas identificadas e análise das atividades realizadas. 
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Em primeiro plano, é feito o contato inicial com os empreendimentos compatíveis com a 

finalidade da linha, apresentando aos seus respectivos representantes os objetivos, ideias e benefícios 

gerados com sua inclusão no projeto. 

Logo após, é aplicado um questionários com aqueles os quais se dispuserem a participar, 

buscando coletar informações satisfatórias a fim de que seja possível inferir os principais pontos cuja 

consultoria deve possuir um enfoque maior. Essa etapa é desenvolvida com muita cautela, 

objetivando extrair esses dados da maneira mais adequada possível. 

Em seguida, há a apresentação das informações recolhidas com o questionário, onde é 

diagnosticado o(s) principal(ais) setor(es) que necessita de ações mais urgentes, seguindo os 

princípios da matriz GUT, a qual, segundo Periard, possui a grande vantagem de auxiliar o gestor a 

avaliar os problemas e assim, priorizar ações de prevenção e correção. (PERIARD, 2011). E, dando 

continuidade, essas ações são colocadas em prática. 

Por fim, após a aplicação dessas medidas, é feita a análise das mesmas, visando observar o 

impacto por elas causado bem como se esses foram positivos ou negativos na realidade em que foram 

submetidos. 

A linha EcoSol busca desenvolver suas atividades de consultoria de forma dinâmica e 

participativa, sendo aberta a contribuição de todos os que por ela forem atendidos. Com isso, sempre 

encontra-se adepta de sugestões e diálogos construtivos para sua melhora e aprimoramento. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 Melhoras no desempenho gerencial dos empreendimentos;

 Experimentar outros modelos de gestão;

 Fazer os alunos envolvidos serem protagonistas no desenvolvimento do projeto;

 Estabelecer sustentáveis relações entre os parceiros do projeto;

 Aproximar a comunidade do Instituto, transpondo assim a barreira imposta por seus muros;

 Participar de, pelo menos, 1 (um) evento nacional com os resultados, parciais ou finais, do

projeto

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo todo o exposto nesse trabalho, torna-se notório, portanto, que o referido projeto tem 

um significativo impacto na sociedade uma vez que o mesmo, a partir de seu objetivo primordial de 

auxiliar voluntariamente empresas pertencentes ao eixo de economia solidária, fomenta, 

consequentemente, a propulsão da economia local bem como das regiões circunvizinhas, posto que a 

partir das consultorias prestadas, os gestores passam a ter uma visão aprimorada de suas instituições 

e gerenciam a mesma de uma melhor forma. 

Ademais, é imprescindível mencionar que constrói-se uma via de mão dupla entre as empresas 

recebedoras de tais serviços prestados e os alunos, fazendo assim, com que a prática proporcione um 

elevado nível de aprendizado para esses que irão mais tarde incluir-se no mercado de trabalho. Por 

fim, se concretiza a importância do presente projeto, a partir da perspectiva de suprir a escassez de 

apoio à tais grupos econômicos solidários que se torna cada vez mais vigente no cenário hodierno. 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O Projeto de Extensão O IFRN/SPP Com Você no 

ENEM objetiva a oferta de um curso preparatório para 

o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM),
amparando-se nas finalidades de cumprimento da

função social do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

(IFRN), bem como na potencialização e no
alargamento das capacidades intelectuais do público

alvo desta proposta. Desse modo, buscamos o

aprofundamento e a ampliação dos conhecimentos
dos estudantes em relação aos conteúdos disciplinares

constitutivos da estrutura curricular do Ensino Médio

e, por extensão, daquelas competências e habilidades 

requeridas pelo ENEM. Cabe pontuar que este projeto 

procura fugir de metodologias de ensino tradicionais 
características de cursos Pré-ENEM, aproximando-se 

da viabilização de espaços contextualizados e 

interdisciplinares de produção de conhecimentos 

baseados em questões problematizadoras, a partir das 
quais será possível o desencadeamento de um ensino 

respaldado na resolução de situações-problemas e na 

discussão de temas interdisciplinares, conforme 
preconiza as diretrizes norteadoras do ENEM.  

ABSTRACT 

The Extension Project The IFRN / SPP With You at 
ENEM aims to offer a preparatory course for the 

National High School Examination (ENEM), based 

on the purposes of fulfilling the social function of the 
Federal Institute of Education, Science and 

Technology of the Rio Grande do Norte (IFRN), as 

well as in the enhancement and expansion of the 

intellectual capacities of the target public of this 
proposal. In this way, we seek to deepen and broaden 

students' knowledge regarding the disciplinary 

contents that constitute the curricular structure of 

High School and, by extension, those competences 
and skills required by the ENEM. It should be pointed 

out that this project seeks to avoid traditional teaching 

methodologies characteristic of Pre-ENEM courses, 
approaching the feasibility of contextualized and 

interdisciplinary spaces of knowledge production 

based on problematizing issues, from which it will be 

possible to trigger a supported teaching in the 
resolution of situations-problems and in the 

discussion of interdisciplinary themes, as 

recommended by the guiding guidelines of ENEM.

PALAVRAS-CHAVE: : Exame Nacional do Ensino Médio; Curso Preparatório

KEYWORDS:  National High School Exam; Preparatory course 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1990, algumas reformas no campo da educação formal foram 

implementadas com vistas à melhoria da qualidade dos processos educacionais desenvolvidos no 

âmbito dos sistemas de ensino em todo o país. Algumas dessas propostas reformistas obtiveram êxito, 

a exemplo do planejamento e da institucionalização dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), 

que ofereceram, tanto a gestores quanto a educadores, referenciais teórico-metodológicos para o 

desencadeamento de ações curriculares mais eficazes em termos da melhoria do ensino e da 

aprendizagem na atmosfera escolar. O Ensino Médio brasileiro vem passando por constantes 

reorientações curriculares, fato comprovado pelas inúmeras políticas educacionais que, de 2002 a 

2015, buscaram transformar esse nível de ensino em um espaço de ensino e de aprendizagem cada 

vez mais inovador, crítico e amplificador dos conhecimentos dos estudantes.  

Como parte dessas reformas, também se intensificaram os processos de avaliação em torno do 

desempenho dos sistemas de ensino brasileiros, tendo como finalidade a análise em torno dos índices 

de desempenho escolar da Alfabetização ao Ensino Superior, amparando-se, para tanto, em critérios 

de qualidade social da educação e no uso contextualizado dos conhecimentos inerentes a cada nível 

e modalidade de ensino.  

Autores como Fernandes e Gremaud (2009) sustentam a argumentação de que os sistemas 

de avaliação – internos e externos – possibilitam ao Ministério da Educação (MEC) um conjunto 

diversificado de informações que podem se traduzir na efetivação de políticas educacionais 

direcionadas à melhoria da qualidade social dos sistemas escolares, permitindo, assim, a 

interveniência político-governamental em problemas educacionais característicos da formação 

histórico-estrutural da sociedade brasileira, como o analfabetismo, o fracasso e a evasão escolares.  

Portanto, o escopo substancial desta atividade extensionista caracteriza-se pela promoção de 

momentos de ensino e de aprendizagem por meio dos quais, docentes de diferentes áreas 

epistemológicas, auxiliarão no aprofundamento e na ampliação dos conhecimentos dos estudantes em 

relação aos conteúdos disciplinares constitutivos da estrutura curricular do Ensino Médio e, por 

extensão, daquelas competências e habilidades requeridas pelo ENEM. Assim, a proposta é a de 

construir espaços contextualizados e interdisciplinares de ensino, baseando-se em questões 

problematizadoras a partir das quais será possível o desencadeamento de um ensino baseado na 

resolução de situações-problemas, conforme preconiza as diretrizes norteadoras do ENEM.  

No contexto dos debates curriculares institucionais, implementou-se, dentre outras políticas 

de avaliação educacional, o ENEM, uma proposta inovadora que vem cooperando para a 

reconfiguração das avaliações educacionais no país, tornando, inclusive, facultativos os processos de 

seleção pautados no vestibular e propondo uma maior articulação entre o Ensino Médio e as 

Universidades brasileiras. (BRASIL, 1998).  

Nesse sentido, e na contramão das avaliações tradicionais que exigem a memorização de 

conteúdos, o ENEM estimula os sistemas escolares a desenvolverem habilidades e competências 

epistemológicas com e pelas as quais os alunos possam utilizá-las em contextos sociais diversos, 

servindo-se, desse modo, dos conhecimentos curriculares para uma leitura crítica do mundo em que 

vivem, para a tomada de decisões éticas, autônomas e socialmente relevantes.  

Malusá, et. al. (2014, p. 360) acrescenta, ainda, que o ENEM, 

[...] além de avaliar estudantes ao final de seus estudos básicos e criar novas 

políticas educacionais de ingresso na educação superior, também vem 
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acarretando mudanças positivas na prática pedagógica dos docentes que atuam 

no ensino médio da educação básica”.  

Com isso, e baseado em uma metodologia criteriosa, contextualizada e interdisciplinar, o 

ENEM avalia se o jovem é capaz de compreender fenômenos naturais e sociais; de solucionar 

problemas simples e complexos; de organizar informações e conhecimentos em situações concretas 

para a construção de argumentações consistentes, bem como de elaborar propostas de intervenção na 

realidade, especialmente por meio da prova de Redação, que utiliza temáticas de relevância social 

com vistas a aproximar o estudante da contextura societária que o envolve. (BRASIL, 1998).  

No rastro desse pensamento, o ENEM traz consigo uma concepção de educação que exige e 

destaca a importância de uma sólida formação geral na Educação Básica, mostrando, por meio de 

vários dos seus aspectos, o caráter positivo quanto à sua propositiva de estreitamento com a esfera do 

mundo vivido, endossando o objetivo de problematização da realidade em sua complexidade 

fenomênica como uma das estratégias de colaborar para a efetivação do pleno exercício da cidadania. 

(ANDRIOLA, 2011).  

Convém ressaltar, por fim, que à medida que ganha reconhecimento da sociedade, o exame 

sinaliza, por suas vantagens, possibilidades plurais para a consolidação não apenas dos mecanismos 

de avaliação institucional, pois aponta, também, para o fortalecimento de uma cultura avaliativa 

problematizadora e interdisciplinar dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade.  

Objetivo 

Ofertar curso preparatório para o ENEM voltado para os estudantes dos quartos anos 

(integrados) e técnicos subsequentes do IFRN, bem como para demanda externa (comunidade local), 

a partir de uma metodologia de aulas embasada na resolução contextualizada de questões (situações-

problema) e em temáticas de caráter interdisciplinar.  

2 METODOLOGIA 

O IFRN com você no ENEM tem como proposta pedagógica norteadora a organização de 

aulas complementares e presenciais, onde serão trabalhadas as 160 habilidades através de questões 

temáticas de forma transdisciplinar, problematizando os conteúdos exigidos pelo ENEM. O processo 

metodológico inclui 5 ações distintas: 1. Matrícula: A matrícula do Programa de preparação do 

ENEM 2018 estará aberta aos alunos que tenham cursado o ensino médio ou que estejam matriculados 

no último ano do ensino médio, exclusivamente em escola da rede pública de ensino. Serão ofertadas 

120 vagas. Sendo 60 vagas para alunos do IFRN e 60 vagas para alunos externos. 2. Blocos de Aulas 

(160horas): As aulas serão ministradas pelos professores do IFRN e/ou convidados, durante 8 meses 

com aulas semanais, no período noturno de Biologia, Física, Química, Matemática, História, 

Português e Geografia, com 60 minutos de cada. 3. Elaboração de módulos didáticos: 

Concomitantemente as aulas, serão produzidos material didático (impresso e/ou online) nas áreas de 

conhecimento do ENEM. 4. Simulado (4horas): Prova destinada à autoavaliação dos alunos 5. Oficina 

de Redação (4 horas): Produção de redação pelo aluno, orientada e avaliada por um Professor de 

Português. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Melhorias nos índices de aprovação dos alunos da região do Potengi no ENEM 2017. A 

disseminação dos Resultados será feita através da página oficial da instituição, redes sociais e 

participação em eventos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto, o projeto de extensão em tela toma como parâmetro para suas ações o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), reconhecendo a importância desse instrumento 

institucional de avaliação nacional em sua dupla função: (1) avaliar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem na escola de nível médio brasileira a partir das competências e habilidades que 

estruturam o exame, e; (b) permitir a utilização dos desempenhos individuais como meios para a 

seleção unificada nos processos seletivos das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) do 

Brasil.  
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Envolvendo os estudantes do RN na OBFEP 2018 

Lucas Hiago Melo Pereira1 e Melquisedec Lourenço da Silva2 

1,2 IFRN – Campus Natal Central. 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

 A Olimpíada Brasileira de Física das 

Escolas Públicas (OBFEP) é uma promoção do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) através do CNPq, e constitui um 

programa permanente da Sociedade Brasileira de 

Física (SBF), responsável por sua execução. Esse 

programa iniciou em 2010 em alguns estados, 

hoje, acontece em todo o Brasil. A OBFEP 

constitui-se de provas teóricas e experimentais, 

destinadas exclusivamente a estudantes do 9o ano 

do Ensino Fundamental, 1a, 2a, 3a e 4a ano (onde 

houver) do Ensino Médio e alunos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) das Escolas Públicas, 

a partir do 2o Segmento do Ensino Fundamental 

(8o e 9o anos) e do Ensino Médio, todos advindos 

de Escolas Públicas, municipais, estaduais e 

federais. 

ABSTRACT 

The Olimpíada Brasileira de Física das 

Escolas Públicas (OBFEP) is a Public school 

Physics Olympiad. It’s a promotion of the 

Ministry of Science, Technology and Innovation 

through CNPq, and constitutes a permanent 

program of the Brazilian Society of Physics 

(SBF), responsible for its execution. This 

program started in 2010 in some Brazilian states. 

Today, The OBFEP happens all over Brazil. It 

consists of theoretical and experimental tests, 

destined exclusively to students of the 9th year of 

Elementary School, to High School and to 

students of the EJA.  The EJA is a modality of 

teaching directed to Youth and Adult of the 

Schools Public, from the 2nd Elementary School 

Segment (8th and 9th years) and High School, all 

coming from Public, Municipal, State and 

Federal Schools. 

PALAVRAS-CHAVE: OBFEP, Olimpíada de física, Física, Sociedade brasileira de física. 

KEYWORDS:  OBFEP, Physics Olympiad, Physics, Brazilian Society of Physics. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino das ciências exatas e especificamente de Física na rede pública de ensino 

continua sendo um desafio e acumula algumas das maiores dificuldades da formação 

básica em nosso país. Um dos fatores que poderíamos elencar para este fato é a falta de 

interdisciplinaridade nos conteúdos temáticos do currículo padrão. A OBFEP a muito 

vem buscando integrar os objetos de conhecimento das disciplinas, sobretudo de ciências. 

Isto é realizado no momento da confecção das provas, que cada vez mais apresentam o 

cruzamento de matérias ou de assuntos distintos em cada questão. Visando contribuir com 

o pensamento interdisciplinar, apresentamos a proposta de orientação e incentivo

contínuo de estudos teóricos e experimentais, voltados para uma preparação específica

para a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas no estado do Rio Grande do

Norte. Espera-se com esse trabalho que os alunos fiquem com uma visão mais ampla da

Física como uma ciência experimental e que possam encontrar a importância da disciplina

no seu cotidiano.

Além disso, um dos objetivos das olimpíadas é atrair alunos de comunidades 

carentes para o meio educacional/acadêmico pela motivação através da resolução de 

problemas em uma competição de conhecimento onde cada indivíduo procura oferecer o 

seu melhor a fim de se destacar entre os participantes. Os problemas apresentados nas 

Olimpíadas procuram abordar situações práticas do cotidiano e, dessa forma, ajuda a dar 

sentido ao estudo dos conceitos de Física. Desta forma, oferecendo aos estudantes uma 

meta a ser alcançada, o destacando entre seus colegas, a OBFEP cumpre o seu papel social 

de motivar os estudantes ao estudo de ciências. 

2 METODOLOGIA 

      As aulas, material e provas serão administrados nas escolas cadastradas por 

seus coordenadores locais, com uma orientação do IFRN na forma deste Projeto de 

Pesquisa. O trabalho vai ser desenvolvido durante todo o ano de 2018 como descrito no 

cronograma de atividades do projeto de extensão, a fim de trazer para os alunos uma visão 

aberta e satisfatória da física como uma ciência importante para sua formação. Estando a 

coordenação da OBFEP de todo o estado do RN realizada a partir do IFRN proporciona, 

também, aos alunos do ensino fundamental e médio um olhar para a nossa instituição e 

os cursos por nós oferecidos nos mais diversos cantos do estado. 

As provas da OBFEP ocorrem em duas etapas. A primeira é composta de questões 

objetivas e a segunda etapa é uma prova subjetiva com uma parte experimental. Todas as 

provas serão distribuídas pela coordenação deste projeto e serão aplicadas nas escolas 

cadastradas pelos professores (coordenadores locais cadastrados) de cada uma delas. 

Todas as orientações para a condução dessas etapas serão divulgadas eletronicamente 

através de uma página mantida e administrada através desse projeto. Alunos bolsistas 

participantes deste projeto de Extensão ajudarão na divulgação e orientação de todas as 

etapas da Olimpíada. A orientação para a correção de todas provas da primeira etapa e a 

correção das provas da segunda etapa da OBFEP será de responsabilidade do 

Coordenador deste Projeto. 
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 Na inscrição e início da 1ª Fase da OBFEP, cada escola indicará, no 

Credenciamento, apenas o número total de seus alunos que efetivamente farão a prova 

em cada ano/série. Não haverá inscrição individual por aluno. O Estado do RN tem 

inscrito em média 50 escolas públicas na OBFEP a cada ano. Buscamos com o projeto 

descrito nesse artigo aumentar esse número com uma melhor divulgação. Em 2018 foram 

cerca de 52 escolas participantes da 1ª etapa com 2.893 alunos inscritos que fizeram a 

primeira prova em todo o estado. 

Os estudantes que atingiram, na Prova da 1ª Fase, o número de pontos indicado 

abaixo está automaticamente inscrito para a 2ª Fase da OBFEP 2018: 

• 9º ano: 08 (OITO) pontos – Ensino Fundamental (NÍVEL A)

• 1ª série: 09 (NOVE) pontos– Ensino Médio (NÍVEL B)

• 2ª série: 09 (NOVE) pontos– Ensino Médio (NÍVEL B)

• 3ª série: 09 (NOVE) pontos– Ensino Médio (NÍVEL C)

• 4ª série: 08 (OITO) pontos– Ensino Técnico (NÍVEL C)

    Este ano for foram classificados 103 alunos em todo o estado aptos a realizarem 

a 2ª fase da OBFEP.  

As fotos na figura 1 e 2, abaixo, exibem, um experimento da 2° fase da OBFEP 

ocorrida no ano de 2015. Este experimento consiste de um pêndulo simples. Materiais 

como estes são enviados aos centros de aplicações acompanhados das respectivas provas. 

Não exibimos neste artigo os experimentos da OBFEP/2018, visto que a sua segunda fase 

ainda não ocorreu.  

Figura 1 – Materiais da prova experimental da OBFEP/2015. 
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Figura 2 – Pêndulo simples: Experimento aplicado na OBFEP/2015. 

Gráfico 1 – Número de alunos classificados para a segunda fase da OBFEP/2018. 

Até a presente data, a OBFEP 2018 ainda não concluiu suas etapas. A próxima 

atividade corresponde as provas da 2ª fase que constarão de questões teóricas e 

9ª ano 1ª ano 2ª ano 3ª ano 4ª ano Total

Ano 2018 11 28 36 15 13 103
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experimentais, realizadas na própria escola pelo professor responsável. As questões 

teóricas e experimentais serão discursivas e específicas para cada Nível. A prova da 

segunda fase tem uma duração de 4 horas. A prova da 2ª Fase será composta por uma 

parte teórica e terá uma parte experimental para os alunos da 1ª e 2ª série; a parte 

experimental, ocorrendo, terá valor de 40% da nota final. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos com este projeto de extensão promover a motivação dos professores e 

autoridades educacionais para a importância da física no mundo atual, cujo avanço 

tecnológico tem nesta disciplina um de seus pilares. Buscamos consolidar uma grande 

mobilização de estudantes, professores e autoridades educacionais em prol da valorização 

da Física, resgatando a importância do raciocínio lógico e, acima de tudo, do prazer de 

aprender e ensinar a Física.  Almejamos também aumentar a participação dos estudantes 

do Estado nas Olimpíadas de Física e com isso alcançar melhor classificação de nossos 

alunos frente à média nacional. Mesmo diante da situação da maioria das escolas 

estaduais, com infraestrutura inadequada e insuficiência docente, deparamo-nos com 

alunos que participam das provas e são classificados com bastantes esforços. 

Gráfico 2: Número de participantes na segunda fase por série em vários anos da 

OBFEP. 

Em uma análise com resultados de edições anteriores percebemos que o número 

de estudantes tem diminuindo bastante, isso pode ter ocorrido pois a OBFEP em 2017 

esteve ameaçada de acabar devido a cortes orçamentários promovidos pelo federal. 

Porém, resistiu com esforços dos professores e volta a ocorrer normalmente em 2018. 

Outro motivo dessa evasão seria uma consequência da falta de orçamento na área 

da educação e como causa a falta de uma maior divulgação conforme edições anteriores. 

Ano 2018 Ano 2017 Ano 2016 ano 2015 ano 2014 ano  2013 ano 2012

9ª ano 11 10 4 10 19 95 105

1ª ano 28 51 45 88 68 140 292

2ª ano 36 39 51 57 70 131 230

3ª ano 15 0 5 6 13 100 201

4ª ano 13 0 6 6 0 0 0

Total 103 100 111 167 170 466 828
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A foto na figura 3 abaixo exibe alunos contemplados com certificados de desempenho na 

1ª fase da Olimpíada da Escola Estadual Santos Dumont. Esta cerimônia, ocorrida no dia 

04/10/2018, foi organizada pela professora Ana Karollina Gomes de Araújo que é 

responsável pela aplicação da olimpíada naquela Escola. Durante o evento estiveram 

presentes o Coordenador Estadual da OBEFEP no RN, juntamente com os professores 

Artur da Silva Carriço (UFRN) e Ana Lúcia Dantas (UERN), como convidados para 

prestigiar a entrega de certificados para os alunos participantes da 1° fase e aos que foram 

selecionados para a 2° etapa da OBFEP-2018. Podemos concluir com essa ação, que 

professores da rede pública, mesmo diante das dificuldades do nosso cenário atual, têm 

se empenhado em incentivar os alunos e aumentar a participação desses na OBFEP. 

Figura 3: Seminário de premiação da primeira fase da OBFEP 2018, realizado na 

Escola Estadual Santos Dumont em Parnamirim, no dia 04/10/2018. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esperamos com este Projeto de Extensão promover a motivação dos professores 

e autoridades educacionais para a importância da física no mundo atual, onde o avanço 

tecnológico tem na Física um dos seus pilares. Buscamos consolidar uma grande 

mobilização de estudantes, professores e autoridades educacionais em prol da valorização 

da Física, resgatando a importância do raciocínio lógico e, acima de tudo, do prazer de 

aprender e ensinar a Física. Almejamos aumentar a participação dos estudantes do Estado 

nas Olimpíadas de Física e com isso alcançar melhores classificações de nossos alunos 

frente a média Nacional. 

Os números apresentados neste trabalho são parciais visto que a OBFEP 2018 

ainda não teve suas etapas concluídas. No dia 20/10/2018 aconteceu a 2° fase da 
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olimpíada na qual participaram os alunos classificados. Para nossa surpresa, mesmo 

diante dos esforços, foram poucos os alunos que participaram desta etapa. Ocorre que, no 

mesmo dia da OBFEP, ocorreu também a olimpíada de matemática e alguns participantes 

optaram por fazer aquela olimpíada em detrimento da OBFEP. A olimpíada de 

Matemática é patrocinada pelo MEC e para medalhistas de ouro, prata e bronze são 

agraciados com uma viagem e podem ganhar uma Bolsas de Iniciação Científica Jr., do 

CNPq. Já a OBFEP é organizada pela SBF (Sociedade Brasileira de Física) e não dispõem 

destes atrativos para os alunos por parte do governo federal. Nossa Olimpíada conta 

apenas com o empenho dos professores participantes. 

Ao final do projeto apresentado neste trabalho, esperamos apresentar números 

mais conclusivos. Fica a expectativa que os números possam ser satisfatórios diante do 

cenário apresentado. Pois, mesmo com as dificuldades encontradas nas escolas, os alunos 

buscam sempre aprimorar o conhecimento e superar as dificuldades. 
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DESENVOLVENDO A MATEMÁTICA NA REGIÃO DO SERIDÓ 

MORAES, R. F.¹; DANTAS, F. A.²; SANTOS, K. J. C.³ 
1,2,3 IFRN – Campus Avançado Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O presente projeto visa dar um suporte na aprendizagem matemática dos alunos do nono ano da rede 

pública de ensino no município de Parelhas/RN para o exame de ingresso no IFRN. Neste ano, aposta-

se numa metodologia onde há dois encontros semanais, sendo um de português e outro de matemática, 

com esses alunos, sendo que há uma aula expositiva com o professor e na semana seguinte um grupo 

de estudos realizado com os discentes voluntários do campus. Espera-se com as ações propostas fazer 

com que os participantes logrem êxito na sua vida escolar e que, além disso, sejam aprovados em 

exames admissionais nos quais se proponham a participar.  

ABSTRACT 

The present project aims to provide a support in the mathematical learning of the students of the ninth 

year of the public school in the municipality of Parelhas / RN for the entrance exam in the IFRN. This 

year, a methodology is used in which there are two weekly meetings, one of Portuguese and one of 

mathematics, with these students, where there is an expositive class with the teacher and the following 

week a group of studies carried out with the volunteer students of the campus. It is hoped that the 

proposed actions will enable the participants to succeed in their school life and that, in addition, they 

will be approved in admission examinations in which they intend to participate. 

INTRODUÇÃO 

O papel do professor de matemática, está, dentre muitos existentes, a de explorar o ensino 

de matemática em diversas situações, que incentivem o discentes a desenvolverem seu raciocínio 

lógico matemático,  através de situações-problemas que permitam ao mesmo elaborar e estruturar 

uma forma particular de pensar, encontrando  soluções e comparando-as com outras formas e 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática, Melhoria do Ensino, Democratização do acesso. 

KEYWORDS:  Mathematics, Teaching Improvement, Democratization of access. 
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soluções já existentes. Umas das grandes dificuldades para o ensino da matemática se dá quanto a 

interpretação de problemas. 

O projeto de extensão “Desenvolvendo a matemática na região do Seridó” tem como meta 

principal melhoria no ensino-aprendizagem da matemática dos discentes oriundos de escolas da rede 

pública, pois os mesmos apresentam preocupantes déficits de aprendizagem nesse campo de ensino. 

Assim, é pretendido que, no decorrer da execução do projeto, seja através de aulas expositivas ou em 

grupos de estudos mediados coordenador, permita que os alunos egressos de escolas públicas tenham 

iguais condições de serem aprovados nas seleções realizadas pelo referido instituto, alavancando o 

desempenho matemático dos participantes, bem como melhorar o desempenho acadêmico dos 

mesmos com aulas de língua portuguesa e assim melhorar os níveis de aprendizagem nas ambas 

disciplinas, visto que os mesmos pretendem prestar o exame de seleção para ingresso no IFRN. 

Assim, “O aluno aprende quando mobiliza os seus recursos cognitivos e afetivos com vista a atingir 

um objetivo”. (PONTE, BROCARDO E OLIVEIRA, 2013, p. 23). 

A Educação deve dar atenção ao desenvolvimento de estratégias que possam associar o 

conhecimento matemático a habilidades como fazer inferências, tomar decisões, resolver/interpretar 

problemas matemáticos ou da prática cotidiana, assim como compreender conceitos e procedimentos 

matemáticos, tirar conclusões e fazer argumentações.  

METODOLOGIA 

A Matemática tem um caráter formativo que, além de se configurar como um exercício do 

pensamento lógico dedutivo exerce um papel fundamental em tarefas da vida cotidiana, importantes 

para as atividades humanas, tais como: resolução de problemas do dia a dia, interpretação da 

linguagem simbólica para linguagem matemática, desenvolvimento da criatividade, argumentação e 

raciocínio lógico. Outrossim, enquanto campo científico, revela-se uma disciplina que forma nos 

discentes a capacidade de manipular o conjunto de normas, técnicas e estratégias matemáticas, além 

proporcionar a associação de problemas genuinamente matemáticos a outras áreas do conhecimento.  

Através desse olhar sucinto  em relação a esse  déficit na aprendizagem de matemática nota-se  que 

haverá inúmeros prejuízos na sua vida profissional, pessoal e acadêmica de cada um e assim nasce a 

ideia de aproximá-los do campus do IFRN. 

É necessário que a  organização e o desenvolvimento do processo de ensino em sala de aula, 

estimule cada um a buscar soluções, confrontando-as com as dos demais colegas e proporcione  uma 
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aprendizagem assim significativa e cheia de sentido para a vida de cada um dos envolvidos. De acordo 

com esse olhar pedagógico o professor passa a ser organizador e mediador do processo contínuo e 

sistemático  do ensino-aprendizagem da matemática. 

Projetada a estrutura do projeto, houve visitas as escolas do município de Parelhas-RN, 

convidando os discentes do 9° ano das escolas públicas à realizarem as inscrições para participarem 

do projeto, bem como explanando os objetivos a serem alcançados com essas ações. As inscrições 

foram realizadas num determinado período, computaram-se 75 inscritos, sendo distribuídos em duas 

turmas, cada qual num turno: manhã, 35 discentes, e tarde, 40, superando as expectativas planejadas. 

As atividades tiveram início dois encontros semanais realizados periodicamente, sendo o 

primeiro uma aula expositiva com o professor formado na respectiva área, língua 

portuguesa/matemática, abrangendo variados temas à cada semana e posteriormente encontros com 

grupo de estudos supervisionado pelo professor e a partir de então esse processo passa a ser conduzido 

por  voluntários participantes do projeto, que esclarecem eventuais dúvidas dos discentes, de  listas 

de exercícios, que são aplicadas regularmente como testes diagnósticos, para o monitoramento da 

aprendizagem  e o  desenvolvimento pedagógico dos mesmos. 

De acordo com essa metodologia, o ensino e a aprendizagem de um tópico matemático 

começam com um conteúdo determinado, onde são evidenciados aspectos chave de cada tópico, e 

estratégias matemáticas são desenvolvidas no percurso da busca pela solução de problemas acerca de 

tais temas. A análise da resolução problemas é feita continuamente, verificando o passo a passo 

estratégico  adotado pelo aluno.  

Trabalhar com essa metodologia como ponto de partida significa olhar o problema como 

elemento que pode disparar um processo de construção do conhecimento matemático 

(MENDONÇA apud RABELO, 1995, p.75). 

Assim, baseados nos processos de resolução de problemas descritos por George Polya: 

Compreender o problema, Estabelecer um plano de resolução, Executar o plano e Análise da Solução 

obtida e elaboração da resposta, faz-se as abordagens dos conteúdos propostos, e focando na busca 

de construir uma estrutura lógica para resoluções/entendimento de tais problemas. 

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS 
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A Resolução de Problemas é uma metodologia de ensino de matemática eficaz, pois propicia 

uma mobilização de saberes no sentido de buscar a solução. Nessa busca, nota-se que os participantes 

do projeto conseguem montar estratégias, raciocinar logicamente e verificar se sua estratégia foi 

válida. Isso colabora para um amadurecimento das estruturas cognitivas. 

A princípio, os resultados esperados para cada um dos participantes são dois: 1- a aprovação, 

no mês de outubro, na prova de seleção do IFRN, 2- elevação do desempenho em relação a 

aprendizagem na escola de origem. Até então, o projeto encontra-se com 85% das atividades 

concluídas. Assim, o resultado final do projeto se dará após o resultado do exame admissional do 

IFRN. 

Tratando-se dos resultados já alcançados, foram aplicadas: 1) uma avaliação diagnóstica, 

ocorrida na primeira semana de execução do projeto, na qual participaram 75 discentes, etapa 

importante para detectar o nível de conhecimento de cada um dos participantes, essas informações 

foram e estão  sendo importante para  para saber se de fato os objetivos pré-definidos do projeto foram  

alcançados. Nessa avaliação, pretendemos inferir sobre o nível dos participantes.  Das 10 questões 

propostas, teve-se os seguintes resultados: 

Acerto Porcentagem de alunos 

10 0% 

9 28% 

8 32% 

7 12% 

6 0% 

5 20% 

4 0% 

3 4% 

2 4% 

1 0% 

0 0% 

2) Semanalmente, aplicam-se listas de exercícios, as quais eram discutidas e resolvidas com sugestões

dos alunos, totalizando até o momento 14 encontro, com resolução/discussão de 7 atividades. Do 

início do projeto, até os dias atuais, permanecem 40 discentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De fato, observa-se que a resolução de problemas deve ser parte integrante do currículo de 

matemática, ajudando na compreensão de determinados conceitos ou processos matemáticos que 

permitam aos envolvidos pensar matematicamente e que as aulas de língua portuguesa, permeando 

as de matemática, promoveram uma melhor interpretação de problemas trabalhados.  

Visando uma abordagem de caráter qualitativo, essas ações tendem a dar resultados positivos 

para a comunidade acadêmica. Hoje é verdade  que a aprendizagem não é e nem deve ser  mais vista 

como uma simples transmissão e recepção de informações, mas sim como um processo de construção 

contínua de conhecimentos favorecido mediante a estimulação da investigação e participação de 

todos. 
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INCLUSÃO SOCIAL E EMPREGABILIDADE: CAPACITAÇÃO BÁSICA 

PARA SUPORTE TÉCNICO EM MICROCOMPUTADORES 

SOUZA, F. A. A.1; BESSA, C. D. R.2; PEREIRA, J. J. S.3 e ANUNCIAÇÃO, E. A. C.4 
1,2,3,4 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: (Trabalho e Educação) 

RESUMO 

Este projeto teve por objetivo a inclusão social e o 

acesso ao emprego e a renda. Por meio da capacitação 

básica para a execução de atividades de manutenção 

e suporte em microcomputadores. A capacitação 

nessa área justifica-se pela necessidade e carência de 

mão de obra neste seguimento. A execução e a 

viabilidade do projeto, deu-se em parceria com a 

Câmara Municipal de Nova Cruz / RN, esta, a 

câmara, foi a responsável pela identificação, captação 

e seleção das pessoas para participação no projeto. Os 

principais critérios foram demandas sociais: baixa 

renda, exclusão social e tecnológica, e de acesso ao 

empego e a renda. Além da seleção, a Câmara ofertou 

quatro vagas de estágio aos nossos alunos. Como 

resultado, foi possível destacar novas oportunidades 

de acesso ao emprego e renda. Esta, a renda, dá-se por 

meio do emprego formal, ou ainda, pela venda de 

serviço autônomo. Desta forma, este projeto, 

aumentou, a capacidade de empregabilidade. E assim, 

contribuiu com o arranjo produtivo local. 

ABSTRACT 

This project have at social inclusion and access to 

employment and income through the basic training 

for the execution of activities of maintenance and 

support of microcomputers. Training in this area is 

justified by the need and lack of labor in this follow-

up. The execution and feasibility of the project was 

done in partnership with the City Hall of Nova Cruz / 

RN, the latter, the chamber, was responsible for 

identifying, capturing and selecting people for 

participation in the project. The main criterion was 

the social demands, such as: low income, social and 

technological exclusion, and access to income and 

income. In addition to the selection, the Chamber 

offered four internship vacancies to our students. As 

a result, it has been observed that new opportunities 

are being, or have already been, achieved. With 

access to income, either through formal employment 

or through the sale of autonomous service. Increasing 

employability. And so, contributing to the local 

productive arrangement. 

PALAVRAS-CHAVE: empregabilidade; inclusão, renda; manutenção; computadores. 

KEYWORDS:  job; inclusion, income; technical support; computers. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação profissional tem por objetivo formar indivíduos para inclusão e atuação nos 

diferentes processos de trabalho, com especificidade em uma habilitação profissional. Agregado a 

isto, a possibilidade de resgatar o princípio da formação humana. Assim, a formação profissional na 

área de manutenção e suporte em microcomputadores, proposta neste trabalho, agregará aos 

participantes do projeto, inclusão e habilitação profissional para atuarem com maior competência 

neste seguimento. Não desconectado das necessidades locais, o projeto prepara, qualifica e atende 

demandas sociais, tecnológicas e do mercado de trabalho (IFRN, 2011; VASCONCELOS, 2009). 

 Especificamente, este projeto de extensão, visa qualificar pessoas que atendam à necessidade 

local por profissionais para as áreas de comunicação e tecnologia. De tal forma, que contribua para 

manter o perfeito funcionamento dos microcomputadores presentes nos diversos arranjos sociais.  

Por meio do projeto, contribui-se para a elevação da qualidade dos serviços prestados na área 

de suporte e manutenção de microcomputadores, além de impulsionar o desenvolvimento humano e 

econômico (TORRES, 2001; IFRN, 2011).  

Desta forma, este projeto, eleva as possibilidades das pessoas e a qualidade dos serviços 

prestados à sociedade, através de uma formação teórica e prática, capaz de impulsionar a formação 

humana e o desenvolvimento econômico da região, articulados aos processos de democratização e 

justiça social (IFRN, 2011). 

2 METODOLOGIA 

A metodologia segue o modelo de aulas teóricas e práticas sobre os assuntos: instalações 

elétricas, organização de computadores, manutenção de microcomputadores e sistemas de 

conectividade (redes de comunicação). Uso de sala de aula, laboratório de eletricidade e eletrônica, 

laboratório de manutenção de computadores, laboratório de redes de computadores. Sendo os 

professores responsáveis pela a elaboração do conteúdo e organização das aulas. Já as atividades de 

instrução (aulas) executadas pelos estagiários (aluno instrutor) com monitoria dos professores. Os 

estagiários (nossos alunos) eram remunerados por meio de bolsa de estágio pela Câmara municipal 

de Nova Cruz / RN, por meio de parceria firmada entre as instituições. 

O conteúdo foi dividido em 4 módulos, no primeiro módulo: instalações elétricas e eletrônica 

instrumental, no segundo módulo: organização de microcomputadores, no terceiro módulo: 

manutenção de microcomputadores, e no quarto, e último módulo: tecnologias e sistemas de 

conectividade para microcomputadores. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto teve início no dia 26 de março de 2019 e sua finalização em 09 de setembro de 2019. 

Com o projeto espera-se a qualificação de profissionais para a execução de atividades de manutenção 

e suporte em microcomputadores. Neste contexto, foi desenvolvido um plano de ensino e um plano 

de aplicação.  

Na tabela 3-1, abaixo, destaca-se como foi executada as atividades e metas principais do 

projeto. 
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Tabela 3-1 - Atividades planejadas e executadas. 

Descrição de atividade 

Descrição Data 

Elaboração de plano de execução e forma de trabalho. 26/03/2018 a 31/03/2018 

Seleção de alunos para capacitação no projeto de extensão. 01/04/2018 a 30/04/2018 

Elaboração de plano e conteúdo de ensino. 01/05/2018 a 12/05/2018 

Formação básica em instalações elétricas e eletrônica (instrumental). 13/05/2018 a 30/05/2018 

Formação básica em organização de computadores. 31/05/2018 a 17/06/2018 

Formação básica em manutenção de microcomputadores. 18/06/2018 a 30/07/2018 

Formação básica em sistemas de conectividade. 01/08/2018 a 30/08/2018 

Encerramento e avaliação do projeto. 01/09/2018 a 09/09/2018 

Após preparação do projeto e início de sua execução, alguns ajustes foram necessários para 

adequar a realidade dos participantes a serem qualificados. A turma iniciou com quinze alunos, e 

finalizou com treze. Durante a execução dos módulos de disciplinas do projeto conseguimos observar 

elevação de conhecimento e maior capacitação para as atividades de manutenção e suporte de 

microcomputadores.  

Figura  3-1 - prática de montagem e manutenção de computadores 
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Ao fim do projeto, os resultados em sua maioria foram positivos, os alunos obtiveram boa 

aprendizagem e novas oportunidade surgem. Ao longo do projeto foi possível perceber pontual 

carência de conhecimento propedêutico sobre assuntos gerais da educação de nível fundamental e 

médio. Em parte, dificultou um pouco, mas foi superado com estratégias práticas, abordado 

transversalmente esses assuntos. Sendo os assuntos de maior dificuldade os relacionados a física 

(eletricidade) e a matemática. Pois a concepção do conhecimento elétrico, eletrônico, organização de 

computadores e sistemas de conectividade requerem conhecimento de assuntos relacionados aos 

destacados.  

No geral, o projeto transcorreu adequadamente e concluiu-se de forma exitosa, ora as 

oportunidades geradas, das quais poderíamos destacar a possibilidade de renda por meio de trabalho 

autônomo, o mesmo, com a ascensão ao mercado de trabalho por meio de contrato celetista (CLT).     

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este projeto teve como objetivo a capacitação básica para a execução de atividades de 

manutenção e suporte em microcomputadores, ora a necessidade e carência de mão de obra neste 

seguimento.  

A execução do projeto foi viabilizada por meio de parceria com a Câmara Municipal de Nova 

Cruz / RN, situação em que tivemos além do apoio financeiro, duas bolsas diretamente ligas ao 

projeto e mais duas bolsas indiretas.  

Os alunos diretamente ligados ao projeto, executaram atividade de instrutores de aula de 

manutenção e suporte de computadores, já os indiretos, estão, também, executando atividades de 

instrução, mas neste caso, em um espaço nas dependências da Câmara municipal, chamado de 

“Telecentro”, onde ministram instrução para a formação de operador de microcomputador.   

Ao fim do projeto, podemos constatar os benefícios diretos e indiretos por meio do relato dos 

concluintes, pois aumentaram, ou mesmo mantiveram, sua capacidade de emprego e renda. Desta 

forma, este projeto contribui com o arranjo social e produtivo local. 
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I OLIMPÍADA DE FÍSICA DO OESTE POTIGUAR
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ÁREA TEMÁTICA: Educação
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RESUMO

A I Olimpíada de Física do Oeste Potiguar foi
concebida para integrar instituições de ensino de
todas as esferas em um trabalho pela difusão do
conhecimento científico.  Em um contexto pro-
blemático como o estabelecido na educação bra-
sileira, a OFOP mostra-se um passo rumo a mu-
danças,  interesse  pelas  ciências,  melhoria  da

educação  básica  e  inclusão  social  (promovida
pelo  conhecimento).  Destoando  do  que  geral-
mente  há  em  outras  competições  do  mesmo
ramo, a olimpíada promove trabalho em equipe
e conhecimento com palestras e uma maratona
de física instigante e desafiadora para os alunos.

PALAVRAS-CHAVE: competição, física, internet, oeste.

ABSTRACT

The  I  Olimpíada  de  Física  do  Oeste  Potiguar
was  designed  to  integrate  educational  institu-
tions from all walks of life into a work of dis-
seminating scientific knowledge. In a problem-
atic context such as that established in Brazilian
education,  OFOP shows  itself  a  step  towards
changes,  interest  in  the sciences,  improvement

of  basic  education  and  social  inclusion  (pro-
moted by knowledge). Unlike the usual compe-
titions of the same branch, the Olympiad pro-
motes  teamwork  and  knowledge  with  lectures
and  an  exciting  and  challenging  physics
marathon for students.

KEYWORDS: competition, physics, internet, west.
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1. APRESENTAÇÃO

A I Olimpíada de Física do Oeste Potiguar é um projeto coordenado pelo IFRN – Campus
Mossoró em parceria com os campi Ipanguaçu e Apodi. Trata-se de uma competição entre institui-
ções de educação básica de todas as esferas, na qual os alunos são incentivados a trabalhar em equi-
pe e prezar ainda mais o conhecimento científico. Em um contexto como o visto no ensino brasilei-
ro, que conta com altas taxas de evasão e índices preocupantes de desempenho, uma iniciativa como
a supracitada fomenta as mudanças sociais nitidamente necessárias e alcançáveis apenas mediante
difusão eficiente do conhecimento e promoção da igualdade.

A OFOP tem a nítida e majoritária falta de interesse dos estudantes pelas ciências como pro-
blemática principal. No século das conexões ultrarrápidas, é consenso que o mínimo de compreen-
são sobre as redes e desenvoltura ao usar computadores e smartphones são essenciais para o exercí-
cio pleno das demandas do cotidiano. Contudo, está claro que, para a maioria da população, o co-
nhecimento científico básico não apresenta essa mesma indispensabilidade, o que compromete o
exercício da cidadania. Alguém sem compreensão mínima das leis que regem o universo e do que
motiva os mais simples eventos físicos e químicos tende a não valorizar informações precisas no
geral, e isso é uma forte base para a formação de conjuntos ainda maiores de pessoas sem pensa-
mento crítico.

Entender a lei da gravitação universal e demais itens do acervo quase ilimitado de informa-
ções trazidas pelas ciências desmistifica o cotidiano, o que, por sua vez, corrobora a emancipação
intelectual dos indivíduos. Emancipação essa que, por sinal, tem demonstrado ser cada vez mais im-
portante. Quando informações sem procedência (hoje, chamadas de “fake news”), como, por exem-
plo, as que dizem que a Terra é plana, assolam a rede mundial de computadores, negar a relevância
da física básica na vida das pessoas seria carecer de bom senso.

Nesse sentido, a OFOP age diretamente no interesse dos estudantes pela física e demais
ciências. Ao instigá-los com desafios destoantes dos presentes em competições do mesmo ramo, a
olimpíada propõe uma melhoria da educação básica. Ademais, ao longo da competição, o aperfeiço-
amento dos educadores é incentivado, o que fomenta sua valorização dentro e fora do âmbito esco-
lar. O projeto visa, ainda, integrar instituições de ensino ao promover o diálogo entre participantes
nos canais online de comunicação e momentos de exame presencial.

Os responsáveis pela olimpíada visam alcançar o maior número de estudantes do ensino mé-
dio e fundamental possível. Para tal, espera-se superar a barreira de distanciamento e desinteresse
pela ciência. Ademais, é necessário avançar sobre dificuldades mais pragmáticas, como as relacio-
nadas à realização dos exames presenciais e mantimento dos canais de comunicação.

2. METODOLOGIA

Um site no qual os interessados em participar do projeto pudessem se cadastrar mostrou-se
importantíssimo, dado o caráter inclusivo intrínseco a processos online, aos quais maioria das pes-
soas hoje têm acesso, visto que a inclusão digital progrediu vertiginosamente nos últimos anos.

O framework JavaScript jQuery, a linguagem de programação PHP e o sistema de gerencia-
mento de banco de dados MySQL foram os protagonistas no desenvolvimento da plataforma da
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OFOP. O primeiro contribuiu na construção do site como uma single-page application (em portu-
guês, aplicação de página única), um tipo de site que tenta simular a experiência de uma aplicação
desktop e no qual ou seus recursos são carregados todos na primeira requisição ao servidor, ou são
requeridos conforme o usuário age na página; sem que haja mais solicitações de código HTML.

No back-end, onde as informações são processadas, inseridas ou removidas do banco de da-
dos, a linguagem PHP pura foi utilizada. O uso do framework Laravel foi cogitado, mas por se tratar
duma aplicação simples e pelo propósito de fixar o leque de opções básicas da linguagem, a hipóte-
se foi descartada. Os principais processos realizados pelo servidor sobre os dados recebidos envol-
vem prover segurança (criando barreiras, por exemplo, para ataques de  SQL injection, nos quais
códigos maliciosos são executados arbitrariamente no banco de dados). Para tal, todos os dados re-
cebidos de fontes sem confiabilidade garantida são avaliadas e limpas, removendo-se caracteres ou
sequências comprometedoras, de acordo com as boas práticas apresentadas por Lockhart (2015).

O planejamento da olimpíada prevê três etapas: uma online e duas presenciais. A primeira
ocorrerá via Socrative, uma plataforma para elaboração de questionários. Os organizadores do pro-
jeto divulgarão as disposições relacionadas à prestação do exame dias antes de sua realização. Nes-
sa ocasião, o nome da turma (em inglês, room name; trata-se do código de acesso à sala virtual pre-
parada para a prova) e as instruções de cadastro e entrada. A primeira prova contará com quinze
questões objetivas com cinco alternativas cada; sendo classificatória e eliminatória. Para progredir
na competição, as equipes deverão atingir a nota mínima postulada pela comissão organizadora.

A segunda fase da competição será presencial. Essa etapa envolverá uma prova com doze
questões. Cada participante responderá, individualmente, três tarefas objetivas e uma dissertativa,
referentes aos temas apresentados no programa da olimpíada, divulgado em anexo ao regulamento
oficial. O local de prestação do exame desse nível, a fim de fomentar a progressão das equipes, é
definido por cada equipe no momento de seu cadastro, quando elas podem optar pela participação
no campus do IFRN em Apodi, Ipanguaçu ou Mossoró. A nota da equipe dessa fase será uma média
aritmética dos desempenhos de cada participante. As dez melhores equipes desse ciclo estarão aptas
a participar da terceira fase (a menos que haja um empate no décimo lugar, pois, nesse caso, todas
equipes igualadas na décima colocação passarão para o nível seguinte). Será proibido usar calcula-
doras ou demais equipamentos eletrônicos tanto nessa quanto na terceira fase da competição.

O último estágio da olimpíada será uma maratona presencial de questões objetivas e discur-
sivas. As perguntas nessa fase estender-se-ão por somente um tema, que será apresentado pela co-
missão organizadora previamente. A chegada a esse nível da competição garantirá às equipes um
certificado de menção honrosa.

A equipe com melhor desempenho receberá o troféu de Campeã Olímpica de Física do Oes-
te Potiguar e, junto a seu orientador, receberão medalha de ouro. As equipes nos segundo e terceiro
lugares receberão, respectivamente, medalhas de prata e bronze. Todos os competidores receberão
certificado de participação.

3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Ao término das inscrições, os organizadores da olimpíada puderam debruçar-se sobre as in-
formações recolhidas e avaliar o alcance da competição. Sete instituições de ensino tiveram estu-
dantes inscritos.
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Tabela 1: Número de inscritos por instituição de ensino.

Instituição N° de Inscrições

Colégio do Futuro 1

Colégio Mater Christi 7

E. E. Sebastião Gurgel 1

Educandário Nossa Senhora das Vitórias 10

IFRN – Campus Apodi 13

IFRN – Campus Ipanguaçu 35

IFRN – Campus Mossoró 5

O estudo do número de inscritos por instituição de ensino demonstra uma predominância
forte de campi do IFRN na competição, que abrangem 53 equipes, mas também mostra algum cum-
primento do objetivo de alcançar diversos contextos, uma vez que 19 equipes são compostas por es-
tudantes fora da rede federal (estando 18 dentro da rede particular e 1 na rede pública estadual de
ensino). Esses números expõem a dificuldade de alcançar as escolas nos contextos menos favorá-
veis, como as da rede estadual de ensino, que comportam o público mais provável de estar em situa-
ção socioeconômica crítica, algo a considerar nas futuras edições da olimpíada.

13

10 35

1

13

Figura 1: Número de inscritos por cidade do RN. Fonte do mapa: http://bit.ly/2Oql1SC.

A cidade de Ipanguaçu, como a avaliação do número de inscritos por instituição de ensino
propõe, concentra o maior número de equipes credenciadas, contendo quase metade dos participan-
tes. Um simples olhar sobre a distribuição municipal de inscritos é suficiente para notar a nula pre-
sença da região do Alto Oeste Potiguar na competição. Essa inexistência de participantes foi sur-
preendente, mas, considerando a distância entre as cidades da região e o polo mais próximo, vê-se
que estava claro que isso ocorreria.

Os inscritos de Açu sugerem um ponto importante da realização do projeto: a grande eficá-
cia da divulgação pessoal. Caso parte considerável dos competidores tivesse se motivado a partici-
par pela publicidade nas mídias sociais, equipes esporádicas seriam visíveis nos demais municípios
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circundantes dos polos de realização dos exames. Em vez disso, presencia-se uma concentração for-
te em um município onde há amigos dos organizadores do projeto que certamente tomaram conhe-
cimento dele graças a suas relações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração com os demais âmbitos educacionais obtida, mesmo sem representar maioria
das inscrições, já demonstra o cumprimento do caráter fundamental da olimpíada enquanto projeto
de extensão.

Há de se colocar que as edições futuras deverão integrar a região do Alto Oeste Potiguar e
trabalhar fortemente a divulgação do projeto, a fim de trazer ainda mais estudantes de fora da rede
federal, pois, como supracitado, é objetivo da competição propagar conhecimento e interesse pelas
ciências, como forma de fomento a mudanças sociais; o que não será feito tão eficientemente se o
projeto não se expandir ainda mais.
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O projeto Programadores do Amanhã consiste em 

levar para alunos de escolas públicas do município de 

Parnamirim-RN o conhecimento em Informática e 

Programação de Computadores. O objetivo é 

disseminar o pensamento computacional por meio da 

programação em blocos usando o software Scratch, 

despertando o interesse pela área de computação e 

motivando os alunos a ingressarem em um curso 

técnico no IFRN Parnamirim. A metodologia seguida 

foi a apresentação de uma palestra sobre a área de 

computação, o planejamento e execução de aulas de 

iniciação à Informática e programação em blocos, o 

desenvolvimento de um projeto prático, envolvendo 

a base curricular da escola,  promovendo a 

interdisciplinaridade entre as disciplinas, e, por fim, a 

avaliação da execução do projeto pelo alunos e pela 

gestão da escola.  

ABSTRACT 

The project named Tomorrow's programmers 

consists of teaching the basic concepts of Computing 

and Computer Programming for students of public 

schools of Parnamirim city. We want to disseminate 

the Computational Thinking concepts through 

programming in blocks using Scratch, motivating 

students to enroll in a technical course at Parnamirim 

campus of IFRN. Methodology followed was the 

presentation of a lecture about the Computing area, 

the planning and execution of classes of initiation to 

Computer Science and programming in blocks, 

practical projects involving curricular base of the 

school, and evaluation of project execution by 

students and school managers. 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto Programadores do Amanhã tem como objetivo disseminar o pensamento 

computacional por meio da programação em blocos utilizando o software Scratch, despertando o 

PALAVRAS-CHAVE: programação, informática, scratch. 

KEYWORDS: programming, computing, scratch. 
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interesse pela área de computação e motivando os alunos a ingressarem em um curso técnico no IFRN 

Parnamirim. “Todos neste país deveriam aprender a programar um computador, pois isto ensina a 

pensar.” Essa frase de Steve Jobs já explica a motivação para o projeto. O ensino de programação, 

além de ajudar a pensar e desenvolver o raciocínio lógico, faz com que os alunos tenham uma 

capacidade ainda maior para resolver problemas que são encontrados não apenas nos códigos, é uma 

porta de entrada para um mundo com novas possibilidades. 

A computação pode ser definida como a busca de uma solução para um problema a partir de 

entradas de dados e por meio de um algoritmo. É um subcampo da ciência da computação matemática 

e que durante centenas de anos foi executada com caneta e papel, giz, ardósia, ou somente 

mentalmente, por vezes com o auxílio de tabelas, ou utensílios artesanais. Segundo Amaral et al. 

(2014, p. 1475) a computação pode ser entendida como a ciência que estuda [...] Algoritmos, 

Complexidade Computacional, Organização de Computadores, Linguagens de Programação, Redes 

de Computadores, Banco de Dados, Sistemas Operacionais, entre outros. [...]. 

O crescimento tecnológico nos permitiu uma mudança de paradigmas no ensino, pois surgiu 

a necessidade de lidarmos e interagimos com os conceitos de um raciocínio lógico aplicado a 

ambientes digitais. No transcurso das quatro últimas décadas obtivemos um grande avanço na 

utilização do computador e com isso nos possibilitou uma evolução significativa nas interfaces 

homem-máquina, promovendo uma ação de conquista em dispositivos eletrônicos e expandindo-se 

pelo baixo custo de matérias e equipamentos que possibilitam o aprendizado por meio de uma lógica 

de programação e a experiência de ferramentas e cenários como recursos didáticos (MÉLO et al., 

2011). Esta contribuição possibilita substancialmente para o aprendizado da lógica de programação 

por meio de ferramentas, cenários operacionais que buscam praticar e instigar a construção constante 

e continuada do conhecimento, com base na experimentação própria das necessidades do aluno 

(PAPERT, apud MÉLO et al., 2011). 

O advento tecnológico fez surgir um novo profissional na área da educação como forma de 

mediar a tecnologia ao processo metodológico de ensino-aprendizagem, por meio da “Disseminação 

do Pensamento Computacional”. Busca-se utilizar uma revisão de literatura que contemple as 

possibilidades de desenvolvimento do pensamento computacional, dentre eles destaca-se Amaral et 

al. (2015), França e Amaral (2015), Mélo et al. (2015) e Rocha (2013). Segundo Solé (2006, p. 41), 

“tudo contribui para formar uma imagem do outro que pode ser reforçada ou totalmente modificada 

pela experiência cotidiana.”. Consequentemente, quando nos voltamos para a inserção da Informática 

na Educação precisamos ressaltar que tal consideração busca uma fundamentação significativa para 

sua consolidação no currículo escolar e com isto podemos encontrar algumas discussões por parte 

dos educadores sobre este assunto. Portanto, uma das formas de inserção da computação nas escolas 

é por meio de projetos de tecnologia aplicados em sala de aula e por imediato acaba sendo um modo 

de mostrar e cultivar a motivação dos educandos pela área de tecnologia quando forem cursar uma 

universidade.  

O Scratch é um software livre que apresenta um ambiente de produção, pois podemos observar 

que não exige que o usuário insira comandos e funções, utilizando uma linguagem muito semelhante 

aos blocos construtivos de brinquedos Lego. Assim, precisamos ponderar que para “uma filosofia 

particular inspirado nos brinquedos da Lego e por uma pedagogia socioconstrutivista” (ROCHA, 

2013), podemos propor que o usuário pode criar os mais diversos projetos. Estes, conceitos procuram 

diminuir a problemática do processo de ensino-aprendizagem e adicionar o interesse e motivação dos 

educandos transversalmente por meio dos jogos que acabam exercendo influência sobre os educandos 

(ROCHA, 2013). Assim, como ferramenta para se aplicar os conceitos de lógica de programação, 

utilizaremos o Scratch para introduzir estes educandos a pensar computacionalmente. 
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Por meio deste projeto, pretendemos fazer com que os alunos desenvolvam a capacidade de 

pensar e resolver problemas. Hadi Partovi, criador do Code.org, acredita que a programação é uma 

incrível e poderosa habilidade para se aprender. Temos por objetivo com esse projeto fazer com que 

mais pessoas se envolvam com a programação e que cada vez mais crianças e adolescentes estejam 

entrando nesse mundo de grandes possibilidades. Podemos considerar que esta metodologia acaba se 

tornando significativa, quando nos voltamos ao desenvolvimento de jogos que vem a ser de grande 

aceitação por meio das crianças e jovens. 

2 METODOLOGIA 

Com relação à metodologia, o primeiro passo foi a definição da escola. No caso, foi 

selecionada a Escola Municipal Augusto Severo, pelo fato de uma ex-aluna da escola fazer parte do 

projeto e também pelo fato do laboratório de informática estar sem uso efetivo, sendo um motivo 

relevante para iniciar nesta escola, o de movimentar o laboratório com atividades. 

A primeira ação foi uma palestra acerca da importância da área de Informática e da 

Programação de Computadores para as turmas dos 8º e 9º anos. A palestra foi proferida pelo 

coordenador do projeto, que falou sobre a importância da área e a sua inserção nas mais diversas áreas 

profissionais, tais como engenharia, direito, medicina, fisioterapia, arquitetura etc. Após a palestra, 

foram iniciadas as inscrições para um curso de formação para os alunos da escola sobre Informática 

básica e programação de computadores. 

Com relação ao curso, o mesmo é composto por aulas expositivas e dialogadas em laboratório, 

utilizando recursos multimídia com disponibilização de material de apoio (slides e vídeos) para 

acompanhamento e realização de atividades. Ao final das aulas, os alunos fazem exercícios para 

fixação do conteúdo lecionado.  

É preciso considerar as dificuldades com o empenho dos alunos diante dos obstáculos que a 

programação de computadores apresenta. Marinho et al. (2017) relatam que, apesar das dificuldades, 

os alunos ficaram empolgados com o uso do Scratch e que o mesmo ajudou nas outras disciplinas 

escolares. Assim, é preciso lembrar também que em muitas horas os alunos vão querer desistir e é 

nosso trabalho ajudar e envolvê-los nas atividades fazendo com que eles tomem gosto pela 

programação e que possam aplicar nas disciplinas para melhorarem o desempenho escolar. Souza et 

al. (2016) confirmam que o nosso projeto está no caminho certo quando afirmam que "acredita-se 

que seja possível e acessível a democratização do ensino dos fundamentos da Ciência da Computação 

nas escolas públicas, uma vez que esses conceitos favorecem o desenvolvimento social, cultural e 

crítico dos estudantes, além de estimular a capacidade cognitiva, lógica e criativa, e de garantir a 

continuidade dos seus estudos futuros, sobretudo daqueles alunos que estão inseridos na escola 

pública". 

O projeto oferta conhecimento de Informática e programação e o curso de formação tem 

duração de 40 horas, ministrado duas vezes por semana com duração de 90 minutos por aula. O 

projeto em si não terá uma avaliação do tipo prova, mas estaremos acompanhando por meio das 

atividades e do envolvimento dos alunos como está o desenvolvimento de cada um. Durante todo o 

decorrer do projeto são propostas atividades que mostraram o nível de aprendizado de cada aluno 

envolvido no projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto encontra-se em execução, com previsão de término para início de dezembro de 

2018. Assim, temos resultados parciais para relatar. Por meio do projeto, é esperado que os alunos do 
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instituto envolvidos desenvolvam uma capacidade de comunicação cada vez maior com os alunos das 

escolas públicas. É esperado também que eles desenvolvam em sala de aula uma capacidade de 

reflexão crítica e que procurem cada vez mais conhecimentos. 

É esperado por parte dos alunos da escola Augusto Severo que desenvolvam, além do gosto 

pela área de Informática, a capacidade de ir além do que é dado a eles em sala de aula. Esperamos 

também com esse projeto colocá-los no caminho do IFRN, considerando que é importante que eles 

tenham um contato com o curso ofertado pela instituição e criem o desejo de aprender mais. O projeto 

também servirá para dar mais visibilidade para o instituto pois não são todos os alunos de escolas 

públicas que têm o conhecimento do IFRN e até mesmo que existe um campus em Parnamirim. 

Esperamos, com o projeto, dar oportunidade aos alunos envolvidos conhecerem mais sobre 

Informática e programação e que eles tenham uma visão maior sobre o curso, tendo assim uma 

vontade maior de seguir na carreira já que é um dos cursos que está em ascensão no mercado de 

trabalho. Os alunos estão empolgados com o aprendizado do Scratch, conforme ilustrado na figura 1. 

Figura 1: Aulas de Scratch no laboratório de Informática 

O que já alcançamos, até o momento, foi a manutenção do laboratório de Informática junto à 

Secretaria de Educação do Município de Parnamirim. Assim, o laboratório voltou a ficar em pleno 

uso, tornando o curso uma realidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Do começo do projeto até agora podemos ver um crescimento de conhecimento por parte dos 

dois lados, tanto os alunos do IFRN quanto os alunos da escola Augusto Severo vêm crescendo dentro 

do projeto. Da primeira aula até agora podemos notar uma diferença muito grande não só com os 

alunos da escola Municipal Augusto Severo, mas também dos alunos que estão participando do 

projeto para dar aula. É notável que teve um crescimento de conhecimento dos dois lados os 

participantes do projeto já não são os mesmos do início do projeto, aos poucos eles vêm adquirindo 

uma bagagem na área de informática que eles nunca pensaram que poderiam ter. Quanto aos alunos 

do campus podemos perceber que eles estão crescendo, que eles cada dia mais se envolvem mais com 

o projeto e esse crescimento não é apenas um crescimento de conhecimento, é uma bagagem que eles

vêm criando de experiências.

Para o projeto começar, foram enfrentados diversos problemas, já citados no artigo, mas que 

foram resolvidos e isso fez os alunos e instrutores crescerem em termos de experiência prática. Foram 

muitos obstáculos e com certeza o projeto vem crescendo e melhorando a cada aula. 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Este trabalho tem o propósito de apresentar os 

resultados de um projeto de extensão em 

andamento no âmbito de ensino de Química 

para a sustentabilidade. As ações estão sendo 

desenvolvidas com o objetivo de difundir os 

princípios da Química Verde no Ensino Médio 

de uma escola estadual do oeste potiguar, 

através de uma metodologia de natureza 

qualitativa, que consistiu em capacitar bolsistas 

e voluntários sobre a temática; formação teórica 

junto aos discentes beneficiados e aplicação 

prática dos princípios relacionados aos 

conteúdos de termoquímica, cinética e 

eletroquímica.  

ABSTRACT 

This work is intended to present the results of 

an extension project in progress in the 

framework of teaching of Chemistry for 

sustainability. The actions are being developed 

with the aim of spreading the principles of 

green chemistry in the high school of a state 

school on west of the Rio Grande do Norte 

state, through a qualitative methodology, which 

consisted in enabling scholarship holders and 

volunteers on the theme; theoretical training 

with the students benefited and practical 

application of the related principles to the 

contents of thermochemistry, Kinetics and 

electrochemistry. 

1 INTRODUÇÃO 

Análises e pesquisas científicas recentes caracterizam a situação planetária como 

insustentável, um panorama que conduz a humanidade a enfrentar desafios emergentes em 

todos os âmbitos da sociedade na direção de se alcançar o Desenvolvimento Sustentável 

(DS). Conscientes destas e de outras questões, a ONU (2015) Proclama os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030), que representa a oportunidade de 

aperfeiçoar os sistemas educacionais com o objetivo de incrementar uma educação que 

PALAVRAS-CHAVE: Química Verde. Ensino de Química. Desenvolvimento Sustentável. 

KEYWORDS:  Green Chemistry.  Chemistry teaching.  Sustainable development. 
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acompanhe de maneira participativa e crítica os complexos processos de mudanças para 

um futuro sustentável. 

Nesse sentido, como tornar realidade esta visão tão abstrata da sustentabilidade 

através da educação e como incluir a sustentabilidade ambiental no currículo da escola, 

especificamente no currículo de Química no Ensino Médio? Enquanto docente na área das 

Ciências da Natureza, qual o grau de implicação na construção de um futuro sustentável?  

Com esta preocupação, este artigo apresenta os resultados parciais de um projeto de 

extensão em execução, financiado pela Pró-Reitoria de Extensão do IFRN, que tem o 

objetivo geral de difundir o conhecimento sobre os Princípios da Química Verde no ensino 

de Química no âmbito da Escola Estadual Professor Antônio Dantas, localizada na cidade 

de Apodi, oeste potiguar. Os objetivos específicos se centraram em: a) capacitar os alunos 

(as) integrantes do projeto sobre os Princípios da Química Verde e sustentabilidade; b) 

realizar curso de formação teórica sobre sustentabilidade e Química Verde com os 

discentes beneficiados e c) realizar formação prática em laboratório de Química para 

aplicação dos princípios da Química Verde. 

Tem-se com este projeto em desenvolvimento o desafio de promover práticas 

curriculares inovadores no ensino de Química, trabalhando a inclusão da Química 

Sustentável e de sua aplicação prática, pois se trata de uma temática que é pouco 

trabalhada no âmbito do Ensino Médio e não é contemplada no currículo e tampouco nas 

práticas curriculares da escola.  

2 METODOLOGIA 

Trata-se de um trabalho de natureza qualitativa no campo das Ciências Naturais 

(ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSZNAJDER, 1998; DENZIM &LINCOLN, 2012) e 

está relacionada à aspiração de proporcionar informações/conhecimentos sobre os 12 

(doze) Princípios da Química Verde e sustentabilidade no ensino de Química no Ensino 

Médio. Este enfoque metodológico possibilita o diálogo entre todos os implicados no 

projeto, de maneira que se possa buscar coletivamente as explicações, saberes e possíveis 

soluções a problemas reais do contexto onde são desenvolvidas as atividades do projeto. 

O projeto de extensão teve início com a seleção e capacitação dos alunos (as) 

integrantes (bolsistas e voluntários) sobre os Princípios da Química Verde e os pilares da 

sustentabilidade, com duração de 16h. Nesse período também se iniciou o processo de 

licitação para aquisição de material (vidrarias e EPIs) e contratação de serviços. Logo após 

esta primeira parte de capacitação da equipe, procedeu-se com: 

 Reunião com toda a equipe do projeto e com os beneficiados (discentes de Química

das turmas da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio do turno matutino e docente da

disciplina) no auditório da Escola Estadual Professor Antonio Dantas para explicar

cada etapa do projeto a ser desenvolvido, além do detalhamento do período de

tempo destinado a cada uma delas, os sujeitos participantes e suas respectivas

funções.

 Elaboração de material didático (folders) sobre os 12 (doze) Princípios da Química

Verde no ensino de Química e início da formação teórica com os alunos (as)

beneficiados.
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 Planejamento e execução de aulas práticas no laboratório de Química da escola para

aplicação dos Princípios da Química Verde trabalhados na formação teórica,

durantes os meses de agosto, setembro e outubro de 2018.

 Avaliação da transcedência e impactos do projeto para a comunidade educativa e

científica. Nessa avaliação se fará (já que o projeto está em andamento) um balanço

das forças, oportunidades, fraquezas e ameaças do projeto (Análise FOFA).

A avaliação do projeto é compreendida como atividade formativa, processual, 

dialógica e contínua, de maneira que se possa verificar se as atividades propostas foram 

alcançadas, destacando suas debilidades e fortalezas. Ademais, o coordenador do projeto 

realiza mensalmente o registro (via SUAP) das atividades realizadas, despesas, registros 

fotográficos e vídeos, avaliação final dos alunos, lições aprendidas, anexos e finalização do 

projeto (relatório), que serão validadas pelo Coordenador (a) de Extensão do campus. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Em relação aos resultados esperados em curto prazo e as ações de disseminação do 

projeto, nos primeiros meses de execução do projeto (maio, junho, julho e agosto de 2018), 

foram realizadas as capacitações dos alunos bolsistas e voluntários sobre os 12 princípios 

da Química Verde e Desenvolvimento Sustentável e encaminhados os processos de 

licitação para aquisição dos materiais que serão utilizados nas práticas em laboratório 

(EPIs e vidrarias). Na figura 1, pode-se perceber o grau de envolvimento da equipe nesta 

etapa de formação.  

Figura 01- Capacitação da equipe do projeto de extensão “Aprender Química para 

um futuro Sustentável” 
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Com a equipe capacitada, foram elaborados folders contendo uma breve e clara 

introdução sobre a Química Verde e seus 12 princípios. Este material foi utilizado como 

recurso didático na etapa de formação dos beneficiados com o projeto, neste caso, 

discentes da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Antonio Dantas 

(ver figura 02). Logo depois, nos meses de julho e agosto de 2018 foram executadas aulas 

práticas em laboratório para aplicação prática dos Princípios da Química Verde 

relacionado ao conteúdo de “termoquímica” (ver figura 03). 

Figura 02- Formação teórica com o público-alvo do projeto de extensão 

Figura 03- Aplicação prática dos Princípios da Química Verde- técnica de saponificação 
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Como se trata de um projeto em andamento, os próximos passos serão a aplicação 

prática dos Princípios da Química Verde relacionados aos conteúdos de “Cinética 

Química,” e “eletroquímica.” Os experimentos evitam ao máximo o uso de reagentes 

tóxicos e o desperdício de materiais. Usam-se fontes renováveis de matéria-prima para se 

evitar a formação de derivados, pensando numa Química intrinsecamente segura para a 

prevenção de acidentes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A inclusão dos princípios da Química Verde no currículo de Química no Ensino 

Médio se configura como um grande desafio na construção de um futuro sustentável, já 

que está em jogo a responsabilidade de contribuir, através do ensino de Química, para um 

desenvolvimento sustentável destacado por espaços econômicos, sociais e meio ambientais 

mais prósperos (VILCHES e GIL, 2013). 

A significação científica do trabalho realizado será ainda maior. Espera-se que a 

experiência exitosa do projeto executado sirva como referência para a aplicação em outros 

contextos educacionais e que os resultados do estudo sirvam de “lentes” teóricas e 

metodológicas para se pensar o ensino de Química na construção de um futuro sustentável. 

A nossa perspectiva de estudos futuros sobre a temática caminha na direção de contribuir 

com a Ambientalização curricular no campo das disciplinas científicas. 
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GUIANDO PARA O FUTURO: A IMPORTÂNCIA DE UMA SEGUNDA 

LÍNGUA  

Leonara R. S. Rebouças1; João Marcos O. Silva2 e Anna Néri D. C. Valera3

1,2, 3 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O projeto visa capacitar guias de turismo que 

atuam na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Estadual Ponta do Tubarão 

localizada em Macau/RN, nos conhecimentos 

básicos da língua espanhola. As atividades foram 

desenvolvidas de forma presencial na reserva em 

sete encontros, totalizando 30h/a. Em cada 

encontro foram propostas atividades que 

contemplaram o desenvolvimento das quatro 

habilidades comunicativas nos aprendizes: ouvir, 

falar, ler e escrever. O objetivo é capacitar esse 

público para melhor receber o fluxo de visitantes 

que procuram conhecer a reserva anualmente.

ABSTRACT 

The project aims to train tourism guides who 

work in the Ponta do Tubarão State 

Sustainable Development Reserve in Macau / 

RN, in the basic knowledge of the Spanish 

language. The activities were developed in 

person in the reserve in seven meetings, 

totaling 30h / a. At each meeting, activities 

were proposed that contemplated the 

development of four communication skills in 

learners: listening, speaking, reading and 

writing. The objective is to enable this public 

to better receive the flow of visitors seeking to 

know the reservation annually. 

1 INTRODUÇÃO 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Ponta do Tubarão foi criada pelo 

Governo do Estado, pela Lei nº 8.349 de 18 de julho de 2003, com o objetivo de preservar a 

natureza e garantir as condições e os meios necessários para a melhoria dos modos e da 

qualidade de vida das populações tradicionais. Compreende um território de 12.960 hectares, 

que abrange áreas dos municípios de Macau e Guamaré, onde localizam-se as comunidades de 

Barreiras, Diogo Lopes, Sertãozinho e Mangue Seco I e II. A reserva está constituída de 

PALAVRAS-CHAVE: Língua Espanhola, Ensino, Turismo. 

KEYWORDS:  Spanish Language, Teaching, Tourism. 
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ecossistemas de dunas e mangues, adjacentes ao estuário do Rio Tubarão, além de uma área 

marinha e uma outra que representa o bioma Caatinga. Tantos atrativos trazem à reserva um 

fluxo continuo de turistas, estudantes e pesquisadores, interessados em conhecer e desfrutar as 

belezas naturais assim como desenvolver estudos e pesquisas em diversas áreas. Sendo assim, 

os guias que atuam na reserva entram em contato, de forma contínua com diferentes culturas. 

A necessidade de comunicação é inerente ao trabalho que desenvolvem. Ao realizar uma visita 

à RDS, com alunos do 4º ano da disciplina de espanhol do IFRN - campus Mossoró, pôde ser 

observado o quanto seria enriquecedor e estimulante para os discentes serem recebidos por 

alguém que pudesse dar informações nesse idioma.  

Ampliando ainda mais esse contexto e saindo do meio acadêmico, nos resta ressaltar a 

importância dessa língua estrangeira no âmbito mundial do turismo, do comércio, do trabalho, 

das viagens e da comunicação, uma vez que atualmente, o espanhol é uma das línguas mais 

falada no mundo, com cerca de 450 milhões de falantes, segundo a última edição do the 

ethnologue: languages of the world. Propiciar conhecimento útil é algo extremamente 

importante para auxiliar o desenvolvimento dos indivíduos em suas mais diferentes frentes de 

atuação.  

Sendo assim, por esses motivos, a nossa proposta traz inovação e qualidade para o 

desenvolvimento pessoal e laboral dos indivíduos envolvidos. 

2 METODOLOGIA 

O projeto foi executado em sete encontros presenciais, distribuídos entre os meses de janeiro 

a abril de 2018, que aconteceram no centro de negócios Nosso Barco, na própria reserva. Cada 

encontro teve a duração de 4 a 5 horas nas quais foram distribuídos os conteúdos, organizados 

em 5 blocos de temáticas variadas elaboradas com base em Johnson (2008) e Lobato (1966; 

2004). As atividades presenciais contemplaram a apresentação de vídeos, práticas orais de 

leituras de textos, atividades escritas e auditivas objetivando praticar as quatro habilidades 

comunicativas, que são elas: ouvir, falar, ler e escrever. 

Inicialmente foram ofertadas 20 vagas, destinadas majoritariamente aos condutores/guias da 

RDS, no entanto, as vagas não foram preenchidas por eles. Posteriormente o público 

beneficiário atendido pelo projeto foi expandido afim de atender os demais jovens da reserva. 

Nas semanas as quais não houveram aula presencial, as 4 horas semanais dedicadas ao 

projeto foram destinadas a preparação das aulas, elaboração de material didático, correção de 

atividades propostas aos alunos e preparação de relatórios de acompanhamento do projeto. 

Não foram aplicadas avaliações através de provas, testes ou trabalhos uma vez que essas 

práticas fogem a nossa proposta de execução e criaria expectativas que consideramos negativas 

entre os participantes. 

2.1 CRONOGRAMA DAS METAS E ATIVIDADES 

Para o alcance dos objetivos, serão descritas as metas e apontadas no quadro abaixo as suas 

respectivas atividades, desenvolvidas no período do projeto. 
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METAS ATIVIDADES 

META 1: Esclarecimento sobre o 

projeto e convite realizado aos 

condutores da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável 

Estadual Ponta do Tubarão, em 

Macau-RN, para participação no 

curso de capacitação na língua 

espanhola proposto pelo projeto 

Conversas com os condutores/guias da reserva para 

explicar o objetivo do projeto. 

Conhecer os alunos e o espaço no qual serão realizadas as 

aulas.  

META 2: Elaboração das fichas de 

inscrição para identificação dos 

alunos. 

Elaboração das fichas de inscrição para identificação dos 

alunos. 

Preenchimento das fichas por cada aluno com seus dados 

pessoais. 

META 3: Deslocamento do IFRN 

Campus Mossoró para a Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável 

Estadual Ponta do Tubarão - IFRN 

Campus Mossoró. 

Deslocamento do IFRN Campus Mossoró para a Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do 

Tubarão - IFRN Campus Mossoró. 

META 4: Preparação do material 

didático para os encontros 

presenciais. 

Preparação de atividades escritas, textos e vídeos para as 

aulas presenciais. 

Legenda: Cronograma das metas e atividades 

Autoria: Autoria própria 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Conhecer uma língua estrangeira propicia a participação ativa e crítica dos indivíduos 

em um mundo com fronteiras diluídas no qual o contato com novas informações e a 

comunicação são facilitados.  Aprender um novo idioma, além de constituir-se em um benefício 

pessoal, também é um diferencial no mundo laboral. As línguas inglesa e espanhola, são, na 

atualidade, as mais estudadas em todo o mundo. Com o aprendizado da língua espanhola a 

possibilidade de interação com um grande número de indivíduos aumenta, já que essa é a língua 

oficial de 21 países, sendo utilizada por milhões de pessoas como meio de comunicação. Além 

disso, é a terceira língua mais usada na internet, rede remota internacional que permite a troca 
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de informações ao redor do mundo. A nível pessoal, aprender a língua espanhola possibilitará 

a aproximação e o contato com distintas culturas.  

No âmbito profissional, conhecer essa e/ ou outras línguas, constitui-se em uma 

ferramenta necessária e, muitas vezes, indispensável em alguns setores, como o do turismo. Em 

razão do exposto, nos propomos desenvolver um projeto de extensão que visa capacitar os 

condutores de turismo da RDS Ponta do Tubarão nos conhecimentos básicos da língua 

espanhola. Tal iniciativa visou o desenvolvimento pessoal dos participantes e também 

desenvolver um conhecimento que pode ser utilizado no contato com os visitantes que chegam 

a reserva para conhecer as belezas locais assim como no contato com pesquisadores e estudantes 

que desenvolvem projetos e atividades relacionados a área ambiental. Freire (1996) trata a 

educação como sendo uma ferramenta capaz de transformar a sociedade e libertá-la do status 

quo em que se apresenta. Compreendemos que estimular o saber é uma das formas de gerar 

mudanças positivas na sociedade 

Portanto, propiciando o desenvolvimento pessoal dos envolvidos no processo de 

capacitação assim como um diferencial na qualidade do trabalho que eles desenvolvem, 

realizamos atividades que vão desde uma simples saudação até a demonstração de termos 

usados pelos guias que remetem ao clima, a vegetação ou relevo do local, abaixo uma tabela 

mostra a ementa das aulas.  

AULAS ASSUNTO TEMA 

1a Apresentação da língua Letras do alfabeto 

2a Apresentação pessoal Nomes, origem e profissão 

3a Apresentação formal e 

informal/ Pronomes pessoais 

Uso de tú/usted, 

vosotros/ustedes 

4a Gentílicos Exemplos de adjetivos 

pátrios 

5a Substantivos Animais, profissões e objetos 

6a Tempo Horas, dias da semana e 

meses do ano 

7ª Numerais Unidades, dezenas e centenas 

Legenda: Ementa do projeto 

Autoria: Autoria própria 

Um dos problemas enfrentados durante a realização das aulas foi a frequência dos alunos 

envolvidos. Por diversos motivos o número de participantes em cada encontro foi bastante 

variável. O projeto começou em janeiro (época de férias) nas terças-feiras. Quando as férias 

acabaram tivemos um encontro ainda em uma terça-feira com um número muito reduzido de 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2542



alunos. Por essa razão mudamos o dia dos encontros para os sábados. Mesmo assim o número 

de participantes continuou variando devido as atividades individuais de cada aluno nesse dia.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Essa breve explanação nos permite avaliar a importância de dominar uma segunda 

língua nos dias de hoje, nesse caso a língua espanhola, e alguns desafios enfrentados durante 

esse percurso. O objetivo desse trabalho foi incentivar o interesse dos condutores da reserva 

pelo idioma, afim de atender as demandas do mercado e turismo local. 

O primeiro passo para a realização do trabalho foi identificar o interesse do público alvo 

através de uma visita ao local, onde foi possível fazer o convite aos guias e aos jovens da 

reserva. O trabalho também buscou propor atividades extraclasses para os alunos estarem em 

constante contato com a língua, e não apenas nas aulas. 

Paralelamente a esse trabalho realizado de forma presencial diretamente com os alunos, 

também houve a elaboração dos materiais didáticos destinados as aulas, que aconteceram no 

IFRN – Campus Mossoró. 

Portanto, ao concluir esse trabalho podemos perceber que o interesse dos alunos pela 

língua espanhola aumentou, e ainda, tivemos resultados satisfatórios quanto a fala, a escrita e o 

entendimento do idioma por parte deles. 
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OBSERVAÇÕES ASTRONÔMICAS REALIZADAS NO CAMPUS NOVA 

CRUZ / IFRN 

ALMEIDA, C.A.B.1; SANTOS, J. K. L.2 ; SILVA JUNIOR, J. P.3 ; BEZERRA, A. V.4 e ARAÚJO, B. S.5 

1,2,4,5 IFRN – Campus Nova Cruz;; 3 UFRN – Campus Natal 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Curiosidade é muito importante no processo de 

ensino-aprendizagem para quaisquer estudantes. A 

Astronomia é uma Ciência que tem muitos 

admiradores e poucos conhecedores de suas 

informações. Usando a Astronomia e a curiosidade 

esse artigo relata a experiência de projeto de extensão 

que foi aplicado no Campus Nova Cruz/IFRN, 

organizados por uma equipe de docentes, discentes e 

técnicos, juntamente com a comunidade local, que se 

reúnem uma vez por semana para realizar 

observações astronômicas amadoras, com o intuito de 

que todos os envolvidos criem o hábito de observar o 

céu diurno e noturno, utilizando um telescópio e 

também realizadas a olho nu. Há encontros para 

estudar os conceitos teóricos envolvidos (por 

exemplo, as definições de planeta, estrelas, cometas e 

meteoros) para motiva-los a compreender os astros 

celestes e os reconhecer no firmamento. Com o 

objetivo de divulgação da ciência estimulando o 

aprendizado dos participantes e a criação do hábito de 

observar o céu. Os resultados são bastante positivos, 

pois está acontecendo uma grande participação da 

comunidade do Campus, e também sendo observado 

um maior interesse e participação nas aulas de Física 

dos estudantes desse Campus. 

ABSTRACT 

Curiosity is very important in the teaching-learning 

process for some students. Astronomy is a science 

that has many admirers and the last years of its 

information. Using Astronomy and Curiosity This 

article is an extension training project that was 

applied at the Nova Cruz Campus / IFRN, organized 

a team of lecturers, lecturers and technicians, along 

with a local community, who meet once a week to 

conduct Astronomical amateur, with the intention of 

all the elements make the habit of observing the 

daytime and night sky, using a telescope and also  

made an eye of eye. Learning for science concepts 

involves (for example, planet definitions, stars, 

comets, and meteors) so that humans feel celestial and 

do not recognize firmament. In order to promote the 

learning of participants and create the habit of 

observing the sky. The results are very positive 

because they are in a large part of the Campus 

community, and also have a greater interest and 

participation in the Physics classes of the Campus 

students. 

PALAVRAS-CHAVE: Astronomia, Telescópio, Nova Cruz/RN. 

KEYWORDS: Astronomy, Telescope, Nova Cruz/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Astronomia é uma das Ciências mais antigas da humanidade, suas primeiras evidências 

registradas foram encontradas em gravuras rupestres, que denotam a passagem de cometas, meteoros, 

e datam aproximadamente 4.400 anos atrás. No passado, a Astronomia estava mais relacionada ao 

conhecimento popular, nos dias atuais, a população reconhece a Astronomia como uma Ciência, 

porém com pouca informação da dimensão que ela importa não só para a nossa história como para os 

fenômenos que acontecem ao nosso redor. Isso acontece porque houve um aumento na divulgação e 

popularização dessa área de conhecimento (BRASIL, 2002).  

Muitas pessoas estão interessadas no que está além da Terra e a Lua, os seres humanos, por 

natureza, são curiosos e por isso, é natural que as pessoas queiram aprender e entender mais e mais 

sobre estrelas, planetas, cometas e galáxias, visando ver o quanto podemos os estimular a serem 

observadores da noite. Além disso, as séries populares de ficção científica de televisão e filmes 

alimentam, ainda mais, o desejo de olhar para o espaço. A grande maioria das pessoas admira os 

astros celestes, principalmente a Lua quando se encontra cheia, mas não tem a oportunidade de 

realizar tais observações (ALMEIDA et al., 2015).  

Teve-se a ideia de oferecer um ensino sobre Astronomia e, com isso, trazer para comunidade 

a oportunidade de realizar observações dos astros celestes, como planetas, estrelas, aglomerados de 

estrelas, nebulosas e a Lua, tanto a olho nu como via telescópio e reconhecer as constelações que se 

encontram na abobada celeste, e conseguir com que os alunos e público externo se interessem em 

analisar o céu, bem como a história de cada uma delas. Entendendo a escola como o local onde os 

alunos estão querendo aprender e criarem costumes que aprimore o censo cientifico observando o 

céu, reconhecendo que a Astronomia é um tema de interesse da população (ALMEIDA et al., 2016). 

 Descobrir e relacionar as Constelações com o posicionamento em cima do globo, saber se 

localizar através desse conhecimento é um dos objetivos, mas também descobrir se essas pessoas vão 

aderir a esse costume para suas vidas. Com isso, despertar o interesse do público nesse âmbito, e 

assim oferecer um curso de Astronomia para iniciantes (ALMEIDA et al., 2016). 

Anteriormente, foram desenvolvidos outros projetos de extensão, no Campus Macau/IFRN, e 

no próprio Campus Nova Cruz/IFRN, com o mesmo intuito de oportunizar para a comunidade a 

experiência de reconhecer e visualizar os astros celestes tanto a olho nu e com a utilização de um 

telescópio. Sendo propostas, aos participantes das observações, aulas teóricas de Astronomia 

(ALMEIDA et al., 2015; ALMEIDA et al., 2016). 

 Este texto vem relatar como está ocorrendo mais um Projeto de Extensão no Campus Nova 

Cruz/IFRN, que tem como objetivo a divulgação científica realizando Observações Astronômicas e 

como consequência se os alunos aderiram a essa atividade para sua realidade. 

2 METODOLOGIA 

2.1 Como ocorrem as observações 

O projeto de extensão com Observações Astronômicas teve início em junho de 2016, com a 

ideia de verificar o interesse do público, e tem como objetivo maior a formação de Astrônomos 

Amadores para os influenciarem a levarem a observação para seus costumes. Atualmente, conta com 

a participação de Docentes e Técnicos efetivos do Instituto e discentes responsáveis pela execução.  
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Os encontros são realizados todas as sextas-feiras, no período de 17h às 19h, no bloco central 

Campus Nova Cruz – IFRN, com o intuito de realizar as observações regulares do firmamento. O 

projeto é frequentado principalmente por alunos e servidores do Campus que comparecem para as 

observações. Nesses encontros são identificadas também algumas constelações, que servem de base 

para a localização de astros, estudos de ângulos (trigonometria espacial).  

Uma vez ensinado aos estudantes métodos de medir, de maneira qualitativa, a passagem do 

tempo, em datas especiais, como eclipses e conjunções de planetas, o convite é amplamente divulgado 

através de cartazes e com o convite pessoal da equipe responsável ao visitar todas as salas de aula. 

2.2 O que é observado 

Como as observações celestes ocorrem semanalmente, o cerne das observações de corpos 

celestes e fenômenos astronômicos é bem diversificado e depende principalmente da época do ano 

em que se observa o firmamento, entretanto, de uma forma geral, os objetos celestes observados com 

maior frequência são a lua (suas crateras e suas fases), os planetas do sistema solar (Marte, Vênus, 

Júpiter e Saturno), as 4 maiores luas de Júpiter (Ganímedes, Calisto, Io e Europa), conjunções e 

estrelas. 

 Durante as observações existem as exposições acerca da característica dos astros, sua 

composição e localização, além de serem discutidos aspectos históricos e mitológicos que contribuam 

de maneira positiva para o ensino da Astronomia e o seu relacionamento real com os fenômenos da 

terra.  

2.3 Como ocorrem as observações 

O telescópio utilizado para as observações é da marca Celestron, modelo CPC 800 GPS (XLT) 

Computerized Telescope, que faz parte do patrimônio do Campus. Utiliza-se como auxilio nas 

observações o software Stellarium, como meio de se obter informações adicionais sobre os corpos 

celestes, por exemplo a magnitude, o período em que certo objeto estará visível no céu e a sua posição 

(latitude e longitude). 

Figura 1 - Telescópio utilizado durante as observações astronômicas (Disponível em: 

http://www.celestron.com/browse-shop/astronomy/telescopes/cpc-800-gps-(xlt)-computerizedtelescope. Acesso em: 26 

ago. 2018) 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Uma pequena parcela da comunidade do Campus IFRN/Nova Cruz participou das 

Observações Astronômicas, durante o período de execução desse projeto de Extensão. 

Primeiramente, os moradores se mostram admirados pelo próprio telescópio, por ser algo que nunca 

tinham tido a oportunidade de ver de perto e demonstram uma escassa falta de conhecimento 

astronômico básico, também se admiram por conseguirem observar pela ocular do telescópio os 

corpos Celestes das mais variadas cores e tamanhos que são invisíveis ao olho nu.  

Os alunos ao iniciarem a experiência ficavam muito curiosos e admirados, faziam diversas 

perguntas, e os ciclos de observações começaram a se e motivaram, pois os alunos sempre 

compareciam as atividades com a mesma empolgação, houve uma pequena evasão não significante, 

na atividade astronômica que se tornou o fascínio desses estudantes. Abaixo algumas imagens tiradas 

nos momentos da execução da observação, que mostram tal admiração conquistada e que de fato esse 

exercício dinâmico fez com que as pessoas além de aprenderem sobre, aderissem a ela para seus 

costumes. 

Figura 2 – Registro de vários momentos de uma noite de observação astronômica realizada no pátio 

interno do prédio principal do Campus Nova Cruz 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2547



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tem-se observado um crescente interesse por parte dos estudantes que participam das 

observações astronômicas, inclusive alguns conseguem trazer pessoas externas ao campus (pais, 

irmãos, amigos) e o mesmo ocorre com os servidores que participam dos eventos.  

A equipe responsável iniciou no semestre passado (em 2018.1) aulas voltadas a participação 

dos discentes na OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astrofísica). Nesse primeiro momento 

a participação dos estudantes foi pequena, uma possível causa seria que essas aulas ocorreram no 

contraturno. No entanto, muitos outros demonstraram interesse em participar nas próximas vezes que 

forem ofertadas essas aulas.  
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PROJETO CINEMA INCLUSIVO: UTILIZAÇÃO DE FILMES COMO 

RECURSO DIDÁTICO EM ESCOLAS PÚBLICAS DE APODI(RN)  

CÂMARA, L. M. A.1; FERNADES, A. N. O.2; PINTO, A. E. R.3 e SOUSA, J. E. M.4 
1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi. 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O presente estudo é resultado do Projeto  IF-

inclui: cinema itinerante. Teve por objetivo 

discutir e refletir sobre o processo de inclusão 

através da exibição de filmes, com temáticas 

que abordavam a inclusão das pessoas com 

necessidades educacionais específicas. 

Metodologia de natureza qualitativa, sendo 

utilizadas as seguintes técnicas de pesquisa: 

pesquisa bibliográfica, questionário e 

observação participante. Como resultados, 

destacamos: o fomento ao debate, sensibilização 

da comunidade para a temática e o despertar 

para as potencialidades do cinema inclusivo 

como um recurso didático.

ABSTRACT 

The present study is a result of the IF-project: 

itinerant cinema. The objective was to discuss 

and reflect on the inclusion process through the 

exhibition of films, with themes that addressed 

the inclusion of people with specific educational 

needs. Methodology of qualitative nature, using 

the following research techniques: bibliographic 

research, questionnaire and participant 

observation. As a result, we highlight: the 

promotion of debate, awareness of the 

community on the theme and the awakening to 

the potential of inclusive cinema as a didactic 

resource. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é parte do projeto IF-inclui: cinema itinerante desenvolvido por membros 

do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) e 06 

(seis) alunos do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão; Cinema; Ensino Médio; Recurso Didático. 

KEYWORDS: Inclusion; Movie theater; High school; Didactic Resource. 
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Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Apodi em parceria com a Pró-Reitoria de 

Extensão (PROEX). 

Teve por objetivo refletir e discutir sobre o processo de inclusão no âmbito do IFRN, e em 

suas adjacências, através da exibição de filmes com temáticas que abordavam a inclusão das pessoas 

com necessidades educacionais especificas. 

O projeto foi desenvolvido em 04 (quatro) etapas, sendo elas: 1. Estabelecimento de contato 

com as instituições parceiras (03 escolas públicas do município de Apodi); 2. Planejamento dos 

encontros; 3. Realização dos encontros do Cinema Inclusivo com exibição de filmes e ciclos de 

debates e 4. Avaliação do projeto.  

Discussões relacionadas às pessoas com deficiência e suas possibilidades de aprendizagem, 

evidenciam a necessidade de voltarmos o nosso olhar para a história, a fim de vermos como foram 

tratadas ao longo do tempo. De início, devemos lembrar que, em nossa cultura, em alguns momentos, 

esses sujeitos foram tratados como “defeituosos”, doentes, necessitados de cuidado e proteção.  

Nas sociedades escravistas, encontramos várias considerações a respeito das pessoas com 

algum tipo de deficiência. Por exemplo, em Esparta, povo de grandes exércitos, havia um conselho 

de anciãos que examinava as crianças logo após o nascimento, para ver suas características físicas. 

Se não possuísse as qualidades desejadas para ser um bom guerreiro, o bebê era jogado do alto das 

montanhas (MARTINS, 1987). 

Muitos são os exemplos de maus tratos sofridos por pessoas com deficiência. Já no século 

XVI, período denominado de início das transformações, essa realidade começou a mudar, o espanhol 

Pedro Ponce de Leon decidiu ensinar um grupo de surdos, e conseguiu que eles falassem e 

aprendessem a ler e escrever. Por conseguinte, Juan Bonet e o abade de L. Epée deram continuidade 

ao trabalho de Pedro Ponce de Leon, criando, em Paris, em 1760, a primeira escola do mundo 

direcionada aos surdos. Em 1784, sob a influência do abade de L. Epée, Valentim Huay criou uma 

instituição para cegos, em Paris. Ele utilizava um método primitivo de ensino, priorizando o tato para 

manipular letras do alfabeto moldadas em madeira. Um dos alunos dessa instituição, chamado Luis 

Braille, inventou o alfabeto atual para pessoas cegas, o qual recebeu o seu nome (MARTINS, 1987). 

Com todas essas conquistas, as pessoas com necessidades especiais tornaram-se menos 

“defeituosas”. Essa mudança de ponto de vista e os mecanismos criados pelo ser humano para 

diminuir os efeitos das deficiências nesses sujeitos, fez com que as questões biológicas fossem 

deixadas de lado. A partir desse momento, essas pessoas passaram a ser vistas como capazes de 

aprender (MARTINS, 1987). 

Com o passar o tempo foi sendo moldada a ideia de que essas pessoas careciam de um 

atendimento específico para assim ter acesso à educação, por consequência foram criados centros 

especializados, mesmo que distantes das cidades e do convívio social. Nesses espaços, passaram a 

ser atendidas, simultaneamente, pessoas com diversas enfermidades e deficiências, prática que 

poderia dificultar o desenvolvimento individual e coletivo do grupo assistido.  

Numa perspectiva brasileira podemos dizer que existe toda uma legislação que embasa a 

política de educação inclusiva, no quadro a seguir apresentamos algumas delas:  

Quadro 1 – Legislação sobre a política de educação inclusiva 

LEGISLAÇÃO O QUE DEFENDE 
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1988 – Constituição da República 

Federativa do Brasil 

No seu artigo 205, defende a educação 

como um direito de todos, garante o pleno 

desenvolvimento da pessoa, o exercício da 

cidadania e a qualificação para o trabalho. 

1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei nº. 8.069/90 

No artigo 55, reforça os dispositivos 

legais supracitados ao determinar que “os pais 

ou responsáveis têm a obrigação de matricular 

seus filhos ou pupilos na rede regular de 

ensino.” 

1990 – Declaração Mundial de 

Educação para Todos 

A partir desse ano, documentos 

internacionais passam a influenciar a 

formulação das políticas públicas da educação 

inclusiva. 

1996 – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9.394/96 

No artigo 59, preconiza que os sistemas 

de ensino devem assegurar aos alunos, 

currículo, métodos, recursos e organização 

específicos para atender às suas necessidades. 

2001 – Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica 

(Resolução CNE/CEB nº 2/2001) 

Determinam que os sistemas de ensino 

devem matricular todos os alunos, cabendo às 

escolas organizarem-se para o atendimento aos 

educandos com necessidades educacionais 

especiais (art. 2º), o que contempla, portanto, o 

Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), complementar ou suplementar à 

escolarização. 

2001 – Convenção da Guatemala 

(1999), promulgada no Brasil pelo Decreto 

nº 3.956/2001 

Afirma que as pessoas com deficiência 

têm os mesmos direitos humanos e liberdades 

fundamentais que as demais pessoas. 

2002 – Lei nº 10.436/02 Reconhece a Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) como meio legal de 

comunicação e expressão, determinando que 

sejam garantidas formas institucionalizadas de 

apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão 

da disciplina de Libras como parte integrante 

do currículo nos cursos de formação de 

professores e de fonoaudiologia. 

2003 – Portaria nº 2.678/02 Aprova diretriz e normas para o uso, o 

ensino, a produção e a difusão do Sistema 

Braille em todas as modalidades de ensino, 

compreendendo o projeto da Grafia Braile para 

a Língua Portuguesa e a recomendação para o 

seu uso em todo o território nacional. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2551

https://inclusaoja.com.br/legislacao/1990%20-%20Declaração%20Mundial%20de%20Educação%20para%20Todos
https://inclusaoja.com.br/legislacao/1990%20-%20Declaração%20Mundial%20de%20Educação%20para%20Todos
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/diretrizes.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2001/D3956.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2001/D3956.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/decreto/2001/D3956.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10436.htm


2008 – Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva 

Aponta as diretrizes que fundamentam 

uma política pública voltada à inclusão 

escolar, consolidando o movimento histórico 

brasileiro. 

2009 – Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência 

Aprovada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), e da qual o Brasil é 

signatário. Estabelece que os Estados Parte, 

devem assegurar um sistema de educação 

inclusiva em todos os níveis de ensino. 

2012 – Lei nº 12.764 Institui a Política Nacional de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista; e altera o § 3º do art. 98 da 

Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 

2015 - Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência - Estatuto da 

Pessoa com Deficiência. 

Afirma a autonomia e a capacidade 

desses cidadãos para exercerem atos da vida 

civil em condições de igualdade com as demais 

pessoas. 

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo com as leituras realizadas sobre o tema. 

Diante disso, podemos inferir que existiu todo um processo de luta por parte da sociedade, a 

fim de que as pessoas com deficiência pudessem ter seus direitos garantidos. Por isso, é relevante 

estarmos atentos no que se refere às leis mencionados no quadro acima. Para Magalhães e Ruiz 

(2011), ao pensarmos em uma educação inclusiva é necessário problematizar o currículo de forma a 

atender as particularidades do alunado.  

2 METODOLOGIA 

Quanto à metodologia, o estudo é de natureza qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1994) em que 

nos utilizamos das seguintes técnicas de pesquisa: pesquisa bibliográfica, questionário e observação 

participante (MARCONI; LAKATOS, 2010).  

Preliminarmente, foi estabelecido o contato com as instituições parceiras (03 escolas públicas 

do município de Apodi) a fim de conhecer a existência de alunos e/ou servidores com deficiência. 

Para assim, planejarmos as ações e escolhermos os filmes que seriam trabalhados, atendendo as 

expectativas de cada instituição. Na intenção de identificar o público de cada escola, foram aplicados 

questionários. 

Posteriormente a este primeiro contato, foi dado início a etapa de planejamento dos encontros 

com os conteúdos, ferramentas e práticas a serem realizadas. Concomitantemente à realização das 

reuniões deu-se início a confecção dos cartazes e divulgação do cinema inclusivo nas instituições de 

ensino parceiras e outros espaços da cidade.  Elaborou-se material impresso, com explicação sobre o 

filme que seria apresentado em cada sessão de cinema.  

Finalizadas as visitas, foram realizados os encontros do cinema inclusivo com exibição de 

filmes e ciclos de debates. Os encontros foram bastante produtivos, em que alunos e servidores 

interagiram após cada sessão. Os mesmos traziam exemplos do cotidiano por eles vivenciados 

(família, escola, sociedade). Na foto abaixo, expomos o registro de um desses momentos. 
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Figura 1: Registro de uma das sessões de cinema 

 Na pesquisa bibliográfica, os integrantes do projeto se dedicaram a estudar o referencial 

teórico pertinente ao tema para uma maior fundamentação, quanto ao questionário, esse era feito após 

a exibição das sessões de cinema e foi aplicado com os 181 participantes do projeto, durante a ocasião 

das sessões do cinema, a fim de conhecermos como os sujeitos percebiam a inclusão, e a observação 

participante se deu ao longo da execução do projeto. Os filmes prestigiados, foram: Uma lição de 

amor, Intocáveis e Colegas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O registro dos resultados da avaliação do projeto desenvolvido, foram apresentados em forma 

de gráfico de barra, constando as dificuldades e deficiências apresentadas pelos participantes nos 

questionários que foram aplicados pelos alunos do projeto antes de cada sessão de cinema.  

O referido instrumento de coleta de informações, se constituía de várias alternativas e pedia 

que marcassem um X caso apresentassem algumas das seguintes dificuldades/deficiências: 

deficiência física, visual, auditiva, esquecimento frequente, dificuldade na fala, grafia, raciocínio 

lógico, dificuldade de concentração, de socialização, problemas de lateralidade, dificuldades de 

locomoção, dificuldades de coordenação motora, insegurança, autoestima baixa, déficit de 

aprendizagem, déficit de leitura e interpretação, não organização das ideias, apatia, cansaço 

excessivo, não tem autonomia nas tarefas de sala de aula.  

Ao tabular os resultados das entrevistas constatamos que as dificuldades mais citadas por eles, 

foram: esquecimento, insegurança e falta de concentração. Como mostra o quadro a seguir: 

Quadro2- Dificuldades apresentadas pelos entrevistados 

DIFICULDADES ENTREVISTADOS 

Esquecimento 45 

Insegurança 70 

Falta de concentração 66 

TOTAL 181 
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Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do projeto. 

Os dados obtidos revelam a necessidade de um trabalho pedagógico a ser feito com esses 

estudantes, a fim de identificar os reais motivos que os levam a se sentirem assim. Esse resultado 

desencadeou, o desejo de dar continuidade ao projeto, com a perspectiva de contribuir com a 

formação dos participantes do projeto. 

Nesta perspectiva, Mantoan (2006) afirma que o aluno tem direito a ser diferente, na sua 

singularidade. Cabe à escola possibilitar meios para adequar o seu currículo escolar, de modo a 

atender as especificidades dos alunos. As ações educativas de uma escola inclusiva propõem o 

convívio com as diferenças, e a aprendizagem participativa e colaborativa entre os pares, 

considerando a subjetividade construída com o coletivo na sala de aula.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização desse projeto possibilitou a constatação de que o trabalho com a inclusão ainda 

é um desafio, pois é um tema em que perpassa: preconceito, estigma, paradigmas e uma série de 

sentimentos e ideias que arrefecem a efetivação da inclusão de todas as pessoas na sociedade, e mais 

especificamente na escola. 

Durante a execução das atividades, através dos debates, unimos esforços, no sentido de 

desmistificar preconceitos, e o cinema foi um recurso potencializador, a fim de fazer refletir sobre os 

sentimentos estimulados pelos filmes. 

Como resultados, temos: a excelência do uso do cinema como recurso didático para o trabalho 

com a inclusão; a necessidade de trabalhar questões inclusivas com alunos da Licenciatura em 

Química; a relevância de projetos de extensão para o IFRN e para a comunidade apodiense; a 

percepção de que a inclusão é um trabalho colaborativo entre todas as pessoas que fazem as 

instituições de ensino e a necessidade de intervenção, junto a esse público.  

Por tudo isso, é bom ressaltar o que pontua Martins (1999, p. 139), quando expõe que os 

diferentes indivíduos apresentam diferentes atitudes em relação às pessoas com deficiência, sendo 

importante refletir sobre a necessidade: “- de um movimento intenso, sistemático de orientação sobre 

as suas reais condições e os seus direitos, extrapolando os limites da escola e chegando até a 

comunidade mais ampla”. 
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DANÇA EDUCAÇÃO: DANÇA, CORPO E CONTEMPORANEIDADE 

PINHEIRO, K. L. C. B.1; MESQUITA, M. M.2; LOPES, M. L. S.3; FERREIRA, I. B. S.4; e SILVA, L. M. M.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus XXX 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O projeto de extensão apresentado parte da necessidade de aprofundar o estudo e a prática da dança no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Mossoró, dando 
continuidade ao um grupo de dança composto por alunos jovens e adultos – a Cia de Dança PassocomPasso. 

Através do Edital No 01/2018 - PROEX/IFRN, realiza atividade extensionista durante o ano letivo de 2018. 

Tem como objetivo principal apoiar a atuação da Cia de Dança PassocomPasso, e promover educação através 
da dança à uma selecionada comunidade externa – o Centro Estadual de Educação Profissional Francisco de 

Assis Pedrosa - CEEP Mossoró. O ensino da dança no contexto do projeto, é fomentado no conceito da 

contemporaneidade, onde a dança é definida como é uma relação entre o movimento, o espaço, o som e o 
corpo (Valerie Preston-Dunlop, 2006). Assim, são propiciados o ensinamento de técnicas de expressão 

corporal e das mais diversas manifestações dançantes contemporâneas, proporcionando a discussão e reflexão 

sobre a dança, entendida neste contexto, como uma forma de saber capaz de promover o desenvolvimento de 

quem a vivencia. A metodologia é pautada na: pesquisa bibliográfica e eletrônica; na oferta de oficinas de 
dança e expressão corporal para os alunos participantes da Cia e os alunos do CEEP envolvidos no projeto; na 

elaboração e apresentação de performances artísticas para a comunidade interna/externa ao campus; e por fim, 

na participação em eventos acadêmicos, científicos, artísticos, desportivos e/ou culturais do IFRN ou outras 
instituições. Desta forma, como resultados esperados, além da troca de saberes entre os alunos integrantes do 

projeto, de ambas instituições alvos do convênio, espera-se que as temáticas ensino e dança, olhando do ponto 

de vista do corpo e da contemporaneidade, sejam (re)pensadas e difundidas dentro do contexto IFRN/MO e da 

comunidade local em que se insere, contribuindo para a reflexão acerca de um possível crescimento do aluno 
enquanto pessoa, cidadão e futuro profissional. 

ABSTRACT 

The extension project presented part of the need to deepen the study and practice of dance in the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), Mossoró campus, giving 

continuity to a dance group composed of young and adults - the PassocomPasso Dance Company. Through 

the Call for Proposals No 01/2018 - PROEX / IFRN, it will carry out extension activities during the 2018 
school year. Its main objective is to support the performance of the PassocomPasso Dance Company and 

promote education through dance to a selected external community - the State Center of Professional Education 

Francisco de Assis Pedrosa - CEEP Mossoró. The teaching of dance in the context of the project is fostered in 
the concept of contemporaneity, where dance is defined as a relation between movement, space, sound and 

body (Valerie Preston-Dunlop, 2006). Thus, the teaching of body expression techniques and the most diverse 

contemporary dance manifestations are provided, providing the discussion and reflection about dance, 
understood in this context, as a way of knowing capable of promoting the development of those who experience 

it. The methodology is based on: bibliographic and electronic research; in the offer of workshops of dance and 

PALAVRAS-CHAVE: Dança, educação, corpo, contemporaneidade. 
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corporal expression for the participating students of the CIA and the CEEP students involved in the project; in 

the elaboration and presentation of artistic performances for the internal / external community to the campus; 

and finally, participation in IFRN's academic, scientific, artistic, sporting and / or cultural events or other 

institutions. In this way, as expected results, in addition to the exchange of knowledge among the students who 
are members of the project, both institutions are expected to teach and dance, looking from the point of view 

of body and contemporaneity, ) thought out and disseminated within the IFRN / MO context and the local 

community in which it is inserted, contributing to the reflection about a possible growth of the student as a 
person, citizen and professional future. 

1 INTRODUÇÃO 

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

campus Mossoró, a dança configura atualmente como conteúdo obrigatório das disciplinas de Artes 

e Educação Física, ofertadas nos 1º e 2º anos dos cursos de ensino médio integrado em Edificações, 

Eletrotécnica, Informática e Mecânica. Devido à existência de um significativo público discente que 

não tem acesso à esse conteúdo, sejam de outros cursos ou de outras modalidades de ensino 

(Subsequente, Superior, Pós graduação), esse projeto tem como objetivo principal dar continuidade 

à atuação de um grupo de dança composto por alunos jovens e adultos do IFRN campus Mossoró – a 

Cia de Dança PassocomPasso, além de promover educação através da dança à uma selecionada 

comunidade externa– o Centro Estadual de Educação Profissional Francisco de Assis Pedrosa - CEEP 

Mossoró, localizado na Rua Professor Antônio Carlos, sn, Bairro Pres. Costa e Silva, onde são 

ofertados os Cursos Técnicos de Meio Ambiente e Nutrição e Dietética. 

O projeto também dá seguimento à proposta pedagógica do Núcleo de Artes do campus 

Mossoró (NUARTE/MO) que, entre outras ações de incentivo às artes integradas, proporciona à 

comunidade escolar, a expansão de diversos assuntos dos meios artístico e sócio cultural, através da 

dança. A saber, a Cia foi uma iniciativa do Núcleo de Artes do campus Mossoró (NUARTE/MO), a 

fim de proporcionar à comunidade escolar a expansão de diversos assuntos do meio social e cultural 

de forma artística através da dança. Ao todo, o projeto trabalha diretamente com cerca de 80 jovens 

e adultos das comunidades do IFRN e CEEP; e indiretamente, através de suas apresentações artísticas, 

trabalha com uma expectativa de público de até 2.000 estudantes, de ambas comunidades. 

O projeto assume importância, num momento onde a maior parte da população brasileira está 

fissurada e presa apenas ao repertório dançante exposto pela mídia, a implantação de um projeto 

extensionista dessa natureza, que integra as temáticas dança e educação, reveste-se de significativa 

relevância, como ação de combate aos valores difundidos nesse repertório midiático, tais como: 

cultura da ostentação, cultura da violência, cultura do estupro, além de intolerância étnico social 

racial, desvalorização e objetificação da mulher, entre outros valores socialmente perversos. 

Portanto, o ensino da dança no contexto do projeto, é fomentado no conceito da 

contemporaneidade, onde a dança é definida como é uma relação entre o movimento, o espaço, o som 

e o corpo (Valerie Preston-Dunlop, 2006). Como uma área de conhecimento que sensibiliza e 

estimula a inteligência criativa do(a) cidadão(ã) para aspectos éticos e estéticos, visando resultados 

positivos com relação ao desenvolvimento integral do ser humano. Aspectos estes, fundamentais para 

a formação de pessoas e que se voltem mais para o compartilhamento das diversidades ao invés de se 

apegarem à individualidade excessiva. 

KEYWORDS: Dance, education, body, contemporaneity. 
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2 METODOLOGIA 

A pesquisa-ação possui três objetivos principais: a resolução de problemas, a tomada de 

consciência e a produção de conhecimentos. Neste projeto, busca-se a tomada de consciência, visto 

que o tempo destinado é mínimo para se almejar resolução de problemas e a produção de 

conhecimentos. Está sendo realizado em cinco etapas definidas no âmbito do projeto; a saber: 

 Etapa 1 - realizar processos seletivos para novos integrantes, tanto no IFRN, como no CEEP;

 Etapa 2 - realizar coleta de dados inicial e repassar conhecimentos sobre o corpo e espaço aos

alunos participantes da Cia de Dança PassocomPasso, através da oferta de cursos de dança;

 Etapa 3 - realizar oficinas lúdicas de dança e expressão corporal, junto aos alunos do ensino médio

profissionalizante do CEEP, acompanhada pela professora da disciplina de Educação Física,

como atividade extraclasse;

 Etapa 4 - organizar e apresentar performances artísticas nas comunidades interna (IFRN/CEEP)

e externa, a fim de trabalhar a conscientização acerca de conteúdos contemporâneos;

 Etapa 5 - participar de eventos acadêmicos, científicos, artísticos, desportivos e/ou culturais do

IFRN ou outras instituições, com vistas à publicação e/ou divulgação das atividades realizadas.

Os cursos e oficinas são elaborados pelos professores extensionistas, auxiliados pelos alunos 

da Cia de Dança PassocomPasso do IFRN/MO, todos membros integrantes deste projeto de extensão. 

Aos alunos extensionistas, cabe a tarefa de fazer relatórios após cada atividade realizada, como 

também ajudar na execução das mesmas como monitores, estudar previamente sobre os temas 

abordados nas atividades e discutir, posteriormente, sobre todos os pontos observados durante a 

realização da atividade. Ao professor coordenador do projeto, caberá a participação ativa e o 

acompanhamento de todas as atividades propostas neste projeto, além da observação sistemática dos 

alunos e do processo didático pedagógico de todas atividades desenvolvidas no âmbito do projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na etapa inicial, foram realizados os processos seletivos para novos integrantes da CIA 

PassocomPasso, referente ao ano letivo 2018, tanto no IFRN/MO, quanto no CEEP/Mossoró, público 

alvo da ação extensionista do presente projeto. No CEEP, o processo seletivo foi realizado no dia 

06/03/2018, das 17h às 18h, sob a coordenação da Professora Karisa Pinheiro e participação dos 

alunos extensionistas Iadson Bruno, Lorena Silva e Thalita Muniz. No IFRN, o processo seletivo foi 

realizado no dia 20/04/2018, das 17h às 18h, sob a coordenação da Professora Karisa Pinheiro e 

participação dos alunos extensionistas Iadson Bruno, Lorena Silva e Elizoneide. (Ver Quadro 01) 

Quadro 01: Processo seletivo novos integrantes da Cia PassocomPasso 

Foto 1: Processo seletivo CEEP 

Fonte: Acervo próprio, em 06/03/2018

Foto 2: Processo seletivo CEEP 

Fonte: Acervo próprio, em 06/03/2018
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Foto 3: Processo seletivo IFRN 

Fonte: Acervo próprio, em 24/04/2018 
Foto 4: Processo seletivo IFRN 

Fonte: Acervo próprio, em 24/04/2018 

Na segunda etapa, foi repassado conhecimento sobre o corpo e espaço aos alunos participantes 

da Cia de Dança PassocomPasso, através da oferta de cursos de dança, de modo a desenvolver a noção 

rítmica e as várias qualidades do movimento expressivo (espaço, forma, tempo e energia), além de 

ampliar o repertório musical e de movimentos.  

Na terceira etapa, foram realizadas as oficinas de dança para os novos integrantes da CIA 

PassocomPasso, tanto no IFRN/MO, quanto no CEEP/Mossoró, público alvo da ação extensionista 

do presente projeto. No CEEP, as oficinas foram realizadas no período de 16/03 à 27/04, das 17h às 

18h, sob a coordenação das professoras e participação dos alunos extensionistas. No IFRN, as oficinas 

foram realizadas no período de 30/04 à 21/05, das 12h às 13h sob a coordenação da professoras e 

participação dos alunos extensionistas. Foram sete oficinas, com as temáticas: (Ver Quadro 02) 

1. Oficina de expressão: entrar no personagem; saber diferenciar o personagem fictício da vida real;

2. Oficina de autoconhecimento corporal: estudo dos planos (baixo, médio e alto); aprimorar a

movimentação completa; concentração; experiência de trabalho em grupo;

3. Oficina de desenvoltura corporal: postura; giros; posições do ballet; chacé, cambré; ponta, meia-

ponta e flex;

4. Oficina de desenvoltura corporal: cambalhotas; rolamentos; finalizações de movimentos; saltos;

5. Oficina de expressão: mudança repentina de expressão; concentração;

6. Oficina de alongamento: alongamento mais avançado; conhecendo a escala frontal e lateral;

7. Oficina de alongamento: alongamento mais avançado; aperfeiçoando a escala frontal e lateral.

Quadro 02: Oficinas de dança Cia PassocomPasso 

Foto 5: Oficina CEEP 

Fonte: Acervo próprio, em 16/03/2018 
Foto 6: Oficina CEEP 

Fonte: Acervo próprio, em 27/03/2018 
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Foto 7: Oficina IFRN 

Fonte: Acervo próprio, em 08/06/2018 
Foto 8: Oficina IFRN 

Fonte: Acervo próprio, em 08/06/2018 

Na quarta etapa, ainda em curso, estão sendo organizadas e apresentadas performances 

artísticas nas comunidades interna (IFRN/CEEP) e externa, a fim de trabalhar a conscientização 

acerca de conteúdos contemporâneos (globalização, sustentabilidade ambiental, causas sociais-

étnicos-raciais, lgbtfobia, feminismo, etc; além de desenvolver habilidades de gerenciamento, 

liderança, trabalho em equipe; além de postura ética e atitudes comportamentais. 

Como atividade lúdica, buscou-se realizar junto aos estudantes extensionistas do ensino médio 

profissionalizante do CEEP, duas apresentações de flash mob como atividade extraclasse, de modo a 

desenvolver a socialização, a criatividade, a consciência corporal e a noção rítmica dos integrantes 

do projeto. Também teve como objetivo, desenvolver a didática, a observação crítica e a experiência 

prática nos alunos integrantes da Cia de Dança PassocomPasso. A saber, flash mob são aglomerações 

instantâneas de pessoas em certo lugar para realizar determinada ação inusitada, previamente 

combinada, estas se dispersando tão rapidamente quanto se reuniram. (Ver Quadro 03) 

Quadro 03: Performances Flash Mob 

Foto 9: Flash Mob CEEP 

Fonte: Acervo próprio, em 20/04/2018

Foto 10: Flash Mob CEEP 

Fonte: Acervo próprio, em 20/04/2018

Foto 11: Flash Mob Parque Municipal 

Fonte: Acervo próprio, em 22/04/2018

Foto 12: Flash Mob Parque Municipal 

Fonte: Acervo próprio, em 22/04/2018

Também foram apresentadas nessa etapa, duas coreografias no estilo de dança livre 

contemporânea, para integrar a programação de eventos do IFRN, campus Mossoró – o Festival de 

Artes, de 10 à 13/07/2018, com a temática de valorização da arte; e a Semana Lilás, de 10 à 

12/09/2018, com a temática de valorização do universo feminista. (Ver Quadro 04) 
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Quadro 04: Performances dança livre contemporânea 

Foto 13: Performance Semana de Artes IF/MO 

Fonte: Acervo próprio, em 10/07/2018

Foto 14: Performance Semana de Artes IF/MO 

Fonte: Acervo próprio, em 10/07/2018

Foto 15: Performance Semana Lilás IF/MO 

Fonte: Acervo próprio, em 12/09/2018

Foto 16: Performance Semana Lilás IF/MO 

Fonte: Acervo próprio, em 12/09/2018

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No primeiro semestre do projeto extensionista “Dança Educação: dança, corpo e 

contemporaneidade”, buscou-se o desenvolvimento de atividades coletivas de dança que oportunizam 

ao aluno, vivenciar a plasticidade e potencialidade de seu corpo em contato com o corpo do outro, 

bem como reconhecer contrastes e semelhanças, além coordenar suas ações com as ações do grupo 

de modo a desenvolver o respeito e a cooperação. 

Está em busca que os alunos desenvolvam uma consciência corporal, enquanto se inicia o 

processo de alfabetização cultural, o que possibilita o desenvolvimento de competências em múltiplos 

sistemas de percepção, avaliação e prática da dança. Está em vias também, de disseminar os 

resultados do projeto, através da participação dos professores e alunos envolvidos em eventos 

acadêmicos, científicos, artísticos, desportivos e/ou culturais do IFRN ou de outras instituições, com 

vistas à publicação e/ou divulgação das atividades realizadas no decorrer da vigência do projeto. 

AGRADECIMENTOS 

À diretora Sidney Barbosa e o corpo docente do Centro Estadual de Educação Profissional 

Francisco de Assis Pedrosa - CEEP Mossoró. 

REFERÊNCIAS 

1. AGAMBEN, Giorgio. O que é contemporâneo? In O que é Contemporâneo e outros ensaios.

Chapecó: Editora Argos, 2009.

2. DUNLOP, Valerie Preston. Moving with the Times Noverre. Press, 2017.

3. SBORQUIA, S. P.; GALLARDO, J. S. P. A dança na mídia e as danças na escola. Revista

Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v. 23, n. 2, p. 105-118, 2002

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2560



PRÓ-REDAÇÃO: DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À 

ESCRITA DA REDAÇÃO DO ENEM 

IFRN – Campus João Câmara; 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O projeto que ora apresentamos tem sua 

relevância por possibilitar a alunos e 

professores compreender o processo de escrita 

da redação do ENEM e seus critérios de 

avaliação. O objetivo é capacitar aos alunos 

para uma melhoria em sua competência 

discursiva-argumentativa. A metodologia 

baseia-se em aulas teóricas e práticas, em 

encontros que acontecem uma vez por 

semana, com duração de quatro horas-aula. O 

postulado teórico que norteia o projeto tem 

como base o pensamento bakhthiniano (2011) 

sobre conceitos relativos à interação, à 

enunciação, à polifonia, ao dialogismo e aos 

gêneros discursivos. Nos respaldamos 

também nos pressupostos teóricos de Abaurre 

(2007) e Adam (2011) sobre as concepções 

teóricas de gêneros do discurso, sequências 

textuais e texto dissertativo-argumentativo.  

Espera-se com o projeto que possamos 

contribuir de forma significativa com a 

melhoria do desempenho linguístico e 

argumentativo dos participantes do exame. 

ABSTRACT 

The project we are presenting is relevant 

because it enables students and teachers 

to understand the writing process of the 

ENEM writing and its evaluation criteria. 

The objective is to enable students to 

improve their discursive-argumentative 

competence. The methodology is based 

on theoretical and practical classes, 

meetings that happen once a week, 

lasting four hours. The theoretical 

postulate that guides the project is based 

on Bakhtin (2011) thinking about 
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concepts related to interaction, 

enunciation, polyphony, dialogism and 

discursive genres. We also support the 

theoretical assumptions of Abaurre 

(2007) and Adam (2011) on the 

theoretical conceptions of discourse 

genres, textual sequences and 

argumentative-essay text. It is hoped that 

with the project we can contribute 

significantly to improving the linguistic and 

argumentative performance of the exam 

participants. 

KEYWORDS: ENEM. REDACTION. PROFICIENCY 
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1 INTRODUÇÃO 

Este projeto configura-se como uma ação que envolve alunos da comunidades interna e 

interna e externa e propõe ações de intervenção no que tange à melhoria da produção escrita da 

escrita da redação do Enem de alunos participantes do exame oriundos de escolas públicas da 

públicas da região do Mato Grande. Nessa direção, sabemos que diversos são os meios de 

de contribuir com o desafio de melhorar a educação. Nesse contexto, propomos o projeto de 

de extensão intitulado: PRÓ-REDAÇÃO: DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS 

NECESSÁRIAS À REDAÇÃO DO ENEM.  

O projeto em questão tem como finalidade o desenvolvimento de um curso de 

capacitação presencial, com carga-horária total de 30 horas, visando preparar e melhorar o 

o desempenho do discente (comunidade interna e externa do IFRN) da Região do Mato Grande, 

Grande, no que concerne aos conhecimentos necessários para produção da redação do ENEM, 

ENEM, considerando a matriz de referência que elenca as competências, almejando a melhoria 

melhoria da educação básica no Ensino Médio, proporcionando alternativas de acesso aos 

aos programas governamentais inclusivos. 

O curso é desenvolvido por professores do IFRN e/ou convidados, tendo 

exclusivamente como público alvo os alunos da rede pública de ensino, que tenham cursado o 

cursado o ensino médio ou que estejam matriculados no último ano do ensino médio. Serão 

Serão ofertadas 150 vagas. Sendo 75 vagas para alunos do IFRN e 75 vagas para alunos 

externos da comunidade da região do Mato Grande. Nessa perspectiva, buscamos contribuir 

contribuir com a consolidação de um ensino de leitura e produção de textos, com foco no acesso 

no acesso democrático e gratuito do aluno da escola pública da Região do Mato Grande às 

às Instituições de Ensino Superior.  

Dessa forma, o projeto contribuirá também para evitar a exclusão dos menos 

favorecidos que sofrem com o problema da qualidade de ensino, uma vez que visa contribuir 

contribuir com a inserção de mais alunos provenientes de escolas públicas pela acessibilidade 

acessibilidade do exame. As ações acima mencionadas contribuem para o atingimento do 

do objetivo geral do projeto que é capacitar e melhorar o desempenho do aluno da comunidade 

interna e externa do IFRN da Região do Mato Grande na redação do ENEM, considerando as 

competências da redação do exame, visando contribuir com os índices de melhoria na escrita 

da redação, bem como auxiliando no acesso do curso superior. Assim, pretende-se incentivar 

os estudantes a adotarem práticas que os instrumentalizem para a produção de textos coesos e 

coerentes, em conformidade com as diretrizes do ENEM. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2563



1 REFERENCIAL TEÓRICO 

O Exame Nacional do Ensino Médio constitui-se como uma das políticas públicas que 

vem, continuamente, sofrendo modificações em sua estrutura e atingindo um número, cada vez 

maior, de candidatos. O ENEM teve como base normativa as Leis nº 9.394/1996 – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) – e nº 10.172/2001 – Plano Nacional de 

Educação (PNE).  De acordo com o INEP (2017), observamos que "há, claramente, um 

desempenho mais insuficiente em linguagens do que nas outras áreas, o que reforça o que as 

avaliações nacionais já indicam, que é a enorme dificuldade de leitura e escrita dos nossos 

alunos.”.  

Segundo o INEP, nas palavras de Tancredi (2017), dos mais de 6 milhões de 

participantes, apenas 77 tiraram nota máxima (mil) na redação, no ENEM 2016. Esse dado 

indica que o número de candidatos que têm obtido a maior nota na produção textual vem caindo 

ao longo dos anos. 

Para dar base ao escopo do projeto com vistas a contribuir para que os alunos da região 

do mato grande elevem o seu desempenho no exame fundamentaremos teoricamente o projeto 

nas seguintes teorias e autores do campo linguístico-discursivo da argumentação: 

Bakhtin (1992, 2003), embasará o que concerne a discussão sobre à interação, à 

enunciação, à polifonia, ao dialogismo e aos gêneros discursivos; categorias necessárias 

à produção de gêneros argumentativos. Dialogamos também com o pensamento de 

Marcuschi (2005) sobre os gêneros textuais; Benveniste (1989, 2005, 2006), Flores 

(2009, 2013) e Authier-Revuz (2004, 2011) no que diz respeito à enunciação, à 

subjetividade da linguagem, à heterogeneidade discursiva e ao dialogismo; Passeggi et 

al (2010), Rodrigues (2016), Bernardino (2015) dentre outros sobre a responsabilidade 

enunciativa. Ademais, o projeto ancora-se nas concepções teóricas de gêneros do 

discurso, sequências textuais e texto dissertativo-argumentativo, encontradas em 

Bakhtin (2011), Abaurre e Abaurre (2007) e Adam (2011).  
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2 METODOLOGIA 

A proposta pedagógica encontra-se organizada em aulas teóricas e práticas de leitura e 

produção de textos. As aulas práticas e as oficinas acontecerão semanalmente em encontros de 

4 horas-aula. No que tange ao processo metodológico propomos:1. Abertura de inscrição por 

meio de edital; 2. Matrícula: A matrícula estará aberta aos alunos que tenham cursado o ensino 

médio ou que estejam matriculados no último ano do ensino médio, exclusivamente em escola 

da rede pública de ensino. Serão ofertadas 50 vagas. 3: Elaboração de material didático sobre 

as competências do ENEM; 4: Oficinas de leitura e produção de textos com debates temáticos 

sobre temas atuais e polêmicos; 5: Auxílio e integração de monitores voluntários; 6: Avaliação 

do projeto e divulgação dos resultados. 

Após a divulgação do resultado do ENEM, faremos uma análise qualitativa e 

quantitativa dos dados com vistas a compreender como o projeto contribuiu para o 

desenvolvimento da competência escritora dos candidatos participantes do projeto. Para tal, 

analisaremos os dados cadastrados em formulário enviado aos participantes para informarem 

sobre o seu desempenho em cada uma das competências avaliadas pelo exame. Esse formulário 

será enviado logo após a divulgação do resultado do ENEM e o universo de amostra será o 

público participante de todo a execução do projeto. 

Além da nota final, será analisado o desempenho por competência considerando os 

parâmetros da matriz de referência do ENEM. Em termos de comparação, caso o auno tenha 

participado de edições anteriores também tomaremos como referência o desempenho anterior. 

Por fim, o formulário também constará de questões subjetivas que abordam análise da 

metodologia analisada. Os dados coletados e analisados serão considerados no processo de 

planejamento da próxima edição do projeto. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos que os participantes compreendam e produzam, com proficiência, a 

de produção textual do ENEM; melhorem o uso da modalidade escrita padrão da língua 

portuguesa; obtenham desempenho satisfatório na prova de redação do ENEM, bem 

apresentem melhoria no desempenho da nota da redação. Espera-se ainda que tenha 

proporcionado a eles melhoria nos índices de aprovação dos alunos da Região do Mato 

no ENEM, contribuindo para o acesso ao Ensino Superior.  

Os resultados do projeto são divulgados por meio da publicização e 

realizadas em: sites oficiais, redes sociais, participação em congressos, participação em 

promovidos pelo IFRN. 

Contudo, de todos os resultados o maior deles é o impacto social proporcionado 

pela inserção de membros da comunidade externa à instituição. Muitos destes, que em 

diversos processos seletivos buscaram ingressar na escola, mas não foram exitosos. Ao 

desenvolver este projeto compreendemos que estamos cumprindo com a nossa missão 

de nos aproximarmos e contribuirmos para atender às demandas locais para o público 

interno e externo.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A vivência com o desenvolvimento desse projeto tem possibilitado aos professores 

participantes a constante reflexão sobre a prática e os conceitos que a permeiam considerando 

que ao atender ao público externo lidamos com a heterogeneidade formativa do público, uma 

vez que parte deste é oriundo de pelo menos 4 municípios da Região do Mato Grande e são 

externos ao IFRN. 

Temos observado ainda o quão relevante tem sido a possibilidade de reiterar para alguns 

e/ou tomar conhecimento para outros das teorias que subjazem a avaliação da redação do 

ENEM bem como a análise dos textos produzidos com base na matriz de referência para o 

exame. 

Essa vivência tem possibilitado aos participantes sentirem-se mais seguros para a escrita 

da relação e para os professores envolvidos a consciência de que tem proporcionado aos 

candidatos uma escrita pautada em práticas sociais efetivas dando ao trabalho com a escrita 

significado e funcionalidade pragmática. 
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ENGLISH FOR ALL: Ensino da língua inglesa para escolas públicas 

COSTA, J. O.1; FONSECA, B. I. S.2; MOREIRA, Y. E. A.3; OLIVEIRA, C. C.4 e PERES, V. M. B.5 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Com as constantes mudanças na educação, a 

proficiência em inglês se tornou essencial.  

Entretanto, a maioria das escolas públicas municipais 

e estaduais apresentam dificuldades no processo de 

ensino-aprendizagem dessa língua. Por outro lado, os 

Institutos Federais dispõem de uma estrutura ampla 

que o facilita. Sendo assim, nosso objetivo neste 

trabalho é apresentar as experiências preliminares das 

ações do projeto English for All, que busca diminuir 

esse desnível entre escolas através do ensino da 

língua inglesa e tem demonstrado sua importância ao 

decorrer do curso.  

ABSTRACT 

Bearing  in  mind  the  continuous  changes  in  

education,  proficiency  in  English  has  become  

essential.  However,  most  municipal  and  state  

schools  have  difficulties  in  the  teaching-learning  

process of  this  language.  On  the  other  hand,  the 

Federal  Institutes  have  a  broad  structure  that 

facilitates  it.  Thus,  our  objective  in  this  work  is  

to  present  the  preliminary  experiences  of  the  

project  English  for  All, looking to reduce the 

contrast between schools through teaching English, 

and has proven to be important in course’s perform.  

1 INTRODUÇÃO 

Robéria Nascimento (2007, p. 4), ao se referir à obra de Paulo Freire, considerado exímio 

educador e filósofo do século XX, estabelece o cerne de sua vasta pesquisa acerca da educação em 

alguns princípios: “a alteridade, a comunicação, a cultura, a ética, a política e o amor”. Em meio a 

tantas discussões, atentamos fundamentalmente para o viés da didática (comunicação) da língua 

estrangeira e da cultura quando nos referimos à aprendizagem de outras línguas, pois esses se 

configuram como alguns dos pilares da educação em um país tão diverso quanto o nosso. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino, língua inglesa, projeto. 

KEYWORDS: teaching, English, project. 
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O ensino de língua tem um papel importante na construção do diálogo e seu desenvolvimento 

requer efetiva participação dos envolvidos no processo comunicativo, servindo, ao nosso ver, de 

instrumento de libertação e propiciando o trânsito do sujeito em espaços sociais abertos à debates 

conscientes. Já a cultura, em seus termos antropológicos, relaciona o papel do ser locutor ao mundo 

e concebe o primeiro como agente transformador, especialmente na construção do seu próprio 

destino, também a relacionando à sua liberdade individual. 

Nesse viés, o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras possui função fundamental no 

processo educacional do sujeito. Apesar disso, o que vemos no cenário nacional diverge totalmente a 

essa necessidade: no caso da língua inglesa, sobre a qual estabelecemos nosso tópico de discussão, 

há uma falha notória na busca de se promover a proficiência dos estudantes, especialmente nas escolas 

públicas, que são nossa área de atuação e de estudo. Vê-se a precariedade em que o ensino dessa 

língua está inserido, o que colabora para a dificuldade do processo de aprendizagem dessa língua. 

Dentre os principais problemas do ensino de inglês nas escolas brasileiras apontados no Plano CDE 

do Conselho Britânico (BRITISH COUNCIL/PLANO CDE, 2015), o maior deles é o acesso a 

recursos didáticos (81%), a desvalorização do professor, e o distanciamento dos conteúdos (59%) da 

realidade dos estudantes. 

Ante toda a problemática apresentada, o projeto English for All busca atender ao público mais 

afetado por desigualdades socioeconômicas, distante das oportunidades de uma boa educação e da 

proficiência da língua inglesa: as escolas públicas municipais e estaduais do Vale do Açu, no Rio 

Grande do Norte. Através da oferta de cursos básicos de inglês, pretendemos aguçar o desejo do 

aprendizado de um novo idioma e encurtar as distâncias na busca pela aprendizagem dessa língua. 

Em termos gerais, embora fosse célebre buscar a fluência dos alunos, entendemos que o nivelamento 

de turmas, por meio da exposição à língua inglesa, ainda que em nível básico, parece ser mais eficaz, 

nesse momento inicial, além de ser basilar para que o aluno procure se aprofundar na língua. 

2 METODOLOGIA 

A proficiência em língua inglesa é de extrema importância para se atuar na 

contemporaneidade, principalmente quando se fala em mercado de trabalho. Nessa perspectiva, foi 

elaborado o projeto English for All, o qual buscou proporcionar aos alunos do nono ano de escolas 

públicas – municipais e estaduais – o contato com mais afinco nessa língua estrangeira. O projeto é 

de natureza qualitativa, tendo como finalidade proporcionar conhecimento da língua inglesa, 

destacando a experiência dos discentes sobre o curso que está sendo ofertado.  

O curso foi iniciado no mês de maio e estabelecemos algumas etapas para tornar sua execução 

mais apropriada ao contexto local. Para tal, primeiro escolhemos os conteúdos que seriam abordados 

para se desenvolver um roteiro de atividades práticas e teóricas, confeccionando, posteriormente, a 

apresentação, em formato de slide, contendo as informações sobre o projeto e como ele seria 

sucedido. Logo após isso, realizamos visitas as escolas públicas e comunidades das cidades de 

Ipanguaçu e Assú, com o intuito de apresentar o projeto e entregar os requerimentos de inscrição. Já 

na primeira aula, distribuímos questionários para identificação das principais dificuldades sobre a 

matéria e como poderiam ser mitigadas. 

Estabelecemos a duração de um mês em cada escola, pois temos como objetivo atender o 

máximo dessas instituições de ensino, já que, dentro de cada curso, oferecemos a oportunidade do 

estudante aprender a se comunicar por meio da prática. Sendo assim, realizamos exercícios escritos 

e orais e contribuímos com indicações de séries, filmes e músicas. Além disso, trouxemos um 

conteúdo novo a cada aula, sempre relacionado ao cotidiano, de forma que o aluno pudesse ver sentido 

no conteúdo que estava sendo lecionado facilitando assim a sua compreensão em inglês. Ainda assim, 
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utilizamos slides para buscar um melhor desenvolvimento das aulas, contribuindo para uma 

aprendizagem mais profícua e, ao mesmo tempo, envolvente. Ao final de cada curso, aplicamos uma 

avaliação para consolidação dos conteúdos e verificação da aprendizagem. 

Ademais, a utilização exclusiva de dois horários da aula para a realização de atividades 

referentes aos conteúdos tem propiciado um melhor rendimento dos estudantes e, ao mesmo tempo, 

tem nos mostrado caminhos na tentativa de sanar dificuldades e possibilitar uma interação mais 

próxima aos estudantes. Isto porque, ao observarmos as dificuldades, é possível ajuda-los no processo 

de aprendizagem. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após a aprovação do projeto, em uma primeira experiência, visitamos uma comunidade do 

município de Ipanguaçu, interior do Rio Grande do Norte, chamada Pedrinhas, na qual escolhemos a 

Escola Municipal Francisco Soares da Costa para desenvolver nosso primeiro curso de inglês básico. 

Lá obtivemos 16 alunos inscritos que proporcionaram um ótimo início para o desenvolvimento do 

curso, caracterizando-se como uma turma participativa, com bom índice de presença e veemência na 

busca pelo aprendizado. Sendo nossa primeira experiência à frente de uma sala de aula, avaliamos 

que alguns aspectos do nosso projeto deveriam ser melhorados, como o cronograma de conteúdos; 

além de conhecer as dificuldades gerais dos alunos para poder saná-las nas experiências posteriores. 

Diante disso, realizamos as alterações necessárias e, na segunda escola, localizada em Assú, 

pudemos ver que elas proporcionaram efeitos positivos, mas existiram novos obstáculos no processo 

de ensino-aprendizagem: boa parte dos alunos aparentavam uma certa resistência aos conteúdos. 

Contudo, é importante levar em conta que, quando havia êxito no processo de aprendizagem, o 

trabalho tornava-se muito gratificante, frente as dificuldade.  

Até então, atuamos em quatro escolas, e, hodiernamente, estamos lecionando na Escola 

Estadual Marcos Alberto de Sá Leitão, onde voltamos a observar o interesse dos alunos e uma maior 

facilidade nas habilidades cognitivas e no processo de aprendizagem. Sob uma ótica geral, em todas 

as escolas que frequentamos, pudemos perceber que existe uma falta de estrutura, tanto física, quanto 

educacional, que motivem os estudantes a buscar conhecimento. Em algumas aulas, por exemplo, a 

escola não pôde dispor de recursos que facilitariam nosso trabalho de lecionar, mas superamos as 

adversidades e tentamos construir uma boa aula mesmo assim, com nossos próprios recursos. 

Paralelamente, os alunos que buscavam aprender ou pelo menos apresentavam algum 

interesse ainda tímido, observamos a dedicação e empenho e, junto a isso, desencadeamos maneiras 

dinâmicas de lidar com o ensino. Dessa forma, fica evidente que existe a necessidade de projetos 

nesse viés, que proporcione aos indivíduos dessas escolas meios de aprendizagem lúdicos e eficazes, 

para que aos poucos seja despertado o interesse para a maioria do corpo estudantil. A seguir, dispomos 

registros de alguns dos momentos em que estivemos ministrando os cursos. 
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Figura 1 – Interação do aluno na aula Figura 2 – Esclarecimento de dúvidas 

Figura 3 – Acompanhamento para realização 

dos exercícios 

Figura 4 – Finalização do período com a turma 

da E.M.F.S.C 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto e considerando nosso propósito maior, isto é, contribuir com a educação e 

a formação dos jovens da nossa região por meio da oferta de cursos de inglês, a execução do projeto 

tem nos proporcionado experiências profícuas enquanto atuantes envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem da língua inglesa.  

Dessa forma, até o presente momento, pensamos estar alcançando nosso objetivo, que é 

proporcionar conhecimento em uma língua estrangeira aos estudantes da região, e, neste viés, não só 

os estudantes das escolas públicas municipais e estaduais (alvo de nosso projeto) que saem ganhando 

com as ações do English for All, mas toda a comunidade do entorno do nosso espaço institucional 

que é o IFRN campus Ipanguaçu.  

Esperamos que a experiência adquirida pelos estudantes por meio dos cursos venha contagiar 

e estimular outros estudantes da comunidade para a aprendizagem de uma (ou várias) língua 

estrangeira, e que possamos, numa nova versão do English for All, atender também a esses alunos, 

mas sempre na expectativa de que se tornem estudantes do IFRN oficialmente e tenham as mesmas 

oportunidades que tivemos para chegar a lecionar. 
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APERFEIÇOAMENTO DE LÍNGUA INGLESA PARA DOCENTES DA 

REDE PÚBLICA, NO IFRN – CAMPUS NATAL-CENTRAL – ESPAÇO DE 

INTERAÇÃO 

João Galvão do Nascimento Neto1 e Nilo Guimarães Gouveia2.
1,2 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Linguística, Letras e Artes, Línguas Estrangeiras Modernas 

RESUMO 

O curso de Aperfeiçoamento de Língua 

Inglesa para Docentes da Rede Pública, no IFRN – 

Campus Natal-Central – espaço de interação 

linguística objetiva prover momentos de prática das 

quatro habilidades linguísticas básicas para 

professores que, apesar de estarem em sala de aula, 

ensinando essa língua, ressentem-se de oportunidades 

de exercitarem sua fluência no idioma. Considerando 

as dificuldades estruturais das escolas da rede pública 

oficial de ensino nos diversos níveis, mas, 

principalmente, nos níveis do município e do estado, 

o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, através

do grupo de professores de língua inglesa, oferece

este curso, ministrado em língua inglesa, em que se

discutem, atualizam-se e aprofundam-se tópicos

gramaticais, produção de textos e, principalmente,

oralidade. A língua falada tem sido vilã em testes de

proficiência, essenciais, hoje em dia, para concursos

de bolsas de estudo no exterior e em programas de

intercâmbio. A oralidade se desenvolve sobre

quaisquer tópicos e pode e deve mudar consoante

assuntos que surjam em sala de aula. A inclusão de

novos elementos didáticos, tais como: o uso da 

Internet, quer através das redes sociais ou de sites 

específicos para o ensino de línguas, via YouTube, 

Chompchomp.com; sites de youtubers, nativos ou 

não; sites de streaming de canções como o Spotify ou 

Deezer; e mesmo a utilização de séries e filmes 

através do Netflix. Professores convidados para 

palestras sobre pontos especiais na área de linguística 

ou do ensino de línguas são comuns e desejáveis 

durante o curso. Os participantes têm a oportunidade 

de assumir a regência da sala por uma aula, quando 

desejarem ou forem chamados a fazer a exposição de 

um dos temas em estudo no decorrer do curso. A 

leitura de temas atuais via Internet em sites de notícias 

importantes como a CNN e o New York Times 

provêm uma linguagem atualizada da língua inglesa. 

Os resultados têm sido expressivos, considerando que 

muitos professores têm sido bem-sucedidos em testes 

de programas de intercâmbio nacionais e 

internacionais. 

ABSTRACT 

The course of English Language 

Improvement for Teachers of the Public Network in 

the IFRN - Campus Natal-Central - space of 

linguistic interaction aims to provide moments of 

practice of the four basic linguistic skills for teachers 

who, although they are in the classroom, teaching that 

language, they resent opportunities to exercise their 

fluency in the language. Considering the structural 

difficulties of the schools of the official public school 

system at various levels, but mainly at the municipal 

and state levels, the Federal Institute of Rio Grande 

do Norte, through the group of English teachers, 

offers this course, taught in English, where 

grammatical topics, text production and, mainly, 

orality are discussed, updated and deepened. The 

spoken language has been a villain in proficiency 

tests. It is essential today for scholarship competitions 

abroad and in exchange programs. Speaking develops 

PALAVRAS-CHAVE: Inglês, Ensino, Aprendizagem, Experiência, Capacitação. 
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on any topics and can and should change according to 

issues that arise in the classroom. The inclusion of 

new didactic elements, such as: the use of the Internet, 

either through social networks or specific sites for 

language teaching, via YouTube, Chompchomp.com; 

youtubers’ sites, native or not; streaming sites for 

songs like Spotify or Deezer; and even using series 

and movies through Netflix. Teachers invited to 

lecture on special points in the area of linguistics or 

language teaching are common and desirable during 

the course. Participants have the opportunity to take 

the lead of the classroom for a lesson, when they wish 

or are called to make the presentation of one of the 

subjects under study during the course. Reading 

current topics via the Internet on major news sites 

such as CNN and the New York Times provides an up-

to-date language of the English language. The results 

have been expressive, considering that many teachers 

have been successful under tests in national and 

international exchange programs. 

1 INTRODUÇÃO 

A realidade dos professores de língua inglesa da rede pública de ensino no Rio Grande do 

Norte é de falta de oportunidades para que seus professores pratiquem em alto nível a língua que 

ensinam. Provas internacionais e exames de proficiência em Inglês como língua estrangeira têm 

refletido repetidas vezes o nível deficitário nas habilidades oral, escrita, auditiva e de leitura por parte 

dos professores de língua inglesa. Como consequência, oportunidades de estudo fora do país, que 

dependem de padrões mínimos de desempenho em inglês como língua estrangeira, são 

frequentemente perdidas. O presente curso tem por objetivo promover um espaço de convivência em 

que os professores possam trocar experiências e exercitar momentos de prática oral e aperfeiçoamento 

da língua inglesa. A inclusão de novos elementos didáticos, tais como: o uso da Internet, quer através 

das redes sociais ou de sites específicos para o ensino de línguas e também a utilização de séries e 

filmes através de canais de streaming são pontos relevantes. Professores convidados para palestras 

sobre pontos especiais na área de linguística ou do ensino de línguas são comuns e desejáveis durante 

o curso. O curso ocorre em encontros semanais de uma hora e trinta minutos às terças-feiras em

laboratório de língua no Campus Natal-Central.

O ensino do inglês no Brasil não tem redundado em bons ou, até mesmo, regulares falantes 

deste idioma. Quem é profissional de ensino nessa área, há algum tempo, já deve ter encontrado 

estrangeiros não nativos de língua inglesa, principalmente europeus, que se comunicam em inglês 

sem dificuldades, com apenas o ensino da sala de aula regular dos níveis elementar e médio. As redes 

sociais, por exemplo, usam o inglês como língua franca em 70% dos contatos. A produção científica 

alcança o mundo através da língua inglesa em revistas especializadas. Comercializa-se, dia e noite, 

com países que falam idiomas que nem usam nosso alfabeto como, por exemplo, China e Japão, 

também através do inglês. 

O reitor da USP (VEJA, 25 jun, 2014), Marco Antonio Zago, declara: “O estudante da PUC 

do Chile, por exemplo, diferentemente do brasileiro, chega à faculdade falando inglês. E ele 

trabalhará numa sociedade global em que o inglês é necessário. Não podemos nos esquivar do 

problema.”  

O Índice de Proficiência em Inglês de 2017 mostra o Brasil em 41º lugar (índice baixo) em 80 

países, ficando, na América Latina, em 4º lugar, abaixo da Argentina, 25; República Dominicana, 

26º; e Costa Rica, 35º. (http://www.ef.com.br/epi/) 

KEYWORDS: English, Teaching, Learning, Experience, Training. 
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Source: http://www.ef.com.br/epi/ 

Dados publicados em O Globo, em 18/02/2018, indicam que somente 15% dos professores da 

rede pública que ensinam inglês dominam o idioma. Isso por si só indica a necessidade de 

oportunidades de prática da oralidade (essencial na área de línguas), aperfeiçoamento dos aspectos 

metodológicos e dos conhecimentos dos mecanismos linguísticos que regem as línguas modernas, 

principalmente, o inglês - a língua franca do nosso tempo. 

O Governo Brasileiro, através da CAPES, junto à Comissão Fulbright/IIE e à Embaixada 

Americana no Brasil proporcionaram o Brazil English Teachers Program / Programa de 

Desenvolvimento Profissional para Professores de Língua Inglesa nos EUA – PDPI, para professores 

da Rede Pública Brasileira a ser executado em universidades e faculdades americanas. Esse programa 

tem desempenhado seu papel, vindo a representar uma melhoria na qualidade docente em língua 

inglesa com reflexos importantes no alunado nacional, dando chance aos nossos discentes de 

participarem de programas importantes como o Ciência sem Fronteiras, Jovens Embaixadores, para 

citar apenas dois, e, posteriormente, como profissionais, aperfeiçoamento em Mestrado e Doutorado 

no exterior. 

No entanto, nosso estado perde vagas de aperfeiçoamento do seu professorado quando os 

docentes não conseguem a pontuação mínima no TOEFL para frequentar um dos três níveis de 

aperfeiçoamento, nos termos da tabela abaixo. 

Modalidades 

TOEFL-ITP 

(Test of English as a Foreign 

Language - Institutional Testing Program) 

Curso de desenvolvimento de 

metodologias 
550 ou superior 

Intermediário II Entre 500 e 549 

Intermediário I Entre 450 e 499 

Fonte: edital do PDPI 
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Como podemos entender que, hoje em dia, um país possa progredir nos campos da ciência, 

tecnologia e negócios sem falar a língua inglesa, que se tem tornado a língua do nosso tempo? Como 

nosso estado pode prover seus alunos com a competência necessária para frequentar cursos em língua 

inglesa no exterior?  

A rede pública nos níveis estadual e municipal não tem, como norma e com as exceções de 

praxe, sido bem-sucedida em seu trabalho de ensino de língua inglesa, apesar dos esforços de seus 

professores. Sabemos das dificuldades de estrutura e equipamentos áudio visuais na rede pública. O 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN, por sua vez, diferentemente do desempenho total 

do Rio Grande do Norte, por contar com uma estrutura melhor no setor público de ensino e com uma 

equipe docente bem preparada, tem participado com número crescente de professores nas últimas 

edições dos convênios institucionais de intercâmbio educacional e cultural direcionados aos 

professores e estudantes, sempre enviando um seleto grupo para aperfeiçoamento no exterior. 

Infere-se, portanto, que se faz necessário aprimorar os conhecimentos dos professores da 

nossa rede pública estadual e municipal, de modo a capacitá-los a alcançar a pontuação mínima 

exigida e fazer uso das vagas oferecidas, gerando um corpo técnico-docente mais apto a preparar 

nossos alunos a progredirem nos estudos, ao aperfeiçoamento no exterior ou nas suas atividades de 

trabalho. O IFRN, dada a sua importância social, política e educacional no estado, pode e deve 

contribuir para o aperfeiçoamento de equipes docentes de outras instituições do estado e municípios. 

Logo, elaboramos e executamos o Curso de Aperfeiçoamento de Língua Inglesa para Docentes da 

Rede Pública no IFRN – Campus Natal Central, destinado a professores das redes federal, estadual e 

municipal do nosso estado sem custos para esse público-alvo. É nossa contribuição como ex-

participantes de edições do PDPI e como professores do IFRN para a melhoria da participação do 

RN. Nossa instituição tem tradição de participação ativa na vida da nossa comunidade há mais de 100 

anos e, hoje, encontra-se em processo de expansão por todas as regiões do estado do Rio Grande do 

Norte. A qualidade docente e discente do IFRN está presente em todos os seus campi e unidades, 

levando saber técnico aliado à formação de um técnico cidadão. Logo, cada campus tem seu papel 

definido em uma área ou áreas do saber e passa a fazer parte da comunidade e região onde se localiza. 

Neste ano de 2018, estamos realizando a 3ª edição desse curso (após, 2014 e 2017). 

Temos, então, como objetivo geral do nosso curso preparar o corpo docente da escola pública 

do Rio Grande do Norte nos níveis federal, estadual e municipal, através da criação de um espaço de 

interação produtiva e de troca de experiências em língua inglesa e fazendo uso das quatro habilidades, 

com reflexos no desempenho do alunado e melhoria para todos em testes de proficiência de inglês. 

As estratégias para alcançar o propósito do nosso curso será pela utilização da língua inglesa 

como ferramenta de comunicação e aprendizado, desenvolvendo exercícios de auto apresentação e 

criação de diálogos com colegas; pelo aumento da competência oral em língua inglesa através de 

estratégias de conversação e uso de filmes e canções, ressaltando as estratégias de speaking e 

listening; pela melhoria do desempenho das habilidades de reading e writing através de exercícios 

em sala ou para casa, pela podendo usar a Internet como fonte de apoio; pela criação de e-portfolios 

e relato de experiências e reflexões em programas on line disponíveis na Web; pelo desenvolvimento 

do domínio da oralidade e leitura através de filmes e clips ou através do aprendizado das novas 

tecnologias; pela manutenção da conversação livre, variando temas conforme a discussão se 

desenvolve e pratica de canções apresentadas através de clips e vídeos e uso de programas on line; 

pela elaboração de textos originais e suas apresentações aos colegas com sua consequente leitura em 

sala; pelo desenvolvimento de pesquisas temáticas a partir de material bibliográfico ou retirado da 

Internet e pela promoção da autonomia de aprendizado entre os participantes, para que os mesmos 

possam continuar desenvolvendo as quatro habilidades em língua inglesa após o término do curso. 
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2 METODOLOGIA 

A metodologia empregada no curso consiste em aulas presenciais, desenvolvidas através de 

conversação apenas em língua inglesa, admitindo-se a língua portuguesa como elemento 

comparativo/contrastivo, em um encontro semanal. Embora as abordagens e metodologia não sejam 

tópicos de debate, os encontros regidos pelos tutores do IFRN visam a prover exemplos didáticos que 

possam servir de inspiração para o trabalho dos professores participantes do curso. 

Este encontro se dá em um Laboratório de Língua Inglesa do IFRN – Campus Natal Central 

– CNAT, em 33 dias de aulas duplas, perfazendo 66 horas-aulas no horário das 19:00 às 20:30 das

terças-feiras. As aulas abordam temas livres de conversação, inclusive aqueles sugeridos pelos

participantes, revisão de tópicos gramaticais, técnicas de escrita, leitura e tradução de e em língua

inglesa, além, principalmente, de seus aspectos fonéticos, de modo a aperfeiçoar a oralidade, que se

têm mostrado como vilã nos exames de proficiência do inglês. As quatro habilidades do ensino de

línguas são elementos metodológicos importantes e essenciais. Seminários com colegas professores

convidados, apresentando alguns tópicos escolhidos e acordados são utilizados. A criação de um e-

portfolio e a utilização de sites livres da Internet que possibilitem uma prática autônoma serão

incentivadas. Novas abordagens via TI serão inseridas como forma de complementação ou

atualização.

As quatro habilidades do ensino de línguas são elementos metodológicos importantes e 

essenciais. Em testes de proficiência de línguas estrangeiras, os elementos da oralidade têm diminuído 

a pontuação dos test-takers, sendo, dessa forma ponto principal do nosso curso, mesmo que possamos 

e devamos receber tarefas escritas, de modo a podermos corrigir prováveis dificuldades na habilidade 

escrever. A bibliografia usada no curso já dá uma mostra dos autores que são usados para sanar 

dificuldades nas quatro habilidades. Novas abordagens do idioma através de elementos da TI são 

apresentadas como forma de melhorar o desempenho dos docentes e discentes na prática diária. As 

redes sociais são elementos essenciais no processo de melhoria da oralidade do inglês e, portanto, 

incentivada. Submeter-se a testes de proficiência tais como o TOEFL e o IELTS é altamente 

estimulado. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O acompanhamento e a avaliação contínua servem como elementos para nos dar a medida 

exata do desenvolvimento e progresso de todos e de cada um, proporcionando os ajustes necessários 

durante o curso. 

A avaliação contínua, neste curso, não pressupõe atribuição de notas numéricas, mas apenas 

na modalidade pass e fail onde os critérios de aprovação no curso são obtidos com um mínimo de 

70% de presença e participação em sala de aula. O desempenho em tarefas a cada encontro já 

demonstra a progressão do aproveitamento dos colegas professores que frequentam o curso. A 

expectativa, no término do curso, é que seus participantes tenham uma melhora perceptível nas quatro 

habilidades linguísticas, listening, speaking, reading e writing, mas, principalmente, no desempenho 

da oralidade, que sempre é referendada por uma avaliação comparativa com uma avaliação inicial e, 

consequentemente, por uma maior pontuação nos exames de proficiência em língua inglesa. O melhor 

desempenho, a partir de 450 pontos no TOEFL-ITP, possibilita sua participação em projetos de 

aperfeiçoamento docente, de iniciativa governamental ou de outras instituições educacionais, levando 

nosso estado a ocupar as vagas disponibilizadas e merecidas. No decorrer do curso, alguns 

frequentadores poderão ser chamados a desenvolver atividades extras, inclusive a regência de 

algumas aulas. A turma deverá ter uma caderneta oficial com registro de frequência e avaliações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término dos cursos, foi observado um considerável aumento da fluência por parte de vários 

participantes, assim como um aumento da segurança na expressão oral em língua inglesa. O curso foi 

idealizado em 2014 em resposta à participação no programa de capacitação de professores PDPI 

realizado nos Estados Unidos. Após o início do curso em 2014, houve aprovação de participantes em 

todas as edições do programa PDPI.  

Entendemos que o espaço de interação linguística em língua inglesa está consolidado no 

âmbito do Campus Natal-Central do IFRN. Como notória contribuição temos a melhora da oralidade 

e atualização dos docentes nas quatro habilidades, bem como um aumento nos resultados em testes 

de proficiência. Esperamos que o curso possa funcionar como um embrião para uma Especialização 

em Inglês no IFRN. 
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INFORMÁTICA NA ESCOLA 

SOUZA, L. V.1; PESSOA, M. V. T.2; SILVA, D. G. O.3 e AZEVEDO, R. A4 
1,2,3,4 IFRN – Campus Nova Cruz; 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Ainda hoje, grande parte da população brasileira é 

excluída da era digital. Nesse contexto, a educação é 

uma importante ferramenta aliada à inclusão digital. 

O objetivo do Projeto Informática na Escola é 

alcançar jovens entre 11 e 16 anos, cursando o Ensino 

Fundamental II, para uma formação básica em 

microinformática, com a finalidade de proporcionar 

sua inclusão digital. Este projeto é executado com 

aulas práticas e expositivas oferecendo 

conhecimentos básicos de informática. Ainda, um 

laboratório com 10 computadores foi montado na 

escola pública beneficiária deste projeto.

ABSTRACT 

Even today, much of the Brazilian population is 

excluded from the digital age. In this context, 

education is an important tool in addition to digital 

inclusion. The goal of project “Informatics in the 

School” is to reach young people between 11 and 16 

years old, attending Elementary School II, for a basic 

training in microinformatics, with the purpose of 

providing their digital inclusion. This project is 

executed with practical and expositive classes 

offering basic computer skills. In addition, a 

laboratory with 10 computers was set up in the public 

school benefiting from this project.

1 INTRODUÇÃO 

A informática, no mundo globalizado no qual vivemos, está presente em tudo a nossa volta, 

seja na educação, mercado financeiro, saúde, transporte, engenharias, gestão, entre outros. Desta 

forma, a tecnologia, de alguma forma, está inserida no cotidiano de todos. Lidar com a tecnologia e 

dominar o básico, é um dos objetivos da inclusão digital (DIANA, 2017). Visando o cenário atual do 

Brasil, é possível observar o grande obstáculo que ainda é a inclusão digital. O governo brasileiro no 

portal Web do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, apresenta iniciativas em 

inclusão digital que “visam garantir a disseminação e o uso das tecnologias da informação e 

comunicação orientadas ao desenvolvimento social, econômico, político, cultural, ambiental e 

PALAVRAS-CHAVE: Aula, Escola pública, Inclusão Digital, Informática Básica, Jovens. 

KEYWORDS: Class, Public School, Digital Inclusion, Basic Informatics, Young 
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tecnológico, centrados nas pessoas, em especial nas comunidades e segmentos excluídos” 

(GOVERNO DIGITAL, 2018). 

Idealmente, é interessante que todos participem e integrem este mundo que tanto avança 

tecnologicamente. Para isso, é necessária a preparação e educação de todos para o convívio, uso e 

desenvolvimento dos dispositivos e sistemas de informática que nos cercam. A princípio, a primeira 

barreira a ser derrubada é a do ensino básico de informática para todos. Esta barreira é apresentada 

como problemática por este projeto, que identificou que existem lacunas do ponto de vista de inclusão 

digital em estudantes do ensino público de nível fundamental. 

A Inclusão digital está diretamente relacionada à educação, pois a inclusão, sendo um grande 

desafio à nossa sociedade, a partir de uma aprendizagem autônoma, gera sujeitos livres de exclusões, 

sejam elas de origem social, sejam pedagógicas. O avanço das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC’s) que se expandiu rapidamente e hoje faz parte das relações globais, leva a 

constatarmos que a maioria das pessoas possuem um computador, internet e outras maneiras de 

interagir com o mundo digital. Constatou-se que são várias as motivações na vida dos nossos jovens 

para procurarem cursos para aprenderem informática como: o desejo de aprender mais ou continuar 

aprendendo para não serem excluídos, tanto da sociedade, do grupo de jovens e também do núcleo 

familiar por não falarem e entenderem a linguagem das tecnologias; superarem as dificuldades e 

dominarem o computador, como também realizar-se pessoalmente aumentando a autoestima.  

A promoção do ensino de informática básica para alunos do Ensino Fundamental II, na faixa 

etária de 11 a 16 anos, mostra-se como alternativa para a disseminação de conhecimentos básicos 

necessários para uma melhor inserção ao mundo tecnológico. Por essa razão, por não existir na escola 

aulas de informática e como forma de alcançar a comunidade externa ao IFRN, são ministradas aulas 

semanais na Escola Municipal Nestor Marinho (EMNM), na cidade de Nova Cruz-RN, buscando 

modificar o conhecimento desses jovens através das aulas de informática na escola. 

O objetivo geral do projeto Informática na Escola é ensinar a esses jovens que estão entrando 

no mundo da informática, ferramentas indispensáveis em qualquer ambiente, seja de estudo, lazer ou 

trabalho. Como objetivos específicos podemos citar: Proporcionar aos alunos a compreensão dos 

conceitos básicos da informática; capacitar os alunos para reconhecer diferentes tipos de hardware e 

software e capacitá-los para o uso correto do editor de texto (Microsoft Word) e no desenvolvimento 

de apresentações (Microsoft Power Point). 

É esperado que ao final do curso os alunos tenham desenvolvido habilidades básicas em 

informática, compreendido todos os conceitos necessários e, em um futuro próximo, estejam aptos a 

repassar o conhecimento aprendido, assim como espera-se que esse seja apenas um pontapé inicial 

de novas formações. Já os discentes do Instituto Federal envolvidos no projeto de extensão, estão 

tendo a oportunidade de entrar em contato com a comunidade externa, pôr em prática os 

conhecimentos adquiridos no curso e promover a inclusão digital de jovens, transformando a região 

que residem através de ações institucionais. 

2 METODOLOGIA 

Descrever as formas e técnicas que foram/serão utilizadas para executar as atividades do 

projeto, devendo explicar de forma objetiva como se deu/dará a realização de cada atividade. Faz-se 

necessário demonstrar a articulação entre os procedimentos metodológicos e os objetivos propostos 

na solução do problema levantado. 

O projeto Informática na Escola foi dividido em duas grandes partes: a primeira parte que 

consta da montagem e instalação de um laboratório de informática na Escola Nestor Marinho; e a 
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segunda parte onde são ministradas aulas de informática básica para alunos do ensino fundamental 

II. A execução da primeira etapa do projeto durou cerca de um mês e foi concluída com êxito. Dez

computadores com CPU, monitor, teclado, mouse e estabilizador foram instalados em uma sala da

escola municipal Nestor Marinho em Nova Cruz-RN. Estes computadores foram doados à escola no

intuito de oferecer aos seus alunos aulas de informática. A sala de aula, lousa mesas para os

computadores, bem como a instalação elétrica, foi disponibilizada pela própria escola municipal. Esta

etapa era pré-requisito para a segunda, pois sem sua exitosa conclusão, não seria possível iniciar as

aulas de informática.

A segunda etapa do projeto está em execução desde o mês de julho de 2018 e será finalizada 

em novembro do deste mesmo ano. As aulas foram planejadas adaptando o conteúdo programático 

da disciplina Informática Básica do curso técnico integrado em Informática do IFRN. Além disso, 

utilizou-se os livros de informática disponíveis na biblioteca do IFRN em Nova Cruz: Introdução à 

Informática (CAPRON, 2004), Introdução à Informática e Windows XP: fácil e passo a passo 

(RABELO, 2007) e livros das ferramentas do pacote Microsoft Office Word e Power Point (COX, 

2011) e (COX, 2013). O planejamento segue o formato de aplicação de aulas semanais práticas e 

expositivas às quartas e quintas, com carga horária de três horas semanais por turma. São duas turmas 

e cada uma delas com dez alunos. A quantidade de alunos por turma foi definida devido ao espaço 

disponível para trabalho dentro do laboratório. 

O método de seleção dos alunos para o preenchimento das vagas foi de responsabilidade da 

coordenação da escola, que nos informou, posteriormente, a utilização de aspectos importantes como: 

melhores notas e melhores comportamentos. A justificativa foi de que assim, os outros alunos seriam 

incentivados a seguir o exemplo dos colegas para conseguir vaga em projetos futuros. 

O acompanhamento dos alunos do projeto é feito toda aula com aplicação de exercícios 

práticos no computador. Desta forma a evolução deles é seguida de perto, com a possibilidade 

imediata de resolução de dúvidas. A metodologia de avaliação dos participantes do projeto é através 

da aplicação de 3 avaliações, duas delas exatamente iguais aplicadas em momentos diferentes do 

curso. Foram aplicados dois questionários no início do curso, um com a finalidade de verificar o nível 

de conhecimento dos alunos para podermos adaptar as aulas de acordo com as necessidades deles, e 

outro para saber o contato dos mesmos com a tecnologia de modo geral, abordando o acesso à internet 

e aparelhos digitais. O primeiro questionário será reaplicado no final do curso, com o intuito de 

averiguar a evolução do conhecimento dos estudantes, através da comparação do desempenho final 

com o do início. Ao final do curso serão emitidos certificados de conclusão do curso contadas as 

horas de participação de todos, sem atribuição de notas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir do questionário aplicado no primeiro dia de aula, adequou-se o formato das aulas de 

acordo com o resultado obtido para satisfazer as necessidades dos alunos. Foi notória a carência de 

um conhecimento específico na área e a dificuldade que todos tiveram nas primeiras aulas. Será 

através da reaplicação desse mesmo questionário que, ao final do curso, deve-se perceber a evolução 

e a obtenção de um saber tecnológico básico que proporcionará uma inclusão digital mais cedo para 

os alunos alvo do projeto. 

No decorrer do curso, vários obstáculos surgiram desde a parte estrutural do laboratório de 

informática até a dificuldade em planejar os dias de aula devido a feriados e paralisações. Por ser um 

laboratório recém montado, com computadores doados e um certo tempo de uso, algumas vezes as 

aulas são interrompidas e/ou reprogramadas por causa de algum defeito apresentado pelas máquinas. 

Embora a escola seja localizada na cidade de Nova Cruz, muitos alunos dependem do transporte 
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público para locomover-se até ela, o que acaba tornando-se um empecilho ao longo do curso, ou seja, 

o ônibus escolar não foi naquele dia, era véspera de feriado, entre outros. Isso causa um certo atraso

no planejamento. Tivemos dificuldades também por não haver internet na escola, o que limitou

algumas das nossas aulas e atrasou outras.

Apesar da dificuldade apresentada pelos estudantes no início das duas turmas, o desempenho 

que está sendo demonstrado por eles é notório, na qual a capacidade de absorção dos conteúdos está 

ocorrendo mais rápido do que o esperado. Já estão dominando todo conteúdo ministrado como 

sistemas operacionais, utilitários, ferramentas de sistema e internet. O interesse dos alunos nas aulas 

surpreendeu as expectativas e demonstra a carência por inclusão digital como identificado nas etapas 

de concepção deste projeto. O andamento e aplicação das aulas está seguindo o planejamento e é 

esperada a conclusão do projeto de modo natural e sem problemas que não possam ser sanados, como 

o já citado problema com transporte.

Tem-se como principal finalidade que estes alunos, através do absorvimento do conteúdo e 

das práticas realizadas, possam estar capacitados e aptos a ingressar, em um futuro próximo, no 

mercado de trabalho que exija um conhecimento básico em informática. Além disso, é necessário 

ressaltar a importância do aprendizado para garantir a inclusão digital, tendo em vista que o mundo 

está cada vez mais tecnológico. 

Até o eventual momento, todas as expectativas estão sendo alcançadas e os objetivos, até 

então, estão sendo alcançados progressivamente. É  perceptível a presença do envolvimento dos 

alunos nas aulas e nos seus anseios para colocar em prática tudo que está sendo visto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista que a principal função dos projetos de extensão é a ligação da comunidade 

externa com os alunos e servidores da instituição, o projeto cumpriu, quase que imediatamente, esse 

papel dentro do âmbito escolar proposto. É possível afirmar que a integração do Instituto com a 

comunidade externa está acontecendo neste projeto e que o ganho social e pessoal é evidente. 

Há um evidente anseio pelas aulas, principalmente por parte dos alunos, sejam eles das turmas 

ou não. Algumas vezes, alunos de outras turmas pedem para participar da aula e isso evidencia os 

benefícios que o projeto tem levado à escola. Isto é, a presença de um laboratório de informática em 

funcionamento regular atrai a atenção de todas as pessoas da escola e fazem com que os alunos 

despertem curiosidade acerca das tecnologias, de modo geral. 

Portanto já é possível dizer que os objetivos do projeto foram alcançados, pois estão sendo 

oferecidos a alunos do ensino fundamental II de uma escola municipal aulas de informática básica 

com viés socioeducativo visando a inclusão digital dos mesmos. Por fim, ao final do curso é esperado 

que mais conhecimentos sejam adquiridos pelos alunos, com sua finalização no mês de novembro de 

2018. 

Mediante a experiência relatada, seria importante que projetos de iniciação aos conhecimentos 

em informática básica prosseguissem na Escola Municipal Nestor Marinho. Assim como fica o desejo 

que outras escolas do município e região demonstrem interesse e adiram a experiências como essa, 

que só tende a trazer benefícios para a comunidade. 
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PERFIL PROVISÓRIO DAS BUSCADORAS E BUSCADORES DA FEIRA 

DE ECOMONIA SOLIDÁRIA DO IFRN – CAMPUS MOSSORÓ 

 NOGUEIRA, Rebeca Eloisa da Silveira¹; VIOLA, Giordano Gubert² 
¹IFRN – Campus Mossoró; ²Programa de Pós-graduação em Ensino IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO

A Economia Solidária é uma alternativa ao modo de 

produção capitalista. Entendendo isso, o projeto 

GerAção Solidária fomenta, capacita e fortalece os 

empreendimentos solidários da região de Natal e 

Mossoró. Uma das atividades promovidas pelo 

projeto é a Feira de Economia Solidária do IFRN – 

Campus Mossoró. Abrangendo a comunidade 

acadêmica e externa, a feira é mais um espaço de 

comercialização a preço justo, contando com uma 

variedade de produtos agroecológicos, orgânicos e 

artesanatos. Para ampliar a compreensão deste 

processo desenvolvemos um estudo sobre os/as 

buscadores/as da feira. 

ABSTRACT

The Solidarity Economy is an alternative to the 

capitalist system. The GerAção Solidária project 

corroborates for the consolidation of groups involved 

to alternative models in the Natal and Mossoró 

region. One of the activities promoted by GerAção 

Solidária is the Feira de Economia Solidária do IFRN 

– Campus Mossoró. The public of fair trade is

compounds by academic and foreign community.

Currently, the fair is a space of just price and include

a variety of agroecological and organic products. The

goal of this work is: elucidate who is the visitors of

the organic fair in the IFRN/Mossoró.

1 INTRODUÇÃO 

O capitalismo é um modelo comercial/econômico baseado no lucro, na competição e na 

heterogestão entre outras questões. Sendo o modelo de relações comerciais internacionais vigente 

entre a maioria dos países. Nesse contexto, grupos econômicos de pessoas excluídas procuram por 

modelos contra hegemônicos. Atualmente a Economia Solidária surge como uma das alternativas ao 

modelo vigente trazendo como princípios básicos a autogestão, solidariedade e a cooperação (Singer, 

2002). Esta está relacionada a mudança no modo de produzir e comercializar se preocupando com a 

democracia, com a natureza e com a geração de renda para o/a trabalhador/a.   

Entendendo isto, o projeto Mulheres e Jovens: Economia Solidária como alternativa para 

ampliação do trabalho e renda em Natal e Mossoró no Rio Grande do Norte, também conhecido 

PALAVRAS-CHAVE:  Agricultura familiar, comércio justo, rede de comercialização, geração de renda, 

mulheres e jovens. 

KEYWORDS:  Family farming, fair trade, marketing network, income generation, women and 

youth. 
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como GerAção Solidária, foi criado com o objetivo de fomentar, capacitar e fortalecer os 

empreendimentos solidários constituídos por mulheres e jovens de baixa renda da região. Uma das 

atividades implantadas pelo projeto em 2016 foi a realização da Feira de Economia Solidária do 

IFRN/Campus Mossoró, o nosso objeto de estudo deste trabalho. 

2 METODOLOGIA 

A feira acontece semanalmente nas dependências do Campus convidando dezenas de pessoas, 

incluindo comunidade acadêmica e externa, a buscarem produtos agroecológicos e orgânicos 

produzidos por agricultoras/es, artesãs/ãos e catadoras/es assessorados/as pelo projeto e 

cooperadas/os com a Rede Xique Xique de Economia Solidária. Além de ser mais um espaço de 

comercialização, a feira é um lugar de troca de saberes, conhecimentos, amizades, solidariedade e 

harmonia (Jesus e Damercê, 2016). Entre os produtos comercializados estão: tomate cereja, mel, 

ovos, polpa de fruta, doces, queijos, hortaliças variadas, pães, bolos, tortas e, ainda, o artesanato.  

A feira é uma parceria entre o projeto GerAção Solidária, a Rede Xique Xique de Economia 

Solidária e o Centro Feminista 08 de Março. Contando, para sua realização, com o apoio da equipe 

interna do projeto, constituída por bolsistas e professores do IFRN, e equipe externa, composta por 

coordenação externa da Rede e técnicos de campo, além de jovens e mulheres de grupos assistidos 

pelo projeto.  

Em uma relação direta entre buscador, termo dado aqueles que compram na feira, e vendedor, 

a atividade se mostra de extrema importância tanto para os grupos, por ser mais um ponto de busca 

dos produtos, quanto para as pessoas que visitam a feira. Estas/es buscadoras/es tem acesso a produtos 

de qualidade, produzidos através da agricultura familiar, sem utilização de insumos químicos, 

adicionalmente este momento potencialmente, desperta curiosidades, propiciando que as pessoas 

possam vir a conhecer um pouco mais sobre a Economia Solidária.  

A dinâmica de ação ocorre da seguinte maneira: Inicialmente a Rede Xique Xique ia 

diretamente as comunidades para buscar os produtos, mas devido ao custo alto e o fim de alguns 

projetos que apoiavam a Rede, se tornou uma ação inviável. Então hoje os próprios/as agricultores/as 

são responsáveis pelo transporte dos produtos até a sede da Rede. A partir deste momento a Rede 

encaminha os produtos para as feiras que acontecem na cidade. Esse transporte ocorre sempre no dia 

ou em dias anteriores as feiras, no caso de Mossoró seriam as terças e quintas.  

Esse processo é muito importante porque elimina os atravessadores. Esses são aqueles que 

têm recursos disponíveis para chegar diretamente as agricultoras e agricultores e convence-los a 

vender os produtos por um preço muito menor do que deveria e revender para os supermercados e 

outros centros de comercialização por um custo mais elevado. Isso acontece porque, além de comprar 

em grande quantidade, os/as produtores/as recebem o dinheiro na hora da venda, ao contrário da Rede 

Xique Xique que só repassa o dinheiro mensalmente.  

Quando os atravessadores tentam comprar os produtos eles não levam em consideração qual 

o processo de produção daquele alimento. Então os/as agricultores/as, além de venderem o produto

por um preço muito baixo, o objetivo final é apenas ter o produto em mãos, então ele começará a

buscar um meio de produção que tenha um custo mais baixo.
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Para a Rede Xique Xique esse processo não é interessante pois eles defendem uma lógica de 

produção que é a agroecológica. Nesse processo os valores agregados acabam se tornando muito 

maiores, além do financeiro há também os valores morais, sociais e ambientais. E é por isso que o 

processo de conscientização dos/as produtores/as é bastante trabalhado.  

A dinâmica da Feira se dá da seguinte forma: Todas as quartas, servidores terceirizados do 

IFRN arrumam as 4 mesas, estudantes arrumam uma mesa extra e cadeiras e buscam o carrinho para 

carregar as caixas com os produtos. A partir das 8h da manhã, os produtos estão sendo postos sobre 

as mesas, atraindo dezenas de buscadores/as, que esperam ansiosos/as para levarem seus produtos. 

Figura 1 - Bolsista em processo de montagem da feira 

Para estudar um pouco mais sobre o público da feira foi elaborado um questionário simples 

no qual o entrevistado diria sua profissão, idade e em seguida, responderia por que ele compra na 

feira, marcando de 1 a 5, a relevância de cinco características que a feira apresentava. Elas eram a 

acessibilidade, amizades, causa, venda a prazo e confiança no produto. Destacamos que buscadoras/es 

não precisavam ordenar em importância e poderiam atribuir nota igual a cada um dos itens. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2586



3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Por experiência e acompanhamento semanal da Feira, sabemos que ela é um espaço que rende 

em média de 600,00 a 1000,00 por semana para as/os agricultoras/es, passando por lá cerca de 60 

buscadoras/es. Como princípio de analise entrevistamos 29 buscadores/as na primeira quarta-feira de 

setembro. 

Observamos que: dentre o público da feira estavam presentes servidores/as, professores/as, 

estudantes e comunidade externa, com uma idade variante de 16 a 65 anos.  

Figura 2 - Relação bolsista/buscador durante a feira 

Em resposta ao nosso questionário observamos que: 90% das pessoas acham tem total 

confiança no produto, sendo este supostamente um grande incentivo para estas pessoas buscarem 

produtos na feira. A acessibilidade com cerca de 76% é outro fator importante, de fato observasse 

que buscadoras/es são em sua maioria funcionários/as do IFRN, sendo assim, a feira dentro da 

instituição atrai com facilidade estes/as buscadores/as. A causa do projeto, é considerada importante 

para cerca de 57% das pessoas que buscam os produtos, enquanto os vínculos de amizade com as/os 

agricultoras/es e bolsistas aparece como importante para 46%, e, por último, a venda a prazo, 

apresenta 38% de resposta máxima (dados brutos na Tabela 1). 

Tabela 1 - Dados brutos sobre os motivos de se buscas na feira 

Analisando esses dados podemos perceber uma falta de interação entre os/as estudantes e a 

feira, considerando que a maior parte dos/as buscadores/as são docentes e estão concentrados na faixa 

etária de 31 a 40 anos. Isso talvez ocorra pelos tipos de produtos que são disponíveis, que apesar da 
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acessibilidade, talvez não interessem prioritariamente aos jovens. Pode ser, ainda, que estes não 

entendam o objetivo da feira e o seu processo de construção. 

Outro ponto a ser analisado é a qualidade do produto. Além de apresentar um preço justo, que 

não afeta negativamente o/a buscador/a ou produtor/a, os produtos passam por uma verificação antes 

de serem postos à venda.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos que: maior parte de buscadores/as é composta por docentes do IFRN/Mossoró e 

funcionários/as do Campus, tanto públicos como terceirizados, e que poucos/as discentes buscam na 

feira. A maioria das/os buscadores/as tem total confiança no produto ofertado por agricultores/as, mas 

apenas a metade da um valor total a causa da Economia Solidária. Portanto, o objetivo de aumentar 

a fonte de renda de agricultoras/es é bem alcançado e a confiança na produção agroecológica, familiar 

e orgânica é facilmente reconhecida, faltando-nos conseguir ampliar o pensamento sobre a questão 

contra hegemônica da economia solidária. Adicionalmente, cabe salientar que, através de um 

estudante de Gestão Ambiental do IFRN, a Feira já atingiu outro polo. Hoje, também contamos com 

a Feira de Economia Solidária da Justiça, que acontece quinzenalmente nas dependências do Fórum 

Desembargador Silveira Martins. Sendo assim, o Projeto tem aberto portas para a expansão e 

divulgação de ideias como agroecologia, feminismo e economia solidária. É importante salientar 

ainda, que devemos ampliar a divulgação das ideias da economia solidaria com buscadoras/es, assim 

como, ampliar a participação de discentes como buscadores/as. Neste intuito, na segunda semana de 

novembro realizaremos um café da manhã coletivo na Feira convidando discentes, docentes, 

terceirizados e a comunidade para experimentar produtos que a Feira comercializa. 
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Segundo os princípios da inclusão, escola e sociedade de forma geral, devem adequar-se para incluir as pessoas com deficiências. Diante da necessidade,

o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais junto com o Núcleo de Pesquisa em Matemática, oportunizou um curso de

extensão em LIBRAS com foco em matemática, objetivando sensibilizar sobre a educação dos surdos, capacitando docentes e acadêmicos do curso de

Licenciatura em Matemática do IFRN/CNAT na aquisição da Libras e manifestar sua preocupação e esforço para tornar-se uma instituição inclusiva.

PALAVRAS-CHAVE: LIBRAS, Matemática, Ensino, Inclusão e Surdo.

Segundo o último Censo do IBGE, em 2010 o número era de 9,7 milhões com deficiência auditiva, onde 344,2 mil são surdos. De fato, esses são

números significativos de pessoas que merecem toda atenção, cuidado e instrução assim como todos os cidadãos. De acordo com a LEI Nº 10.436/2002 e o

Decreto Nº 5.626/2005, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é entendida como sendo a “forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico

de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, de transmissão de ideias e fatos é oriundo de comunidade de pessoas surdas do Brasil”. De

acordo com a Legislação Federal vigente, cabe as instituições públicas e privadas capacitarem seus funcionários a fim de que as comunidades surdas

passem a ser atendidas com igualdade de condições tanto quanto as ouvintes.

Nesse intuito, o Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE), junto com o Núcleo de Pesquisa em

Matemática (NUPEM) disponibilizou um curso de extensão em LIBRAS com foco no ensino de matemática, por meio do projeto Libras para Matemática,

tendo como objetivo sensibilizar sobre o direito a educação das pessoas surdas, uma vez que, esta é a "língua materna", a língua oficial das pessoas com

essa deficiência no Brasil, desenvolvendo os conhecimentos básicos da estrutura gramatical da Libras, bem como os parâmetros necessários para a

realização de um sinal, ou seja, ao final deste, o estudante deverá posicionar, movimentar, configurar e expressar os sinais correspondentes à Libras

corretamente, tornando possível a comunicação contextualizada entre surdos e ouvintes no convívio social e educacional, promovendo a compreensão da

Libras, da cultura e identidade da pessoa surda.

O curso teve duração de 40 horas e aconteceu de forma presencial, por meio de encontros às sextas das 13h00 às 14h30. O público alvo foram

docentes, técnicos-admistrativo, acadêmicos da Instituição e pessoas da comunidade totalizando 16 o número de participantes da turma, o que proporcionou

um melhor acompanhamento por parte dos professores e melhores resultados de aprendizagem. Também ocorreu a participação de pessoas surdas

possibilitando através da interação com os cursistas desenvolver habilidades no uso dos sinais.

No primeiro momento foram executadas aulas expositivas, teóricas e práticas (diálogos em LIBRAS) de forma individual e em grupos. Também

houveram atividades extracurriculares e presenciais com exposição. Em outro momento foi feito uma entrevista com convidados surdos os quais deram seus

depoimentos e nos informaram sobre suas experiências de vida surda. Estudamos também a respeito da cultura e identidades surdas.

No segundo momento as aulas de LIBRAS foram voltadas para o de Ensino em Matemática, em que contamos com a presença de interpretes e de um

ou mais consultores surdos visando a formação dos professores, capacitados a fim de atender as necessidades dos alunos surdos.

Foi realizado avaliações durante o processo de aprendizagem nas modalidades diagnóstica, formativa e somativa. Utilizando-se de trabalhos individuais

e em grupos, além de elementos como assiduidade, pontualidade, interesse e participação do cursista. Assim, ao término do curso, o cursista teve

que desenvolver um plano de aula, conforme o rigor matemático, todo em Libras, que é a língua natural do público alvo.

Os resultados esperados pelos professores de matemática que participarem do curso de LIBRAS eram:

• Compreensão do que é a Língua de Sinais nos seus aspectos fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático;

• Ter desenvolvido a percepção visual para melhor compreender a Língua de modalidade espaço visual;

• Entender diálogos e pequenas narrativas;

• Desenvolver um processo de compreensão e autonomia entre os membros envolvidos.

No seu geral, o resultados esperados foram obtidos, tendo uma excelente introdução a Libras, com muita motivação para um aprofundamento na

língua. Discussões sobre educação inclusiva, em particular para a comunidade surda e o ensino de matemática para surdos. Introdução de sinais para o

ensino de matemática.

Ao final do projeto, mesmo tendo sido de total sucesso ficou perceptível que merecia um pouco mais de tempo para o desenvolvimento da LIBRAS

básica, sinais simples e conversação, mas foi suprido, mesmo que de maneira mínima com atividades extracurriculares e vídeos indicados pelos intérpretes.

De muita valia, o projeto trouxe uma capacitação inusitada principalmente para os docentes da licenciatura, que apenas tem uma disciplina de LIBRAS

básica no curso. Ter contato com a língua em meio a sua área, faz com que o mesmo vise uma realidade cada vez mais próxima, a de um deficiente

auditivo em sua sala de aula.

BRASIL. Orientações para implementação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nota Técnica MEC/SEESP/GAB, 2009.

BRASIL. Presidência da República, casa civil. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002.

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d56 - 39k.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.
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O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO POR 

DOCENTES EM ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO DO ALTO OESTE 

POTIGUAR 

ALMINO R. C.¹; DA SILVA R. F.²; QUEIROZ N. K. A.³ 
1,2,3Instituto Federal Do Rio Grande Do Norte – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

TICs são Tecnologias da Informação e Comunicação 

que abrangem ferramentas como internet, 

computadores, celulares e softwares que podem 

auxiliar tanto na comunicação como na educação. O 

presente trabalho consiste em uma pesquisa 

quantitativa, utilizando um questionário sobre como 

está sendo feito o uso das TICs pelos docentes nas 

escolas da região do Alto Oeste Potiguar, e o quanto 

se sentem preparados para utilizá-las. Serão 

apresentados gráficos e análises dos resultados 

colhidos.

ABSTRACT 

ICTs are Information and Communication 

Technologies that include tools such as the internet, 

computers, mobile phones and software that can aid 

in both communication and education. The present 

work consists of a quantitative research, using a 

questionnaire about how the use of ICTs is being 

made by teachers in the schools of the “Alto Oeste 

Potiguar” region, and how much they feel prepared to 

use them. Graphs and analyzes of the results will be 

presented. 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Soares (2018), a tecnologia avança a cada dia alterando o nosso modo de viver. Isso 

influi diretamente nos processos de produção dos bens e dos serviços que se consome. Ou seja, 

observa-se que há uma mudança na sociedade, de maneira que as atuais preferências de mercado e de 

convívio não são iguais a décadas passadas, uma vez que a todo tempo os serviços tornam-se mais 

tecnológicos. No ambiente escolar a tecnologia também pode ser inserida no planejamento 

pedagógico, tanto como instrumento de pesquisa, com o objetivo de melhorar a qualidade da 

educação, como também na tentativa de despertar o estímulo de aprender nos alunos. 

 As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), que abrangem ferramentas como 

internet, computadores, projetores, celulares e softwares, se forem bem empregadas, podem funcionar 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Tecnologia, Alto Oeste Potiguar, Questionário, TICs. 

KEYWORDS: Education, Technology,  Alto Oeste Potiguar, Questionnaire, ICTs. 
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como facilitadoras em sala de aula, auxiliando tanto na comunicação como no ensino. As aulas 

ministradas podem se tornar mais dinâmicas, uma vez que fazendo o uso das TICs o professor pode 

apresentar o conteúdo disciplinar aos alunos por meio de plataformas interativas, que tornam as 

exposições mais atraentes e fomentadora. Tendo em vista que a sala de aula vem passando por 

constantes transformações como, por exemplo, o giz, o qual foi substituído pelo pincel, é esperado 

que a tecnologia já tenha sido incrementada na mesma, não como substituta, mas como ferramenta 

que auxilie o professor no processo de ensino e aprendizagem.  

Segundo Costa e Sousa (2017) “Compreende-se que as TICs assumiram uma função 

importante em termos de instrumento pedagógico, todavia esta, só funciona se for cuidadosamente 

planejada e controlada, para se evitar desperdícios de tempo e recursos financeiros”, embasando- se 

na afirmação desses autores, foram elaboradas algumas perguntas para saber se o uso das tecnologias 

estão sendo feitos e se sim, da forma correta. Como objeto de estudo foi escolhida a região do Alto 

Oeste Potiguar, uma região do estado do Rio Grande do Norte, localizada na mesorregião do Oeste 

Potiguar, região Nordeste do Brasil, formada por 30 municípios. 

A pesquisa realizada teve como objetivo geral verificar se as TICS estão sendo inseridas nas 

salas de aula da região do Alto Oeste Potiguar, auxiliando o professor em sala de aula e servindo 

como facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem. Como objetivos específicos o trabalho visa 

aplicar questionários impressos nas escolas de ensino básico da região do Alto Oeste Potiguar. Além 

disso, tais respostas serão utilizadas como objetos da pesquisa e serão apresentadas em análises e 

gráficos. 

2 METODOLOGIA 

O trabalho consistiu na elaboração e aplicação de um questionário direcionado a docentes 

com nove questões discursivas, com intuito de saber do entrevistado o seu conhecimento e afinidade 

com relação ao uso dessas ferramentas no ambiente escolar. Feito isso, foi realizada a aplicação em 

uma escola da rede municipal localizada em Alexandria - RN e após uma análise dos resultados 

percebeu-se que a adesão foi baixa (dois questionários respondidos, de dez professores). Acreditando 

que o último fato mencionado tenha, talvez, acontecido devido ao tamanho do questionário decidimos 

então fazer uma modificação na tentativa de obter respostas mais precisas nas aplicações seguintes. 

Na tentativa de diminuir o questionário tornamos ele totalmente objetivo e fizemos a junção 

de algumas questões. As alternativas apontadas em cada uma das questões foram produzidas com 

base em alguns questionários já respondidos na primeira etapa de aplicação. Com isso foi possível 

um melhor resultado da aplicação na segunda escola, localizada em Pau dos Ferros – RN, com a 

adesão de todos os participantes, onze professores. Para as pesquisas futuras em outras escolas o 

questionário será a última versão proposta, apenas com questões objetivas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

O questionário direcionado aos docentes foi composto por 5 questões objetivas: 

1- Você acredita que o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) interferem

na construção do conhecimento do aluno?

2- Caso você comece a trabalhar com as TICs, acredita que haverá uma mudança em seu

papel enquanto docente?

3- Você utiliza e se considera pronto/capaz de inserir as TICs no cotidiano da sala de aula?
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4- Você já participou ou teve a oportunidade de participar de alguma capacitação/palestra

sobre o papel ou uso das TICS?

5- Você utiliza alguma ferramenta tecnológica que o auxilie na preparação de suas aulas?

As perguntas possuem em média entre três e quatro alternativas. Em relação ao número de 

entrevistados, até o momento, houve um número inicial de treze professores, referentes à duas 

escolas. Os docentes que receberam os questionários foram aqueles que ministram aulas do sexto ao 

nono ano. De início tinha-se o propósito de colher dados em pelo menos uma escola em cada um dos 

30 municípios que compõem a região do Alto Oeste Potiguar, contudo, devido à grande dimensão da 

proposta, foi resolvido coletar, a princípio, em dois grandes centros da região: Alexandria e Pau dos 

Ferros. Na primeira cidade foram entrevistados, na Escola Municipal Dr. Gregório de Paiva, 

pertencente à rede pública, dez professores, dos quais dois responderam, enquanto em Pau dos Ferros 

foram entrevistados onze educadores no Colégio e Curso Evolução, pertencente à rede privada de 

ensino, ao qual todos responderam. 

Os dados coletados com o questionário aplicado aos educadores, com relação à primeira 

pergunta, mostra que 64% dos entrevistados acreditam que as TICs podem auxiliar na aprendizagem, 

em contraposição a 36% que defendem a ideia de que talvez sim, desde que aplicada de forma correta, 

e 0% dos professores consideram que aparelhos que tanto causam dispersão em sala de aula, como 

celular, não possam ser bem aproveitados didaticamente dentro da mesma. 

 Figura 1. Gráfico representando dados percentuais da primeira questão 

O resultado obtido com essa questão vai de acordo ao afirmado na sexta edição da pesquisa 

TIC Educação 2015, realizado pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil – Cetic.br, que afirma que 

mais de um terço dos educadores, 39%, utilizam tecnologias como o celular didaticamente.  

Com relação à pergunta de número dois, 73% dos entrevistados supõem que caso comecem a 

trabalhar com as TICs, seja necessário a adoção de uma nova postura pedagógica, ou seja, que haverá  

uma mudança nas atividades desempenhadas por ele. Enquanto 27% defendem que suas tarefas 

mudarão apenas parcialmente, enquanto 0%  julgam que o papel docente não mudará. Fica claro nas 

repostas a concordância dos docentes quanto a mudança no papel pedagógico com o uso TICs em 

sala.  
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Figura 2. Gráfico representando dados percentuais da segunda questão. 

Com relação ao questionamento da sua afinidade em trabalhar com as TICs,  46% dos 

discentes consideram-se capazes, 36% se consideram capazes, porém sentem um pouco de 

dificuldade, 18% não se consideram capazes, entretanto acreditam que se participarem de alguma 

capacitação possam conseguir, e 0% dizem que de forma alguma conseguiriam. Com isso pode-se 

verificar que mais da metade dos entrevistados não se sentem capazes ou bem preparados para utilizar 

as TICs em sala de aula. 

Figura 3. Gráfico representando dados percentuais da terceira questão. 

Já na questão de número quatro, que pergunta se os professores já haviam participado de 

alguma capacitação que tratasse a respeito da utilização da tecnologia obtivemos que 82% já haviam 

participado de alguma atividade e 18% nunca tinha participado, porém demonstraram interesse caso 

tivessem a oportunidade. A grande maioria dos docentes afirmam ter participado de capacitação com 

o uso de TICs em sala, porém como vimos anteriormente, boa parte deles também afirmam que não

se sentem preparados para tal uso.
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Figura 4. Gráfico representando dados percentuais da questão 

Com relação à quinta e última questão, 100% dos professores relataram que já utilizam 

algumas ferramentas tecnológicas para o preparo de suas aulas, como por exemplo a busca por 

materiais na internet, não se prendendo apenas aos livros didáticos. Referente ao uso para 

planejamento das aulas não registraram nenhuma dificuldade, como foi dito por Soares (2018), o uso 

das tecnologias e a internet está bem inserido em nosso cotidiano, porém mais da metade desses 

docentes afirmaram, anteriormente, também não possuir a habilidade necessária para utilizar as TICs 

em sala de aula. 

Figura 5. Gráfico representando dados percentuais da questão 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho desenvolvido buscou verificar na região do Alto Oeste Potiguar se 

professores conhecem e acreditam no potencial da utilização das TICs no processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que segundo Oliveira (2015) cada vez mais a tecnologia se faz presente na 
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escola e no aprendizado do aluno, seja pelo uso de equipamentos tecnológicos, seja por meio de 

projetos envolvendo educação e tecnologia. Foram apresentadas as respostas do questionário, sendo 

possível avaliar que em geral os docentes fazem uso das TICs nas escolas trabalhadas, porém ainda 

sentem dificuldades em utilizá-las em determinados aspectos, atestando que um dos pontos a serem 

trabalhados nesse aspecto é o de um melhor treinamento e práticas com as TICs em sala de aula.  

Como trabalho futuro temos o uso de questionário também aplicado aos alunos, sendo possível 

ter respostas objetivas sobre a realidade atual dos mesmos, e como melhorar o âmbito do ensino, com 

o uso das TICs, dentro das escolas do Alto Oeste Potiguar. Também como trabalho futuro está a

análise dos aspectos da realização dos questionários em escolas públicas e privadas, com o propósito

de verificar se existe uma disparidade entre os dados colhidos em cada uma.

Inicialmente o questionário foi aplicado com sucesso em duas escolas, e em outras duas 

escolas o questionário ainda está sendo aplicado. Entretanto, por ser uma pesquisa ainda em 

andamento, foram apresentados neste trabalho apenas os frutos das respostas finalizadas, 

provenientes das escolas: Escola Municipal Dr. Gregório de Paiva (Alexandria) e Colégio e Curso 

Evolução (Pau dos Ferros). Em um momento futuro mais escolas serão objetos de estudo, e mais 

análises poderão ser feitas. 
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 NÓS PROPOMOS NO POTENGI: TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR 
DO MUNICÍPIO DE RIACHUELO COM DESTINO AO IFRN CAMPUS 

SÃO PAULO DO POTENGI 

LOPES, A. L. A. 1; SILVA, L. K. R. 2 e TAVARES, E. S. B. 3 
1,2,3 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Educação. 

RESUMO 
Os alunos do IFRN São Paulo do Potengi que residem em Riachuelo vem enfrentando 
dificuldades com relação ao transporte escolar utilizado para se deslocarem de suas residências 
para a escola. Assim, no contexto do projeto “Nós Propomos novos usos do território do 
Potengi: do planejamento à ação”, realizamos pesquisas teórica e empírica sobre transporte 
público escolar e ainda sobre a situação social e econômica desses alunos. Portanto, sugerimos 
uma proposta de intervenção para que seja fornecido o transporte público escolar pela gestão 
pública municipal de Riachuelo.  

ABSTRACT 

The students of the IFRN São Paulo do Potengi campus who live in Riachuelo city are facing 
difficulties in relation to the school transportation used to move from their homes to school. 
Thus, in the context of the project "We propose new uses of the Potengi territory: from 
planning to action", we carry out theoretical and empirical research on public school transport 
and on the social and economic situation of these students. Therefore, we suggest a proposal 
for intervention to provide public school transport by the municipal public management of 
Riachuelo. 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto “Nós propomos novos usos do território potiguar: do planejamento a ação” 
passou a ser desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte (IFRN) campus São Paulo do Potengi (SPP), em 2017 com as turmas do 1º 
ano dos cursos Técnico Integrados de Nível Médio em Meio Ambiente e Edificações. O 
objetivo do projeto que é realizado a partir de uma parceria com o Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa (IGOT/ULisboa) é promover uma 
educação geográfica baseada na pesquisa, identificação e proposição de intervenções para 
problemas locais.  

PALAVRAS-CHAVE: Pesquisa. Transporte. Escolar. Riachuelo. IFRN. 

KEYWORDS:  Research. School Transportation. Riachuelo. 
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O IFRN conta em 2018 com 21 campus no estado, localizados prioritariamente nas 
principais centralidades da rede urbana estadual e dispostos de modo a contemplar todas as 
regiões do estado. Em 2013 foi instalado um campus em São Paulo do Potengi, o qual tem 
alunos de diversos municípios de sua área de influência e ainda de outras regiões. No ato da 
matrícula, os alunos que estudam em algum dos cursos no campus declararam residir em: 
Barcelona, Lagoa de Velhos, Santa Maria, Riachuelo, Ruy Barbosa, São Pedro, São Tomé e 
Senador Elói de Souza, Caiçara do Rio do Vento, Ielmo Marinho, Sítio Novo, Serra Caiada, 
Bom Jesus, Macaíba, Boa Saúde, Monte Alegre e Lagoa Salgada e até de Natal, Parnamirim, 
Currais Novos e São Fernando (que são casos isolados). 

Em todos os campus do IFRN, inclusive em São Paulo do Potengi, a maioria das 
prefeituras assinam acordos para disponibilizarem o transporte escolar público para o 
deslocamento do alunos dos municípios de residência para o IFRN, considerando que para se 
garantir o acesso e permanência dos estudantes a essa instituição de ensino se faz necessário 
pela maioria desses, um transporte público de diversos municípios, dado que muitos alunos 
são de famílias de baixa renda.  

Nesse sentido, a partir da proposta do projeto Nós Propomos e da ausência de 
transporte público escolar dos alunos que residem no município de Riachuelo e estudam no 
IFRN SPP, buscamos analisar como ocorre o transporte desses alunos e qual a situação sócio 
econômica dos mesmos, de modo a propor uma intervenção para que todos possuam o 
transporte, que dentre outras questões permite o acesso e a permanência na instituição. Diante 
dessa problemática, o projeto se propõe a discutir com a gestão pública municipal de 
Riachuelo o transporte escolar público com destino ao IFRN SPP, de modo a solucionar a 
dificuldade de acesso e deslocamento dos alunos do município de Riachuelo – RN ao IFRN, 
principalmente por aqueles que não têm condições de pagar pelo transporte, e ainda permitir 
que esse transporte ocorra de forma segura. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O Guia do Transporte Escolar, produzido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) (IBGE. FNDE, 2011), aponta que a Constituição Federal de 1988 assegura 
ao aluno da escola pública o direito ao transporte escolar, enquanto um meio de auxilio à 
educação. E também menciona que a Lei nº 9.394/96, mais conhecida como Lei de Diretrizes 
e Bases (LDB), prevê o direito do aluno ao uso do transporte escolar, mediante a obrigação 
de estado e municípios. 
          Dessa forma, dado que os Institutos Federais também contemplam a educação básica 
de ensino e que diante das distâncias entre os municípios de influência e os campus, se faz 
necessário um transporte, nos propomos a apresentar os resultados da pesquisa realizada e 
discutir com a gestão pública do município a necessidade de disponibilidade do transporte 
para os alunos do município de Riachuelo que estudam no IFRN São Paulo do Potengi, tal 
como ocorre com os demais municípios e nos outros campus, como forma de permitir aos 
discentes o acesso a educação básica. Uma vez que, sendo um transporte pago, possivelmente, 
há alunos que encontram dificuldades e não tem condições de custear e permanecer estudando. 
De acordo com Feijó (2006, p. 1): 

O educando, em especial o mais carente, possui inúmeras dificuldades para 
manter-se na escola, tais como: alimentação, transporte, vestuário e material 
didático para uso diário. Foi pensando nessa realidade que o legislador 
constituinte atrelou ao dever de oferecer a educação, outras obrigações que 

2597



VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

se podem chamar de “acessórias”, mas que, na verdade, complementam o 
direito ao ensino público e por meio das quais se possibilita o acesso e a 
permanência do educando no ambiente escolar. 

         Advindo dessa compreensão, pode-se afirmar que o transporte público escolar se torna 
fundamental e, de certa forma, integra o aporte em termos educacionais que pode ser 
concedido ao aluno, considerando que para ter acesso e permanência à escola é necessário em 
muitos casos, um meio de locomoção. Corroborando com essa proposta de intervenção, há 
uma lei municipal N°520/2012 que autoriza o Poder Executivo a criar em âmbito municipal 
um programa destinado a alunos que ingressaram no ensino médio técnico.  

Art.1°- Fica o poder executivo autorizado a criar em âmbito municipal o 
Programa Vale Educação, destinado aos alunos de rede de ensino municipal 
e estadual que tenham ingressado no ensino médio técnico ou superior, pelo 
sistema de bolsas, para o auxílio no custeio de cursos, sejam elas com 
passagens, material didático, inscrições em seminários, etc. (RIACHUELO, 
2012, p. 1). 

Assim, é notável que a gestão municipal, concorda que a disponibilização do transporte 
para os alunos do IFRN São Paulo do Potengi é uma necessidade. De acordo com o gráfico 1, 
pode-se comprovar que o requisito “C” do Parágrafo Primeiro da referida lei, aponta que a 
família que aufere  “renda familiar de no máximo três (03) salários mínimo vigentes ou estar inscrito 
no programa bolsa família, ou seja, ser de baixa renda” (RIACHUELO, 2012, p. 1) apresenta os 
requisitos para a concessão do Vale Educação; também ratifica que os alunos estariam no grupo 
a ser contemplado por esse programa, considerando que a maioria dos discentes dispõem de 
uma baixa renda familiar de até um salário mínimo e muitos outros não ultrapassam os três 
salários mínimos.  

Gráfico 1- Renda familiar mensal dos estudantes de Riachuelo que são alunos do IFRN São 
Paulo do Potengi 

Além disso, a EMENDA N°.001/2017 AO PROJETO N°14/2017 Lei Orgânica 
Municipal (LOA) (RIACHUELO, 2017), destaca a destinação de R$ 45.000,00 (quarenta e 
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cinco mil reais), para custeio de transporte escolar dos alunos dos Institutos Federais e 
universitários. Essa lei recentemente aprovada pelos vereadores riachuelenses testemunha que 
existe ciência deste problema por parte das autoridades municipais. 

3 METODOLOGIA 

Assim como nas demais propostas de intervenção realizadas pelos alunos que 
participam do projeto de extensão Nós Propomos em 2018, que estão cursando o 2º ano, 
adotamos como metodologia de trabalho a identificação do problema, tentamos compreender 
a situação e propor uma intervenção. Portanto, buscamos inicialmente realizar uma pesquisa 
teórica e empírica sobre o tema em questão.  As etapas deste projeto compreenderam: Pesquisa 
bibliográfica e documental sobre transporte público escolar, como também de estudos de casos 
similares e levantamento de campo sobre a disponibilização do transporte pelas demais 
prefeituras da região e de outros campus; Aplicação de questionário com os discentes; 
Entrevistas com os motoristas de transportes de outros municípios e da cidade de Riachuelo; 
e registros fotográficos sobre a situação do transporte utilizado. E a próxima etapa será a 
apresentação da proposta a prefeitura do município de Riachuelo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O acesso a educação, exige, em muitos casos, que ocorra um deslocamento por 
intermédio de algum meio de transporte até as instituições que disponibilizam as ofertas de 
ensino, inclusive da educação básica. Todavia, muitos estudantes do IFRN SPP, residentes no 
município de Riachuelo, tem dificuldade para custear o transporte fretado ao qual recorrem 
para se deslocarem ao campus, considerando que um número significativo desses estudantes 
é oriundo de famílias de baixa renda, apresentando uma renda mensal de até um salário 
mínimo (GRÁFICO 1). A partir dos questionários aplicados com os alunos do município de 
Riachuelo foi possível identificar uma despesa mensal de R$ 200,00 das famílias dos 
estudantes com o transporte. Esse valor significa uma despesa muito elevada para essas 
famílias, considerando que a renda familiar fica em torno de apenas um salário mínimo. 

Neste sentido, a proposta de intervenção ainda objetiva diminuir a evasão escolar, a 
qual também é induzida pela dificuldade de acesso. Essa questão é tão evidente que várias 
“políticas de assistência financeira a estados e municípios voltadas ao transporte escolar” vem 
sendo desenvolvidas no país desde a década de 1990, como esclarece Moura e Cruz, 2013, p. 
2). Ainda segundo as autoras, sendo necessário atentar para os indicadores sociais de cada 
região, enquanto preocupação para que as reais necessidades da população sejam atendidas, o 
que se torna evidente também nos documentos que dispõem sobre à política do transporte 
escolar.  Portanto, reforçamos que diante da situação socioeconômica dos alunos, alguma 
medida precisa tomada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Nós propomos novos usos do território potiguar: do planejamento a ação se 
encontra na segunda fase. Após identificarmos os problemas e pesquisarmos sobre a temática 
para buscarmos soluções viáveis para os mesmos, alguns grupos permaneceram no projeto de 
extensão na tentativa de não apenas apresentar as propostas de intervenção, mas também de 
implementá-las, como está ocorrendo em relação a ausência de transporte escolar entre 
Riachuelo e o IFRN SPP. Nesses termos, o Nós Propomos vem buscando contribuir com a 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem geográfico, mas principalmente com a 
formação crítica, investigativa e cidadã dos alunos da instituição, envolvendo atividades de 
ensino, pesquisa e extensão almejando o desenvolvimento social e territorial no Potengi. 

O projeto ainda está em processo de construção e estamos aguardando o agendamento 
de uma reunião com a gestão pública do município, para que seja apontada a solução mais 
viável. De tal modo, a proposta de intervenção “Transporte público escolar do município de 
Riachuelo com destino ao IFRN Campus São Paulo do Potengi”, almeja resolver esse 
problema local, tendo tem como base a própria legislação municipal, ou seja, a Lei N° 
520/2012 de 16 de maio de 2012, que dispõe sobre a criação do “Vale Educação”. Assim, 
ratificamos que a garantia à educação básica e gratuita carece da participação ativa de toda a 
comunidade, principalmente dos alunos em se colocarem como agentes promotores da 
cidadania territorial. 
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PROJETO DE MODA SUSTENTÁVEL APLICADA AS EX-ALUNAS 
DO PROGRAMA MULHERES MIL 

SOUZA, C. G. P.1; OLIVEIRA, F. T.2; MENDES, L. B.3; ROSA, N. D. S.4 e DANTAS, R. C. S.5
1, 2, 3, 4, 5 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Com o objetivo de compartilhar práticas 
metodológicas de ensino do curso Superior de 
Tecnologia em Design de Moda, este projeto expõe 
uma proposta de atendimento às alunas egresso do 
programa Mulheres Mil, do curso de formação em 
Costureiro no ano de 2017, através do 

desenvolvimento de cursos com fundamentos na 
sustentabilidade.  Estas mulheres serão novamente 
atendidas no intuito de instruí-las sobre a execução de 
produtos de moda sustentáveis, passivos de serem 
comercializados no mercado local.

ABSTRACT 

With the objective of sharing methodological 
teaching practices of the Superior Course of 
Technology in Fashion Design, this project exposes a 
proposal of attendance to the students from the 
Thousand Women program, of the course of training 
in Costuteiro in the year 2017, through the 
development of courses with fundamentals in 

sustainability. These women will be met again in 
order to instruct them on the execution of sustainable 
fashion products, passive to be marketed in the local 
market. 

1 INTRODUÇÃO 

O campus Caicó do IFRN abriga os cursos técnicos em Têxtil, em Vestuário (na modalidade 
Integrada e Subsequente) e também o curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, todos estes sendo 
únicos no âmbito da instituição como um todo. Com relação ao curso Superior de Tecnologia em Design 
de Moda, vinculado ao Núcleo de Extensão e Prática Profissional (NEPP) deste campus, o desenvolvimento 
da prática profissional dos alunos encontra amplo espaço e relevância para ser realizada em ações 
direcionadas ao mercado e ao público local. Ainda com relação à formação de profissionais para atuar nesta 
área, o campus oferece anualmente o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) para formação de 

PALAVRAS-CHAVE: Design de Moda; Mulheres Mil, Sustentabilidade, Mercado Local. 

KEYWORDS: Fashion Design; One Thousand Woman Project; Sustainability; Local Market 
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Costureiro do programa Mulheres Mil, com os objetivos que vão além da qualificação profissional, mas 
também no intuito de proporcionar a inclusão social de mulheres em situação de vulnerabilidade social. 

O projeto busca proporcionar a prática profissional de 16 alunos do curso Superior de Tecnologia 
em Design de Moda, ofertando cursos a 7 mulheres que participaram do programa Mulheres Mil do ano de 
2017. Estes cursos por sua vez, serão aplicados de maneira prática e criativa, planejando conteúdos com o 
propósito de produção sustentável e ética, influenciando a comercialização de produtos em nossa região e 
capacitando a inserção ou reinserção no mundo do trabalho das alunas do projeto mulheres mil. 

A cidade de Caicó é referência em produção têxtil em geral, mas carece de produtos inovadores, 
que possam ser confeccionados de forma simples e com recursos da região. Dessa forma, pretende-se com 
os cursos ofertados suprir essa carência, além de capacitar de forma criativo produtivo as mulheres 
participantes. 

Os cursos terão como objetivo apresentar a moda sustentável às alunas, desenvolvendo produtos a 
partir de retalhos e peças de vestuário descartado no IFRN. Considerando estratégias do Design de Moda, 
as peças terão apelo estético, para atrair os consumidores da nossa região, aplicando estratégias de 
planejamento, controle e produção de todos os produtos confeccionados. Serão de fácil confecção e custo 
baixo, podendo as alunas ao termino dos cursos confeccionarem em suas residências, sem a necessidade de 
um maquinário industrial, pois elas possuem poder econômico quase nenhum, ou nenhum. Deste modo, as 
alunas poderão, após a capacitação, contribuir financeiramente na renda de suas famílias. 

2 METODOLOGIA 

Para a realização do projeto foi planejado pelos alunos do curso de Design de Moda a elaboração 
de 4 cursos, de 10 horas cada um, na modalidade presencial, sendo realizados no campus Caicó, conferindo 
a todos os cursos o certificado de conclusão. 

O primeiro curso, Modelagem de Bolsa Carteira e Nécessaire, será desenvolvido com aulas 
práticas supervisionadas de modelagem, corte e costura, utilizando retalhos. Abordaremos em sala de aula 
a necessidade de produtos criativos e inovadores em nossa região. Propõe-se a alteração da modelagem, os 
aviamentos e composições, se diferenciando dos demais vendidos no atual mercado. Valorizando a 
percepção estética, o uso adequado das cores, o controle de qualidade, criando uma atratividade visual 
singular, que poderá agregar valor ao produto concluído. 

O segundo curso, Criação de Roupas Zero Resíduos, elucidará as alunas sobre a crescente 
importância da moda sustentável e possibilidades produtivas no mercado local. As responsabilidades 
sociais e ambientais estão possibilitando um novo consumo de produtos, pois desejamos continuar 
consumindo, mas agora pensamos nos impactos. Discutiremos o conceito de Produção Mais Limpa, 
abordando o Design de Moda Zero Resíduo como uma estratégia que não gere resíduos têxteis durante o 
processo de confecção da roupa. Foram feitos dois modelos de saias evasê, utilizando tecidos de baixo 
impacto ambiental e fácil acesso em na região.  

O terceiro curso, Customização, utilizou a capacidade criativa e versátil do processo de 
customização. Foram feitas saias, a partir do descarte de calças que foram feitas nas aulas do projeto 
Mulheres Mil do ano de 2017. Foram discutidos em sala os conceitos, modelos e a melhor forma de corte 
e execução, bem como as melhorias que poderão agregar valores estéticos e qualidade ao produto.  

De acordo com Piller et al (2005), a customização em massa implica em uma gestão diferenciada 
do desenvolvimento, da produção, venda e entrega de produtos e serviços, uma vez que não trabalha com 
grandes segmentos de clientes. Com isto, integra os clientes na criação de valor, através da configuração 
ou harmonização do produto para obtenção de soluções individuais, tendo como base as opções ofertadas 
pela empresa (PILLER et al, 2005). 
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O quarto curso, Calculo de Produção, mapeou todo o processo de produção, o custo total da 
fabricação, avaliando ganhos e perdas. Foram usados métodos práticos, como a medição de uma peça já 
pronta, seu custo de produção e valor no mercado. Foi calculado o valor do tecido por peça, aviamentos e 
mão de obra. As alunas puderam fabricar peças, planejando o custo total antes de cortar, e posteriormente, 
costurar a peça. Após pronta, puderam avaliar a qualidade da peça de vestuário e seu possível custo no 
mercado. Obtiveram conhecimento que ajudarão a não ter futuros prejuízos na fabricação e venda de peças 
de vestuário e acessórios. 

Todos os cursos foram aplicados de forma dinâmica, aplicando ações que possam favorecer todas 
as mulheres participantes, utilizando-se do conhecimento dos alunos e professores do Curso Superior de 
Tecnologia em Design de Moda, vinculado ao NEPP deste campus. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Pretendeu-se com as alunas egresso 2017 do curso de Formação de Costureiro do Programa 
Mulheres Mil promover conhecimentos sobre moda, sustentabilidade e ética, dando continuidade a sua 
formação profissional e inclusão social, como também sua inserção efetiva no mercado de trabalho. Assim 
aproximando os alunos ao IFRN, enfatizando o papel social da instituição. 

Com relação aos alunos do curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, teve como objetivo 
proporcionar a estes discentes a imersão na prática profissional, em atividades específicas de sua área de 
formação e que também tenham cunho de responsabilidade social. 

Os cursos foram acompanhados e avaliados pelos professores do curso Superior de Tecnologia em 
Design de Moda, como também pelos professores coordenadores dos projetos 2018 NEPP e Mulheres Mil. 
Foi observada tanto à coerência das atividades desenvolvidas como os conhecimentos teóricos das 
disciplinas do curso de Design de Moda como também a relevância da participação das alunas egresso do 
programa Mulheres Mil em todo o processo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

De acordo com Navalon e Levinbook (2013) Refletir e pensar a moda de forma sustentável 
mostrou a necessidade de reorganização dos projetos pedagógicos dos cursos, de maneira a evidenciar 
práticas que permitissem aos estudantes exercitarem a Responsabilidade Social, Ambiental e Econômica, 
para aplicação em sua vida profissional e pessoal. 

As alunas egressas foram incentivadas a experimentação e inovação em todos os cursos aplicados, 
ao final terão conhecimentos que farão diferença nos seus futuros projetos, podendo destacar-se dos demais 
produtos vendidos na região, impactando suas vidas, e consequentemente a sociedade em que estão 
inseridas. 
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MULHERES MIL – RESGATANDO A CIDADANIA ATRAVÉS DAS VENDAS 

MEDEIROS, E. F.
1
; TRINDADE, A. K. V. N.

 2
 e SILVA, E. E. E.

3

1,2,3 
IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O projeto Resgatando a Cidadania através das 

Vendas objetiva a transformação da realidade de 

mulheres em situação de vulnerabilidade social 

por meio do Curso de Qualificação Profissional 

em Vendedora, na modalidade presencial, no 

âmbito da metodologia do Programa Mulheres 

Mil. Tal curso envolve não somente os 

conhecimentos na área de vendas, mas ainda 

experiências que promovem o resgate da 

dignidade e da cidadania, impulsionado a 

mudarem suas vidas, transformando, 

consequentemente, a comunidade em que estão 

inseridas. 

ABSTRACT 

The project Rescuing Citizenship through Sales 

aims to transform the reality of women in 

situations of social vulnerability through the 

Professional Qualification Course in Sales, in 

the face-to-face modality, under the 

methodology of the Thousand Women Program. 

Such a course involves not only knowledge in 

sales but also experiences that promote the 

recovery of dignity and citizenship, driven to 

change their lives, and consequently transform 

the community in which they are inserted. 

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história do Brasil, muitas mulheres foram excluídas do processo educacional formal 

não apenas em função das desigualdades sociais, mas também da desigualdade de gênero, o que 

favoreceu a situação de vulnerabilidade social que atualmente ainda se encontram. Surge, então, o 

Programa Mulheres Mil/IFRN que propõe a contribuir para a redução dessas desigualdades sociais 

e favorecer a equidade de gênero, por meio da educação e do trabalho. Considerando este cenário, o 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres, Vendas, Vulnerabilidade social. 

KEYWORDS:  Women, Sales, Social Vulnerability. 
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projeto destina-se a 30 mulheres de baixa escolaridade e que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, residentes nos municípios de Nova Cruz e Santo Antônio, no Agreste 

Potiguar. O curso possui uma carga horária de 204 horas, tendo a duração de cinco meses, sendo 

realizado no turno noturno. Suas disciplinas e outras atividades foram ministradas pelos docentes e 

técnicos administrativos do IFRN Nova Cruz. O custeio do projeto correspondeu a vinte dois mil e 

oitocentos reais destinados ao auxílio financeiro das estudantes, ao bolsista, aos fardamentos e aos 

materiais de consumo.  

O IFRN traz, no bojo de suas ações para a oferta de uma educação de qualidade, a transformação 

social. Sua função social é modificar a realidade das pessoas por meio da produção e socialização 

do conhecimento, além do exercício da cidadania, numa perspectiva de formação integral do ser 

humano, de modo a promover a igualdade e a justiça social. Desta forma, é função dela também 

resgatar sujeitos que socialmente foram excluídos dos processos educacionais formais, garantindo-

lhes não somente o acesso a educação de qualidade, bem como a possibilidade de ressignificação e 

reconstrução do seu projeto de vida, de sua dignidade e de seus sonhos. 

No Agreste Potiguar, o desenvolvimento econômico se dá através do comércio, que é 

notoriamente a área que mais cresce no RN. Esse crescimento que vem ocorrendo a cada ano nas 

áreas de comércio e de serviços tem gerado uma grande demanda de profissionais mais qualificados 

para atuar nesses setores. Inserir-se no mercado de trabalho torna-se um desafio que requer o 

desenvolvimento de várias habilidades e competências. Um desafio ainda maior para as cidadãs que 

não tiveram acesso à educação e assim a oportunidade de elevar a sua escolaridade e sua 

experiência profissional. 

A implementação do Projeto Resgatando a cidadania através das vendas no IFRN Nova Cruz 

justifica-se, portanto, pela necessidade que essas mulheres possuem de se desenvolverem de 

maneira holística, ou seja, biopsicossocialmente. O Curso de Formação Inicial e Continuada ou 

Qualificação Profissional em Vendedor, na modalidade presencial, no âmbito do Programa 

Mulheres Mil buscou contribuir com este desenvolvimento por meio da aquisição de novos 

conhecimentos e técnicas na área de vendas, além de experiências ligadas à autoestima, cidadania, 

promoção e prevenção em saúde, dentre outras. Faz-se necessário ressaltar que o projeto em 

questão é de extrema relevância, pois permite o crescimento pessoal e profissional das alunas, 

incluindo-as no processo educacional e no mundo do trabalho, o que colaborou diretamente com o 

desenvolvimento socioeconômico da região Agreste. 

Como objetivo geral temos a transformação da realidade social e econômica de mulheres em 

situação de vulnerabilidade. Destacam-se como específicos: a conclusão do curso por todas 

discentes, a aquisição de conhecimentos na área de Vendas e a empregabilidade das alunas na área 

de formação do curso. 

2 METODOLOGIA 

As atividades previstas dentro do projeto foram realizadas por meio de planejamento, prezando 

sempre pela participação de um maior número de servidores possíveis, numa perspectiva 

interdisciplinar. Depois de selecionado, o projeto foi apresentado aos servidores durante reunião 

pedagógica para reforçar a importância do mesmo, convidar a todos para contribuírem com o bom 

andamento do curso, assim como oferecer todo o apoio e serviços do Campus a turma ingressante 

do Projeto Mulheres Mil, considerado serem as selecionadas alunas regulares com matrícula ativa 
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na Instituição. Foi ainda realizada reunião mais específica direcionada aos gestores e aos 

professores das disciplinas. 

A aula inaugural representou o marco inicial da jornada das alunas no IFRN e contou com 

apresentação cultural de alunos e o professor de música do Campus, vídeo motivacional, com a 

presença dos diretores do Campus e servidores, a fim de que as discentes pudessem sentir-se 

acolhidas e pertencentes a esta Instituição de ensino. Em seguida, deu-se início às atividades do 

curso, sempre considerando o ritmo de aprendizagem das alunas, bem como seus conhecimentos 

prévios. 

A execução das atividades foi estabelecida de acordo com  o Projeto Pedagógico do Curso – 

PPC. O acompanhamento e a avaliação do projeto ocorram por meio de reuniões com os 

professores do curso, como também registro de frequência das alunas participantes. 

Importa mencionar que este projeto teve como público alvo 30 mulheres em situação de 

vulnerabilidade social, quantitativo este que corresponde ao número de discentes para a turma no 

Curso do Mulheres Mil. Concluíram 27 alunas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como impactos sociais e operacionais que foram gerados para a comunidade com a implantação 

deste projeto, podemos destacar a capacitação dessas mulheres para o mercado de trabalho, a 

transformação de suas vidas, lares. Acreditamos que o retorno dessas mulheres à escola propiciou 

uma mudança de mentalidade. Salientamos ainda que, apesar de não podermos quantificar o 

número das alunas que conseguiram emprego na área de formação após conclusão do curso, 

percebemos que as mesmas se capacitaram a fim de poderem retornar também ao mercado de 

trabalho e a serem independentes economicamente. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) do IFRN ressalta o papel fundamental da educação 

enquanto sinônimo de ampliação e desenvolvimento humano (IFRN, 2012). Respalda assim, 

políticas e ações institucionais emancipatórias, que favoreçam a inclusão social a partir da 

materialização da real vocação do homem, segundo FREIRE (1992): a transformação da realidade. 

Inseridos em uma sociedade marcada pela desigualdade de oportunidades, de modo especial, 

para as pessoas do gênero feminino, fica evidente a necessidade de ações educativas que levem o 

educando a uma nova postura frente aos problemas de seu tempo e de seu espaço (FREIRE, 2003). 

Neste sentido, surge o Curso de Formação Inicial e Continuada em Vendedor, presencial, que 

aspira “uma formação que permita mudança de perspectiva de vida por parte do aluno; a 

compreensão das relações que se estabelecem no mundo do qual ele faz parte; a ampliação de sua 

leitura de mundo e a participação efetiva nos processos sociais.” (BRASIL, 2007). Dessa forma, 
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almeja-se propiciar uma formação humana integral em que o objetivo profissionalizante não tenha 

uma finalidade em si, nem seja orientada pelos interesses do mercado de trabalho, mas se constitui 

em uma possibilidade para a construção dos projetos de vida dos estudantes (FRIGOTTO, 

CIAVATTA e RAMOS, 2005).  

Como marco orientador desta proposta, o PPC deste curso apresenta seus pressupostos teóricos, 

metodológicos e didático-pedagógicos estruturantes da proposta do Curso em consonância com o 

Projeto Político-Pedagógico Institucional. Em todos os elementos foram explicitados princípios, 

categorias e conceitos que materializaram o processo de ensino e de aprendizagem destinados a 

todos os envolvidos nesta práxis pedagógica. Estão presentes, também, as decisões institucionais, 

traduzidas nos objetivos desta Instituição e na compreensão da educação como uma prática social, 

as quais se materializam na função social do IFRN, afirmada no artigo segundo de sua Organização 

Didática (IFRN, 2012, p. 8) como sendo “ofertar Educação Profissional e tecnológica [...] 

comprometida com a formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a 

socialização do conhecimento, visando, sobretudo, à transformação da realidade na perspectiva da 

igualdade e da justiça sociais”. Desse modo, configura-se em uma Instituição comprometida com a 

formação humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do 

conhecimento. 

É nesta concepção de educação e de cidadão que o Projeto Resgatando a cidadania através das 

vendas no IFRN Nova Cruz se alicerçou, oferecendo a partir do Programa Mulheres Mil o Curso de 

vendedor, como uma opção de estudo condizente com o foco comercial da região agreste, 

desenvolvendo assim não somente as alunas mas também a economia local e a comunidade. Por 

fim, percebendo a relevância do Programa Mulheres Mil para a região Agreste, importa ressaltar 

que iniciou uma nova turma no IFRN/Campus Nova Cruz. 
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A PRODUÇÃO DE EVENTOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA SOBRE O “SANFONANDO AO PÔR DO SOL” NO IFRN – 

CAMPUS CIDADE ALTA 

Dayvyd Lavaniery Marques de Medeiros*1 

Jéssica Uyara Félix da Silva Pinheiro** 

Marília Alecrim Antunes de Carvalho*** 

RESUMO: Este artigo aborda a produção de eventos no ambiente escolar numa instituição de 

educação profissional, a partir do relato de experiência de três edições do “Sanfonando ao pôr 

do sol” no IFRN – Campus Cidade Alta. O evento consiste em uma apresentação de um duo 

sanfona e voz,no qual são executadas músicas do cancioneiro nordestino como forma de 

valorização da cultura regional. Um evento, atividade diversa e multifacetada, demanda 

planejamento, criatividade e organização entre os seus segmentos. Nesse sentido,tal 

planejamento envolve muitas providências de natureza diversa, que devem ser tomadas em 

determinada ordem e em curto espaço de tempo (Giacaglia, 2003). Então, pretende-se 

reconhecer nos resultados desse relato os processos que englobam o planejamento do evento, 

desde o desenvolvimento do seu conceito, a saber: hospitalidade; infraestrutura e as estratégias 

de divulgação do evento. 

Palavras-chave: Eventos; IFRN – Campus Cidade Alta; Educação profissional; Sanfonando 

ao pôr do sol;  

ABSTRACT: This article discusses the production of events at school in a vocational education 

institution, from the three editions of experience report the "Sanfonando the setting of the sun" 

in the IFRN - Campus High City. The event consists of a presentation of an accordion and voice 

duo, which run northeast Songbook songs as a way of valuing regional culture. An event, 

diverse and multifaceted activity, demand planning, creativity and organization among its 

segments. In this sense, such planning involves many steps of a different nature, to be taken in 

a certain order and in short time (Giacaglia, 2003). So, we intend to recognize the results of this 

1 *Professor de Língua Portuguesa do IFRN – Campus Cidade Alta.

**Aluna do Curso Técnico Subsequente em Eventos IFRN – Campus Cidade Alta. 

***Aluna do Curso Técnico Subsequente em Eventos IFRN – Campus Cidade Alta. 
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report the processes that involve the planning of the event, from the development of its concept, 

namely: hospitality; 

Keywords: Events; IFRN - Campus City High; Professional education; Sanfonando the setting 

of the sun.  

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo aborda a produção de eventos no ambiente escolar, a partir de experiências 

de três edições do “Sanfonando ao pôr-do-sol” no IFRN – Campus Cidade Alta. Pretende-se 

reconhecer o planejamento do evento, desde o desenvolvimento do seu conceito, aos aspectos 

que o englobam, a saber: hospitalidade; infraestrutura e estratégias de divulgação.  

O “Sanfonando ao pôr do sol” consiste em uma apresentação de um duo sanfona e voz, 

no qual são executadas músicas do cancioneiro nordestino como forma de valorização da 

cultura nordestina. O Nordeste é uma região, cujo espaço é repleto de elementos culturais, seja 

na música, na dança, na arte, na vestimenta, na literatura (escrita, fala, etc.), entre outras 

manifestações de sua cultura. Esta potência cultural tem alcance em todo o país e parte dessa 

percepção é devida a música de Luiz Gonzaga; Ele assumiu a identidade do Nordeste, ao levar 

o baião para a região Sul. Segundo Oliveira (1991, p.17), “a música de Luiz Gonzaga fala de

uma terra que se entranha na alma e no corpo do ouvinte”, isto é, por esse motivo que enaltecer 

a cultura popular a partir de iniciativas que aproximam a escola, da música, da arte, são aspectos 

importantes para a educação que vai além dos livros. E, em se tratando de uma instituição que 

ressalta a educação profissional, é uma forma de mostrar que a formação para o trabalho 

possibilita as mais diversas dimensões humanas, entre elas, a artística. 

No sentido de enfatizar a metodologia utilizada no relato de experiência, é importante 

destacar que a pesquisa é um processo de busca de conhecimento, no qual são aplicados 

métodos científicos para alcançar resultados ou hipóteses eficazes. Conforme Gil (2008, p.26), 

A pesquisa tem um caráter pragmático, é um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento de método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é 

descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. 

A geração de dados desse estudo ocorreu no próprio evento. Já que foi oferecido aos 

participantes do evento momentos de vivência cultural e, ao mesmo tempo, recebeu-se dele 

contribuição; No caso do evento, objeto do relato, houve contato direto entre a equipe que 

planejou e desenvolveu o evento com o público e participantes. Foram distribuídos 
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questionários com perguntas objetivas, no intuito de avaliar os aspectos conceituais desse 

evento e poder inserir novas perspectivas em outras edições, a partir do olhar dos 

participantes/público-alvo. 

Este artigo está organizado em quatro seções. Na segunda seção, apresentaremos 

considerações organizacionais do Curso Técnico em Eventos. Na terceira seção, relataremos 

sobre a experiência no “Sanfonando ao pôr do sol”, sob o olhar dos aspectos conceituais: 

hospitalidade, infraestrutura e divulgação. Na quarta seção, demonstraremos os resultados 

obtidos com o objeto do relato, assim como as devidas conclusões. 

2 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL COMO ESPAÇO DE FORMAÇÃO DO CURSO 

TÉCNICO SUBSQUENTE EM EVENTOS NO IFRN – CAMPUS NATAL CIDADE 

ALTA 

O Curso Técnico Subsequente em Eventos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, 

instituição que promove a Educação Profissional, está inserido no eixo tecnológico que se refere 

à hospitalidade e ao lazer. Sua atividade curricular teve início em vinte e três de dezembro de 

dois mil e treze (23/12/13), de acordo com os pressupostos legais do IFRN, com funcionamento 

nos Campi Natal – Cidade Alta e Canguaretama. Conforme o projeto pedagógico do curso 

(IFRN,2013), o interesse pela temática do curso dá-se pelo potencial turístico do Rio Grande 

do Norte, sobretudo relacionado aos segmentos cultural e ambiental, compreendendo as 

tecnologias relacionadas aos processos de recepção, viagens, eventos, serviços de alimentação, 

bebidas, entretenimento e interação.  

A estrutura curricular do curso está organizada em consoante com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, assim como as 

diretrizes estabelecidas no Projeto Político-Pedagógico do IFRN. Destarte, as disciplinas são 

integradas e complementares, compostas pela seguinte base curricular: Língua Portuguesa; 

Língua Inglesa; Informática; Introdução a Eventos; Ética Profissional; Leitura e Produção de 

Texto; Espanhol Aplicado, Sustentabilidade, Desenvolvimento Regional e Diversidade; 

Fundamentos da Hospitalidade; Planejamento e Organização de Eventos I e II; Hotelaria e 

Eventos; Cerimonial, Protocolo e Etiqueta; Relações Interpessoais; Legislação Aplicada; 

Gestão de Alimentos e Bebidas; Gestão de Empresas de Eventos; Agenciamento para Eventos; 

Marketing Aplicado; Manifestações Culturais; Primeiros Socorros; Segurança do Trabalho. 

Como a estrutura curricular objetiva integrar os conhecimentos e saberes por meio de 

práticas compartilhadas, o corpo docente responsável pelas disciplinas e pelo desenvolvimento 
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acadêmico dos alunos, detém formação superior em conformidade com a atividade ministrada 

em sala de aula. 

Nesta perspectiva de desenvolvimento de competências e habilidades dos futuros 

profissionais de eventos, o IFRN busca integrar teoria e prática, como atividade capaz de 

auxiliar nas diversas áreas do saber. Acerca disso, Souza afirma (SOUZA, 2001, p.08) 

A unicidade teoria-prática pressupõe entre os dois polos, portanto, relações de 

interdependência e reciprocidade. Pois, se é na prática que a teoria tem seu 

nascedouro, sua fonte de desenvolvimento e sua forma de consecução, é na teoria que 

a prática busca seus fundamentos de existência e transfiguração. A teoria 

isoladamente não gera transformações, não produz novas e inovadoras realidades, 

porque ela – a teoria – somente se concretiza por meio da prática que a consubstancia 

e aperfeiçoa e a modifica enquanto aprimora e metamorfoseia a própria prática.  

Portanto, essa realidade dicotômica (teoria/prática), onde ambas fundamentam-se entre 

si, na permuta de conhecimento, possibilita que o aluno do Curso Técnico Subsequente em 

Eventos seja proativo, conheça e utilize não só as disciplinas do cronograma pedagógico da 

instituição, como também desempenhe atividades práticas, como é o caso do evento objeto 

deste relato, relacionando o que foi aprendido em sala e potencializando novas técnicas e 

saberes que surjam durante as experiências vivenciadas na prática. 

3 SANFONANDO AO PÔR DO SOL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

O “Sanfonando ao pôr do sol” é um evento cuja apresentação consiste em um duo 

sanfona e voz, com músicas do cancioneiro nordestino como forma de valorização da cultura 

nordestina; Ocorreu na Galeria de Artes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus 

Cidade Alta (IFRN – CAL) com o intuito de enaltecer o espaço da galeria, fazendo com que 

tanto a comunidade externa, como a comunidade escolar contemplasse o pôr-do-sol pelas 

janelas do espaço embaladas pelas músicas nordestinas. O forró como sendo um dos cernes do 

evento e fazendo parte do cotidiano popular do povo nordestino, segundo Rebelo (2007) se 

“caracteriza como um elo de ligação entre a ‘tradição’ e o ‘moderno’, entre o sertão e o urbano, 

mantendo-se presente no cenário musical.” E, por esse motivo, é que um evento desse tipo 

reforça a ideia já mencionada de busca por uma formação mais abrangente do profissional, que 

em seu momento de formação, encontra a possibilidade de viver sua cultura, valorizando-a, e 

ao mesmo tempo, formar-se para uma profissão. 

De acordo com Allen (2003, p.23) 

Um elemento crucial na criação de um evento é a compreensão do ambiente do evento. 

O contexto no qual o evento ocorrerá será a principal determinante para o seu sucesso. 

A fim de compreender esse ambiente, o organizador de eventos primeiramente precisa 

identificar os principais participantes, as pessoas e as organizações afetadas por ele.  
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No que concerne ao “Sanfonando ao pôr do sol”, a ideia é utilizar desses elementos que 

compõem o ambiente da galeria junto a música nordestina, proporcionado aos participantes um 

momento de vivência, descontração e alegria, na busca de enaltecer a cultura no IFRN – CAL. 

O evento aconteceu em três edições; A primeira, datada em (30/11/17), considerada o 

pontapé inicial, pois como era uma atividade desconhecida para a comunidade, ainda não tinha 

um público específico, isto é, a equipe do evento tinha o plano básico em mãos para fazer os 

ajustes e elaborar novas diretrizes nas próximas edições. Acerca disso, ressalta Paiva (2008, 

p.85), “a realização do evento é uma atividade temporária e por isso, mesmo que alguns eventos

se repitam por diversos anos, eles são replanejados e reorganizados a cada nova “edição”. Logo, 

foi isso que ocorreu segunda edição do Sanfonando, no dia (15/02/18), após o feriado de 

Carnaval, onde tivemos que realizar ajustes pelo fato do público ainda estar atrelado a outra 

data festiva, fazendo adaptações nos setores de hospitalidade, no tocante ao ambiente/cenário 

(aspectos que serão detalhados na descrição conceitual de hospitalidade); e ainda, essa segunda 

edição, serviu como palco para lançamento de outro evento, o “Evente-se 3”2, que também é 

promovido pelo curso técnico em Eventos do IFRN – campus Natal Cidade Alta. Na ocasião, 

o evento foi lançado, promovendo integração entre os participantes do Sanfonando e

possibilitando novas percepções para a terceira edição que aconteceria no dia (01/03/18), dentro 

do “Evente-se 3”, como atividade do pilar Experiência, como explicaremos a seguir. 

O “Evente-se 3” aconteceu nas dependências do Campus Natal Cidade Alta do 

IFRN contando com uma proposta inovadora de apresentar três pilares que embasavam as suas 

atividades: Formação, Experiência e Capacitação; Dentro do pilar experiência, ocorreu a 

terceira edição do Sanfonando ao pôr-do-sol, dessa vez não só com o duo sanfona e voz, como 

também com o triângulo e a zabumba, expandindo o contexto musical do evento. Antes da 

apresentação propriamente dita, tivemos a oportunidade de apresentar aos participantes do 

“Evente-se” como “Sanfonando ao pôr do sol” era planejado por sua equipe. Isso aconteceu 

para cumprir a função do pilar em que o Sanfonando estava inserido que era no tocante à 

‘Experiência’ entendida aí como essa possibilidade de se produzir e vivenciar um evento. 

Quanto ao ambiente relativo ao “Sanfonando ao pôr do sol”, foi dividido em dois espaços, sendo 

um para o momento da música e descontração e o outro, em consoante com o propósito de 

integrar o Evente-se e o sanfonando, ressaltando edições anteriores, por meio de fotos com uma 

2 O Evente-se 3 promoveu uma aproximação entre os alunos em formação, os docentes do curso e os profissionais 

da área de eventos para se voltar as dimensões de três pilares que forma a prática do eventuário que são: formação, 

experiência e capacitação.  
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trilogia de tempo, com espaço para fotografia, bate-papo e vivência de forma geral. O evento 

foi planejado conforme o público-alvo (alunos, profissionais da área de eventos e comunidade 

externa); acerca disso, afirma Campos (2000) “planejamento diminui imprevistos e ajuda a 

atingir objetivos”, ou melhor, caso não houvesse um planejamento quanto a conduta do evento 

e todas as vertentes que o compõe, que fazem parte da sua dinâmica, teriam que ser definidos 

novos caminhos estratégicos para realização e organização do Sanfonando. 

3.1 HOSPITALIDADE NO SANFONANDO 

A hospitalidade pode ser considerada uma interação social que se manifesta em contexto 

doméstico, comercial ou público. Trata-se do ato humano de recepcionar, hospedar, alimentar 

e entreter pessoas temporariamente deslocadas de seu hábitat (CAMARGO, 2003). 

O conceito de hospitalidade tem ligação com aspectos como antropologia e sociologia, 

conclui-se isso, principalmente, se levar como ponto de partida o conceito da dádiva de Mauss 

(2003), pelo qual as relações humanas se estabelecem por meio da reciprocidade da tríplice do 

dar-receber-retribuir. Grinover (2002) relata em sua obra as raízes históricas da hospitalidade 

da seguinte forma:  

Vale assinalar que a palavra hospitalidade tal como ela é usada hoje teria aparecido 

pela primeira vez na Europa, provavelmente no inicio do séc. XIII, calcada na palavra 

latina Hospitalis. Ela designava a hospedagem gratuita e a atitude caridosa oferecidas 

aos indigentes e dos viajantes acolhidos nos conventos, hospícios e hospitais. 

A hospitalidade pode trabalhar com diferentes perspectivas, como: conforto, 

receptividade, sociabilidade, cordialidade. Mas, para muitos ela ultrapassa o modo de pensar, 

agir e responder dos indivíduos, compreendendo, de fato, uma parte de seu caráter (De Paula, 

2002, p. 70). 

Eventos são acontecimentos especiais, antecipadamente organizados e planejados que 

reúnem pessoas de interesse em comum, em um determinado espaço e período de tempo e a 

característica da hospitalidade é muito bem-vinda, pois o que se busca é o encantamento dos 

convidados, apreendido também pela espontaneidade e oferecida pelo anfitrião. É impossível 

pensar em realizar um evento sem atrelar ao planejamento o conceito de hospitalidade. Com 

base nisso, ações e elementos acerca da hospitalidade foram pensados aplicados no Sanfonando 

ao pôr-do-sol, isto é, desde a preparação do ambiente remetendo a temática do evento, contato 

direto com o público, entre outros aspectos, tudo pensado de forma a tornar o ambiente 

hospitaleiro.  

Desde o início, quando o Sanfonando ao pôr-do-sol começou a ser planejado atrelou-se 

imediatamente ao seu propósito princípios da Hospitalidade, como a maneira como o público-
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alvo  do evento poderia ser acolhido, seja no acolhimento ao músico, a receptividade para com 

as pessoas no dia do evento e na organização dos detalhes do ambiente. A preocupação em 

prepará-lo para receber as pessoas, mesmo que de forma singela é uma atitude, geralmente bem 

vista pelo público que se sente acolhido e especial. Todos os detalhes foram pensados para 

tornar o ambiente do evento acolhedor, desde a decoração que remete ao tema escolhido, 

tornando o nosso espaço um “pedacinho” do Nordeste; receber as pessoas sempre de forma 

agradável e fazer com que elas sintam-se bem vindas e acolhidas no ambiente; entregar 

pequenos mimos na entrada do evento como uma maneira de deixar claro que tudo aquilo foi 

pensado e planejado e que cada pessoa que se propôs a ir até o evento é importante.  

Portanto, pode-se concluir que todos os detalhes que dizem respeito a hospitalidade no 

Sanfonando foram pensados desde o planejamento do evento, todos os conceitos aprendidos 

em sala de aula foram de alguma forma o alicerce para que o evento fosse o mais hospitaleiro 

possível. Para obter informações sobre o quesito hospitalidade, a opinião daqueles que 

participaram do evento foi solicitada através de um questionário e pôde-se observar que todos 

os participantes que responderam ao questionário sentiram-se acolhidos no evento o que nos 

leva a acreditar que conseguimos colocar os conhecimentos sobre hospitalidade em prática. 

3.2 INFRAESTRUTURA DO EVENTO 

Todo evento, assim como qualquer atividade, possui um objetivo principal. E para ele 

ser alcançado é necessário que haja um bom planejamento. Para Matias (2001, p. 61), evento 

significa “[...] ação do profissional mediante pesquisa, planejamento, organização, 

coordenação, controle e implantação de um projeto, visando atingir seu público-alvo com 

medidas concretas e resultados projetados”. Levando em consideração as etapas para colocar 

um evento em prática, um dos elementos que devem ser levados em conta é a infraestrutura do 

local onde será realizado o evento.  

A estrutura de um evento, em termos de planejamento, pode seguir um perfil pré-

determinado. Identificar e compreender os componentes da infraestrutura facilitam a 

organização e a preparação de ações corretivas ao longo do evento. Acontecimentos não 

previstos sempre serão parte integrante do evento, por isso há sempre a necessidade de 

compreender profundamente a estrutura de planejamento do mesmo.  

O estágio seguinte a ser desenvolvido para a realização de um evento é a fase em que 

todas as ações planejadas anteriormente são implementadas, acompanhadas e monitoradas. Não 

é uma tarefa simples, pois demanda muito dos profissionais responsáveis em termos de tempo, 
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vigor e paciência. A equipe deverá durante todo o tempo, verificar se tudo o que foi planejado 

está ocorrendo, de fato, conforme deveria.  

Levando a teoria estudada em sala para o nosso evento podemos observar que houve a 

etapa de planejamento, onde foram feitas visitas ao local onde ocorreria o evento, a galeria de 

artes do IFRN Campus Cidade Alta, este ambiente foi pensado especialmente por sua 

localização, que possui uma vista privilegiada do pôr do sol. No momento da visita foram 

pensados e observados aspectos importantes como: localização do palco e sistema de som, a 

instalação elétrica, iluminação e ainda aspectos da decoração, embora esta parte tenha ficado a 

cargo da equipe de Hospitalidade, por envolver infraestrutura também foram levados em 

consideração neste momento. No dia do evento, chega o momento de colocar tudo que foi 

planejado em prática. A equipe de infraestrutura chega cedo ao local para que tudo esteja pronto 

dentro do horário previsto. É crucial que todos os equipamentos estejam funcionando 

perfeitamente na hora do evento. E para garantir um funcionamento perfeito, é preciso testá-los 

antes do evento. Essa é a hora de deixar tudo pronto para a execução do evento.  

Durante o evento a equipe de infraestrutura não pode descuidar e deve se manter atenta 

a qualquer imprevisto que possa acontecer na área. No que diz respeito ao sanfonando, podemos 

observar que não houve necessidade de nenhuma intervenção por parte da equipe. Em seguida 

temos a pós-produção, que é a etapa que ocorre após a finalização do evento, onde a equipe 

ainda precisa fazer muita coisa até terminar de vez o evento. Nota-se, portanto, que tentamos 

ao máximo seguir as etapas da produção de um evento que aprendemos na sala de aula 

colocando-as em prática no sanfonando, para que o evento funcionasse da melhor maneira 

possível. Através do questionário aplicado pode-se concluir que infraestrutura do evento foi 

considerada como excelente pela grande maioria do público. 

3.3 DIVULGAÇÃO 

Fazer um evento inclui várias etapas. Para que tudo funcione bem é essencial deixar 

clara a função de cada equipe. Dentre as equipes responsáveis por colocar o sanfonando em 

prática está a equipe de divulgação, responsável por disseminar o evento para aqueles que 

acreditou-se ser o público alvo. De nada adianta organizar e planejar seu evento da melhor 

maneira possível se o público alvo não sabe da sua existência. 

Quando o sanfonando ao pôr do sol foi idealizado, sabíamos que contaríamos com um 

baixo orçamento e por isso a divulgação teria que possuir um custo menor possível. Levando 

em consideração as possibilidades existentes, as redes sociais surgem como uma grande aliada.  
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Houve um tempo, não muito distante, em que as redes sociais eram vistas como passa 

tempo e divertimento. Na verdade, redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, entre 

outras são ferramentas de divulgação da própria pessoa. Maness (2007, p. 47) afirma que as 

redes sociais “permitem que os usuários compartilhem a si mesmo, entre si (com perfis 

detalhados das vidas e personalidades dos usuários)”, ou seja, estar numa rede social não 

significa usar uma determinada plataforma para jogar ou bater papo, significa se conectar com 

centenas de milhares de pessoas, direta ou indiretamente, significa fazer parte de uma rede de 

comunicação mundial. É claro que o comportamento na rede é que vai determinar o tipo de 

conexões que o usuário terá. 

Por isso que não demorou muito para que as redes sociais também servissem para fins 

de promoção de produtos e divulgação de eventos. A capacidade de replicação que uma notícia 

pode receber nas mídias sociais é imensa. Uma informação postada num dia pode ser replicada 

por várias pessoas, multiplicando a informação com uma velocidade assustadora. É esse poder 

de disseminação que favorece a propaganda e a divulgação de eventos. As redes sociais, hoje 

em dia, são plataformas indispensáveis para o divulgador e se torna ainda mais atraente quando 

se pensa que não existe custo. É propaganda de graça, que exige o mínimo de esforço. 

No caso do sanfonando a divulgação foi feita de uma maneira muito dirigida para um 

público pré definido, que seria a comunidade acadêmica do IFRN, assim como as pessoas que 

frequentemente passam pelas proximidades do Campus. Para atingir esse objetivo foram 

utilizadas as redes sociais Facebook e Instagram, além disso foram elaborados panfletos. No 

Facebook foi criado um evento e o público alvo, especialmente a comunidade acadêmica, foi 

convidado a participar do mesmo, confirmando sua presença ou interesse. No Instagram foi 

criado um perfil para o evento, onde estava presente a identidade visual do mesmo, assim como 

posts sobre a proposta do sanfonando, suas atrações, data, local e horário em que aconteceria. 

Os panfletos elaborados foram distribuídos a comunidade externa, especialmente aquela que 

passa com frequência nas imediações do Campus, como já citado anteriormente. Algumas 

outras atividades pontuais de divulgação foram feitas, como uma matéria no portal do IFRN. De 

acordo com o questionário distribuído aos que participaram do evento, os meios de divulgação 

mais eficientes foram a internet e a divulgação feita internamente no Campus. 

Levando em consideração os poucos recursos e a falta de experiência na área, podemos 

avaliar como satisfatória a divulgação, especialmente se levarmos em consideração que o 

público alvo foi atingido com sucesso.  
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4 CONCLUSÃO 

Numa instituição onde a educação profissional preza pela teoria aliada a prática, 

utilizando dessa perspectiva como base para a formação do aluno e entrada no mercado de 

eventos, o “Sanfonando ao pôr do sol” contribuiu no desenvolvimento do nosso saber no que 

concerne a prática como estudantes em formação; ter a oportunidade de planejar e executar um 

evento desde sua concepção até o pós-evento é uma dinâmica pela qual todo aluno que cursa 

eventos deve experimentar enquanto atividade que impulsiona diretamente em sua formação.  

Assim, nesse contexto de promoção de ensino atrelado a dinamicidade da prática do 

curso de eventos, o “Sanfonando ao pôr do sol” por meio de seu principal objetivo, que além 

de enaltecer a música nordestina, é atrelar esses elementos a proposta do local do evento – 

Galeria de Artes do IFRN – Cidade Alta, trazendo boas perspectivas, cresceu em suas três 

edições, com potenciais em suas equipes (hospitalidade, infraestruta e divulgação), fazendo 

com que a originalidade do evento se tornasse algo único e promotor de novas experiências na 

instituição de ensino. 
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CICLO DE AULÕES 2018 PARA PROITEC E EXAME DE SELEÇÃO – 

CAMPUS NOVA CRUZ 

SALES, W. S.1; COSTA, L. S.2 
1.Professor de Língua Portuguesa do IFRN – Campus Nova Cruz

2.Estudante do 3º Ano de Administração do IFRN – Campus Nova Cruz
ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Este projeto é uma iniciativa das equipes de 
Português e Matemática do IFRN - Nova Cruz cujo 
objetivo é contribuir para o sucesso dos estudantes de 
escolas públicas da região Agreste no PROITEC e no 
Exame de Seleção do IFRN. O público são 132 alunos 

do nono ano da rede pública. A ação durou 4 meses e 
foi organizada em encontros semanais de 4 horas-
aula. Por meio de aulões, visou-se contribuir para 
melhorar o aprendizado dos participantes e elevar seu 
desempenho nas provas dos referidos exames. 

ABSTRACT 

This project is an initiative of the teachers of 
Portuguese and Math to contribute to the success of 
public school students from the Agreste region in 
PROITEC and the Selection Exam for admission to 
IFRN. The public is composed of 120 students from 
the ninth year of elementary school. The action will 

last 4 months and will be organized in weekly 
meetings of 4 class hours. By means of classes, it is 
intended to contribute to improve the learning and to 
increase performance of the students. 

1 INTRODUÇÃO 

Este projeto justifica-se em razão do déficit educacional de conteúdos básicos de Língua 
Portuguesa e Matemática comumente verificados em estudantes que pretendem ingressar no ensino 
médio, forma integrada, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte (IFRN). O desempenho alcançado por esses estudantes nos exames que dão acesso aos cursos 
do IFRN revela que eles apresentam muitas dificuldades decorrentes da formação deficiente ofertada 
durante a etapa do ensino fundamental, especialmente, quando oriundos de escolas públicas. 

PALAVRAS-CHAVE:   Língua Portuguesa, Matemática, Aulões, ProiTEC, Exame de Seleção 

KEYWORDS:   Portuguese, Math, Classes, ProiTEC, Selection Exam 
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Nesse contexto, a relevância e a justificativa do projeto atrelam-se à contribuição que pode 
dar para um melhor desempenho dos candidatos nas provas de Língua Portuguesa e de Matemática 
dos exames de acesso aos cursos de nível médio, na forma integrada. Essa contribuição pode se 
revelar importante também a partir do momento em que o participante se tornar estudante do primeiro 
ano do IFRN, uma vez que deficiências básicas poderão já ter sido sanadas durante a preparação para 
o exame de seleção, o que pode contribuir para seu sucesso e sua permanência na instituição.

Por meio de aulões, pretendeu-se contribuir para melhorar o aprendizado dos candidatos nas 
disciplinas cobradas nas avaliações e assim elevar seu desempenho nas provas.  

O público do projeto foi composto por 132 alunos do nono ano do ensino fundamental da rede 
pública inscritos no PROITEC, o que corresponde a mais de 50% do total de 254 inscritos nesse curso 
preparatório a distância oferecido pelo IFRN como forma de melhorar a preparação dos estudantes 
para o Exame de Seleção.  

A ação durou quatro meses e foi organizada em 8 (oito) encontros semanais de 4 horas-aula 
cada, sendo duas destinadas à disciplina de Língua Portuguesa e duas à disciplina de Matemática. 

2 METODOLOGIA 

O projeto foi executado a partir de aulões, com base na resolução de provas anteriores do 
PROiTEC e/ou dos exames de seleção para ingresso no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte.  

Os aulões aconteceram, semanalmente, em encontros de 4 horas-aula, às quartas-feiras, 
manhã e tarde, alternadamente, para possibilitar a participação do maior número possível de 
beneficiários, no auditório do Campus Nova Cruz.  

A cada semana, dois professores (um de Língua Portuguesa e um de Matemática) ficaram 
responsáveis pela resolução das provas, as quais foram impressas e distribuídas a todos os estudantes 
em cada aulão.  

Os participantes acompanharam a resolução das questões em quadro branco e/ou projetor 
multimídia e puderam participar ativamente do processo de discussão dos textos e das questões das 
provas, esclarecendo dúvidas e fazendo questionamentos diversos aos professores. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Apesar de previstas 120 vagas, inscreveram-se 132 estudantes de vários municípios da região 
Agreste do Rio Grande do Norte e também da Paraíba, e todos puderam participar do projeto. Para 
tanto, quando necessário, foram alocadas cadeiras adicionais no auditório, haja vista que o número 
de presentes superava a capacidade do local em alguns dos encontros. 

Foram realizados 8 (oito) aulões. Em cada encontro, foram ministradas duas aulas de 
Matemática e duas de Língua Portuguesa, nas quais foram resolvidas questões de provas aplicadas 
no ProiTEC e nos exames de seleção de acesso aos cursos do IFRN em anos anteriores.  

Considerou-se bastante satisfatória a realização do projeto, haja vista que os estudantes 
demonstraram interesse em comparecer às aulas, participando ativamente delas e resolvendo, em 
conjunto com os professores, as questões propostas.  

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2623



Para se ter uma ideia, em cada aulão, estiveram presentes, em média, 100 estudantes não 
apenas de Nova Cruz, sede do Campus, mas de várias cidades circunvizinhas, inclusive do estado da 
Paraíba. Esses estudantes tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e, com isso, passaram a se 
sentir mais seguros para realizar as provas do exame de seleção.  

Importante destacar que, além de aprenderem conteúdos avaliados na prova, os estudantes 
tiveram a oportunidade de se familiarizar com o ambiente do IFRN, inclusive, conhecendo os diversos 
espaços do Campus.  

Registros fotográficos das atividades 

Fotos: Coordenação do Projeto 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Após a conclusão do projeto, os beneficiários deverão participar do Exame de Seleção para 
ingressos nos cursos técnicos integrados do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
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Rio Grande do Norte – Câmpus Nova Cruz e espera-se que obtenham desempenho satisfatório no 
referido processo seletivo, logrando êxito no intento de estudar na instituição a partir do ano de 2019. 

Por atender exclusivamente estudantes da escola pública, o projeto se configurou como uma 
iniciativa que buscou a inclusão social. Destaca-se, nesse sentido, o efeito psicológico positivo que 
causou nos participantes, que tiveram acesso não apenas a conhecimentos de Língua Portuguesa e de 
Matemática mas também puderam antecipar a sensação e a vivência real do que é ter aulas numa 
instituição como o IFRN – Câmpus Nova Cruz. Além disso, o projeto se configurou como um reforço 
que pôde se aliar a preparação a distância oferecido pelo ProiTEC. 
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INCLUSÃO SOCIODIGITAL: UM LINK COM A CONSTRUÇÃO DA 

CIDADANIA DE JOVENS E ADULTOS 

TEIXEIRA FILHO, A. L.1; OLIVEIRA, J. P.2; MIRANDA, L. C.3; NASCIMENTO, M. K. S.4; MARTINS, 

P. V. M.5 

1,2,3,4,5IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

A sociedade hodierna está em um constante 

processo de modernização tecnológica. Todavia, 

é notável que tais avanços não atingem todos os 

segmentos sociais, ocasionando a exclusão 

digital. Nesse sentido, o projeto Inclusão 

Sociodigital: um link com a construção da 

cidadania de jovens e adultos objetivou 

promover a inclusão digital de quarenta 

estudantes oriundos de escolas públicas de 

Mossoró/RN, mediante de um curso de 

informática básica ministrado no Telecentro 

Comunitário do IFRN - Campus Mossoró. 

Decorrente disso, temos a promoção da inclusão 

digital em uma parte da sociedade.  

ABSTRACT 

The contemporary society is in a constant process 

of technological modernization. However, it is 

notable that such advances do not reach all social 

segments, leading to digital exclusion. In this 

sense, the project Sociodigital Inclusion: a link 

with the construction of youngsters' and adults’ 

citizenship aimed to promote the digital inclusion 

of forty students from public schools of 

Mossoró/RN, through a basic computer course 

taught in the Community Telecentre of the IFRN 

- Campus Mossoró. From this, we have the

promotion of digital inclusion in a part of the

society.

1 INTRODUÇÃO 

O ingresso no atual contexto da Sociedade da Informação está diretamente relacionado com o 

surgimento da informática e das telecomunicações, o qual foi propiciado essencialmente pelo 

processo de globalização (ALVAREZ, 1999; TAKAHASHI, 2000). Todavia, a desigualdade social 

advinda do capitalismo é evidente, atravancando o acesso de alguns segmentos sociais às novas 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Digital, Novas Tecnologias, Telecentro Comunitário, IFRN. 

KEYWORDS: Digital Inclusion, New Technologies, Community Telecentre, IFRN. 
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tecnologias. Considerada uma consequência dessa discrepância, a exclusão digital é uma condição 

que dificulta as relações entre os cidadãos e os meios de troca de informação e comunicação 

modernos, não concedendo aos primeiros o direito de usufruir conscientemente desses mecanismos 

(MACADAR; REINHARD, 2002; LEMOS; COSTA, 2005). 

A inclusão digital surge buscando viabilizar a formação dos indivíduos com conhecimentos 

necessários para a interação ética e crítica com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), 

possibilitando que possam conviver nas conformações sociais contemporâneas de maneira adequada, 

auxiliando assim na minoração do número de excluídos digitalmente, tal como as consequências 

dessa condição (LEMOS; COSTA, 2005). Tornando as TICs acessíveis à comunidade, além de 

permitir o uso da internet mais facilmente, os Telecentro Comunitários são locais que propiciam a 

inclusão digital, instruindo uma forma ética de se navegar pelo espaço virtual (SANTOS, 2003). 

O projeto Inclusão Sociodigital: um link com a construção da cidadania de jovens e adultos, 

atividade desenvolvida entre maio e dezembro de 2017, objetivou a promoção da inclusão digital para 

uma parte da comunidade, mediante a composição didática de um curso de informática básica, o qual 

foi ministrado por quatro bolsistas de extensão no Telecentro Comunitário do IFRN – Campus 

Mossoró e certificou os alunos que atingiram os requisitos mínimos. O público beneficiado consistiu 

em quarenta estudantes oriundos da rede pública de ensino de Mossoró/RN, os quais cursavam o 8º 

ou o 9º ano. Esses jovens foram distribuídos em quatro turmas, cada uma com dez alunos. 

2 METODOLOGIA 

Durante o período de maio a junho de 2017, foi elaborado o material didático utilizado no processo 

de formação dos alunos, assim como os procedimentos educacionais e os assuntos a serem abordados 

no durante o curso. As aulas aconteceram duas vezes na semana com quatro turmas: segunda e quarta 

(manhã, tarde e noite) e terça e quinta (tarde). Além das aulas previstas, os alunos puderam ir 

participar de aulas de reforço e/ou prática de conteúdos nos dias restantes.  

Durante o mês de junho de 2017, turmas do 8º ao 9º ano de quatro escolas públicas de 

Mossoró, as quais se mostraram previamente interessadas, foram visitadas para a chamada de alunos. 

As instituições visitadas foram: Escola Estadual Jerônimo Rosado; Escola Municipal Senador Duarte 

Filho; Escola Estadual Professora Maria Stella Pinheiro Costa; e Colégio Evangélico Leôncio José 

de Santana. Nas visitas, os bolsistas apresentavam as especificações do projeto, solicitando aos alunos 

interessados que fossem realizar sua inscrição no Telecentro Comunitário do IFRN – Campus 

Mossoró. O período de inscrições aconteceu na primeira quinzena do mês de julho de 2017 e foram 

ofertadas um total de 40 vagas.  

O processo de formação dos estudantes se iniciou na segunda quinzena de julho de 2017. Para 

ministrar as aulas, os bolsistas utilizaram como base aulas expositivas, as quais possibilitaram a 

proposição de aulas práticas e seminários. Os alunos eram submetidos a atividades avaliativas 

diversificadas, as quais possuíam um certo valor em pontos para a construção da média do aluno em 

cada módulo, a qual variava de 0 a 10. Estas seriam usadas no cálculo da pontuação final no curso de 

cada indivíduo através de média aritmética simples. Os estudantes que obtiveram uma média final 

igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência superior a 75% foram certificados. 

Durante o processo de capacitação, os alunos foram convidados a responder um questionário 

eletrônico de caráter qualitativo sobre o Projeto, sendo solicitado a eles a sua idade e sua escola, 

preservando seu anonimato. O material possuía um total de nove questões, sendo as oito primeiras 

eram de múltipla escolha, cujas assertivas seguiam o formato da Escala de Likert, bastante utilizada 

em pesquisas de opinião: “Concordo Totalmente”, “Concordo Parcialmente”, “Discordo 
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Parcialmente”, “Discordo Totalmente” e “Indiferente”. A última questão era de caráter subjetivo, 

onde o estudante deveria digitar e apontar os prós e contras que observou durante o curso. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O questionário eletrônico qualitativo foi respondido por um total de 19 jovens com idade entre 

13 e 16 anos. A partir das respostas, foi feita a análise do processo de inclusão digital no qual 

vivenciaram. Primeiramente, para o questionamento “As atividades desenvolvidas pelos alunos do 

IFRN possibilitam a compreensão do assunto abordado?” (Questão 1), 100% dos alunos responderam 

que concordavam totalmente. Já quando se defrontaram com “O projeto realizado pelo IFRN 

possibilita a integração entre a teoria e a prática?” (Questão 2), 84% dos alunos responderam com 

“Concordo Totalmente”, enquanto somente 16% responderam com “Concordo Parcialmente”. Diante 

da indagação “A metodologia utilizada pelo/a facilitador/a é adequada à compreensão dos conteúdos 

abordados?” (Questão 3), 89% dos alunos concordaram totalmente, enquanto 11% concordaram 

parcialmente. Sobre a pergunta “O material didático utilizado contribui para a compreensão dos 

conceitos abordados?” (Questão 4), 90% dos alunos concordam totalmente, enquanto 5% deles 

concordaram parcialmente e 5% se sentem indiferentes em relação a tal ponto.  

A questão seguinte trazia “O(a) facilitador(a) interage conosco durante a realização das 

atividades?” (Questão 5), e 89% dos estudantes responderam que concordavam totalmente com tal 

pergunta, enquanto 11% se sentem indiferentes. Quando questionados com “A participação no projeto 

de extensão tem acrescentados novos conhecimentos à minha formação?” (Questão 6), 74% dos 

alunos afirmaram que concordam totalmente, enquanto 26% concordam parcialmente. Para a 

indagação “O tempo destinado às atividades é suficiente para a compreensão dos conceitos 

abordados?” (Questão 7), 84% dos jovens concordaram totalmente, enquanto 16% deles concordam 

apenas parcialmente. Já diante da questão “O uso de software livre é um diferencial que me faz 

participar do projeto?” (Questão 8), 73% dos alunos responderam que concordavam totalmente, 

enquanto 13% concordam parcialmente, e 14% dos alunos se mostraram indiferentes em relação ao 

assunto. Tal pergunta foi feita pois uma das principais características dos Telecentros Comunitários 

é o uso de softwares livres. Abaixo, construído no objetivo de complementar a análise, o Gráfico 1 

mostra os percentuais de cada tipo de resposta selecionada por questão. 
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Gráfico 1 – Percentuais de tipos de assertivas selecionadas em cada questão. 

Fonte – Elaborado pelos autores. 

No final do questionário, havia um espaço onde foi pedido que os alunos destacassem os prós 

e contras do projeto por meio de digitação. Em relação aos pontos positivos, foi frequentemente 

comentado a respeito dos professores, os quais estavam bem preparados e buscavam explicar com 

clareza e paciência. Outro levantamento comum era a respeito dos assuntos abordados, julgados por 

muitos como interessantes e úteis para o futuro. A respeito dos pontos negativos, críticas à qualidade 

dos computadores disponibilizados foram observadas, julgando-os como “insuficientes” em algumas 

ocasiões. Alguns estudantes ainda destacaram que o processo de formação estava sendo demorado e 

que poderia haver uma maior dinamicidade nas aulas.  

Com o fim do período de capacitação, 23 alunos atingiram os requisitos mínimos e foram 

certificados. Mediante tanto a análise das repostas do questionário quanto as observações feitas pelos 

bolsistas durante as aulas, pode-se perceber que o processo de inclusão digital ao qual os jovens foram 

submetidos foi executado de maneira satisfatória, visto que foi apontado que as atividades 

desenvolvidas, os materiais didáticos fornecidos e a metodologia utilizada pelos bolsistas no decorrer 

do projeto coadjuvaram a compreensão por parte dos alunos sobre os assuntos abordados. Através do 

projeto, os estudantes adquiriram novas competências e aprendizados que poderão ser úteis nas suas 

formações como cidadãos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos no questionário eletrônico apontaram a importância das atividades do 

projeto Inclusão Sociodigital: um link com a construção da cidadania de jovens e adultos, 

desenvolvidas no Telecentro Comunitário do IFRN – Campus Mossoró, como ferramenta de inclusão 

digital para a comunidade. Estas ações possibilitaram que os alunos a desenvolvessem habilidades 

necessárias para a convivência na sociedade contemporânea, marcada pelo crescente 

desenvolvimento de novas tecnologias, possibilitando que as pessoas acompanhem essa 

modernização tão evidente. E como na sociedade contemporânea ter acesso às tecnologias de 

informação e comunicação é uma forma de cidadania, a inclusão digital está diretamente relacionada 

com a inclusão social. 

Os bolsistas de extensão também relataram que a participação no projeto foi essencial para o 

ganho de experiências bastante importantes para sua formação cidadã, além de terem desenvolvido e 

aprimorado certas habilidades, como responsabilidade, paciência e dedicação. Eles também 

apresentaram satisfação pela oportunidade de lecionar o público beneficiado, principalmente em 

observar o crescimento dos alunos a partir dos conhecimentos que estes estavam adquirindo a partir 

das aulas, por intermédio da dedicação dos extensionistas.  
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O presente trabalho relata o projeto de extensão Práticas pedagógicas: colaboração e construção de conhecimento em escolas
públicas, que estabelece relação entre o Instituto Federal de educação, ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte e duas escolas
públicas, uma estadual e outra municipal, parceiras do Grupo de pesquisa em Multirreferencialidade, educação e linguagem. Envolve
cento e sessenta alunos e quatorze profissionais da educação. Fundamenta-se no trabalho colaborativo contribuindo com as finalidades
dos Projetos Político Pedagógicos das entidades envolvidas.
PALAVRAS-CHAVE: Escola pública, extensão, práticas pedagógicas, trabalho colaborativo.

.

Tem como objetivo realizar atividades de ensino e de aprendizagens colaborativas entre o IFRN e escolas públicas estaduais e
municipais, com foco na materialização do currículo da Educação Básica e da formação de professores. As escolas que integram o
projeto são parceiras do Grupo de pesquisa em Multirreferencialidade, educação e linguagem (GPMEL). Possibilita a construção de
um arcabouço teórico e metodológico que contribui não só para intencionalização da prática docente, mas também para o
desenvolvimento crítico e reflexivo do fazer nas escolas públicas parceiras

Optamos por uma abordagem de natureza metodológica interdisciplinar e dialógica. As atividades desenvolvidas organizaram-se por
meio de temas diversificados, contemplando três momentos que se relacionam entre si: motivação, sistematização e produção. Os
sujeitos envolvidos no projeto são: alunos, professores e técnicos em assuntos educacionais, todos pertencentes às escolas parceiras
do projeto. Além de professores, técnicos em assuntos educacionais e alunos das licenciaturas e do mestrado ofertados pelo
IFRN/Campus Natal Central.

Os resultados evidenciam o significado positivo das ações extensionistas realizadas pelo GPMEL/IFRN, em ações colaborativas com
outras instituições públicas. As oficinas pedagógicas realizadas propiciaram aprendizados diversos, contribuindo para o debate e para
a discussão dos conteúdos curriculares das escolas, instituindo ações pedagógicas que corroboram para o entrecruzamento entre a
teoria e a empiria. Quanto às experiências nos cursos de graduação, ressaltamos a contribuição da extensão para a formação dos
alunos das licenciaturas, ressaltando as experiências vivenciadas na prática da leitura, pesquisa e contato com as escolas, que
funcionam como laboratórios de estudos e práticas pedagógicas. Houve fomente à integração e o desenvolvimento de atitudes de
pesquisa e colaboração dando vida a um currículo de formação que possibilita o diálogo entre as disciplinas, a reflexão e a crítica;
permitindo um trabalho integrado e interdisciplinar.

Associado ao fazer extensionista, o referido projeto possibilitou um ambiente de pesquisa onde foram criadas situações de
aprendizagem que romperam com a falta de contextualização, promovendo a mobilização dos saberes e a conexão com as práticas
sociais e políticas contemporâneas. Dessa forma, foi possível perceber a construção de um arcabouço teórico e metodológico que
contribui para a realização de projetos de pesquisas - também em curso pelo GPMEL - que levem a refletir sobre as atividades
inerentes ao fazer docente e à educação pública. Perspectivamos ampliar as nossas ações, de forma que possamos atingir um
número mais elevado, tanto de alunos das licenciaturas do IFRN, quanto de escolas parceiras.
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PRÁTICA DE REUSO DE ESGOTO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO 

SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

1 
IFRN – Campus  Educação a Distância 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Neste trabalho foi desenvolvida uma ação 

pedagógica voltada para a implantação de uma 

horta comunitária na Escola Municipal José 

Ribeiro da Silva na cidade de São Bento do 

Trairi, interior do Estado do Rio Grande do 

Norte com as alunas da referida escola, 

trabalhando oficinas pedagógicas sobre gestão 

de recursos hídricos no semiárido brasileiro, 

ações de convívio com o semiárido e reuso de 

água de esgoto na produção de alimentos. Este 

trabalho foi desenvolvido partido da 

necessidade de trabalhar com a realidade dos 

estudantes, e a inserção da educação ambiental 

dentro do currículo escolar, por meio de uma 

prática que os alunos envolvem-se, em sala de 

aula, foi trabalhado sempre de forma que os 

alunos (as) observassem a transformação do 

espaço geográfico que eles estavam inseridos, 

da seca, do nordeste, da falta de incentivo de se 

trabalhar politicas públicas para o convívio com 

o nordeste e a situação dos produtores rurais.

ABSTRACT 

This work was developed a movement 

pedagogica voltating for a implementation of an 

horta community in the National Rescue at the 

Escola Municipal José Ribeiro da Silva, in Sao 

Paulo do Trairi, interior do estado do Rio 

Grande do Norte com working schools 

pedagogicas de recursos hídricos no semiárido 

brasileiro, ações de convívio com o semiárido e 

reuso de água de esgoto na produção de 

alimentos. This work was applied partitura work 

in a students of students, and the following 

education in the course of students, by means of 

a practice in the students of students, in work of 

students, was trabalhado always of students that 

students (as) observassem a transformação do 

espaço geográfico que estavam inseridos, da 

seca, do nordeste, da falta de incentivo de 

trabalho político, para o convívio com o 

nordeste e a situação dos produtores rurais. 

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente, Educação ambiental, Semiárido. 

KEYWORDS:  Environment, Environmental education, Semiarid. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ideia de trabalhar a gestão de recursos hídricos e a produção de alimentos surgiu depois de 

observar em sala de aula que a maioria dos alunos (as) provinha da zona rural e que muitos acabam 

direta ou indiretamente expondo em sala de aula relação com o meio rural. Partindo dessa 

observação procurei em minhas aulas, fazer relação entre o meio rural e o espaço urbano, 

trabalhando sempre de forma que os alunos (as) observassem a transformação do espaço geográfico 

que eles estavam inseridos.  

Por estamos em uma região que apresenta grande escassez de água em boa parte do ano, e 

por estamos vivenciando uma seca prologada que já dura mais de 6 anos no semiárido brasileiro, 

também pude observar nos primeiros dias de aula, que em especial, as alunas da  educação de 

jovens e adultos - EJA, eram todas donas de casa e que tinham deixado de estudar a muito tempo, 

voltando os estudos no ano de 2017, elas não possuem emprego e são donas de casa, comecei a 

desenvolver com as alunos e alunos ações dentro de sala de aula que destaca-se o uso racional de 

água para produção de alimento no semiárido brasileiro por meio do reuso de água da estação de 

tratamento de esgoto - ETE. Foi levada em consideração para a escolha do tema em questão a 

realidade que os alunos (as) estavam inserido, em um município sem muitas oportunidades, jovens 

e adultos que não apresentavam grau de estudo. 

Utilizou-se como objetivo: Desenvolver uma formação pessoal e social dos alunos;  

Empoderar os alunos  sua participação social; Capacitar os alunos (as) com conhecimentos sobre 

gestão de recursos hídricos no semiárido brasileiro; Produzir alimentos por meio de uma canteiro e 

desenvolver ações de sustentabilidade ambiental. 

2 METODOLOGIA 

Como metodologia de pesquisa foi executada ações que facilitassem o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos (as) desenvolver aulas expositivas dialogadas com os alunos em sala de 

aula, depois realizamos uma capacitação com os alunos sobre a gestão de recursos hídricos, oficinas 

sobre reuso de água de esgoto, por fim, será feito a implantação de um canteiro  com os alunos em 

uma área.  Procurei selecionar materiais, conteúdos didáticos, vídeos e textos. Materiais utilizados 

para o desenvolvimento do projeto: Aparelho de som - Filmes - Fotografias - Mapas - Computador - 

Quadro de giz - Datashow - Retroprojetor- Desenhos - Slides - Livro didático – textos – vídeos – 

matérias para a implantação de um canteiro. Contei com a colaboração de um técnico em 

agropecuária da Empresa De Assistência Técnica do Rio Grande do Norte - EMATERN e uma 

Assistente Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, além, dos professores de Ciências e 

História. 

3  RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Conforme Cavalcanti. Esse recorte irá fazer com que os alunos (as) desenvolvam um 

pensamento critico e uma participação social. 

Neste sentido, Damiani,  2008, p. 58 afirma que: 

“É possível, embora este não seja o único objetivo, realizar um trabalho educativo, visando 

esclarecer os indivíduos sobre sua condição de cidadãos, quando se apropriam do mundo, do 

país, da cidade, da casa e, ao mesmo tempo, decifrando os inúmeros limites decorrentes das 
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alienações. O trabalho consiste em discernir as experiências sociais e individuais e, assim, 

potencializá-las  DAMIANI, 2008, p. 58).” 

Deve-se criar estratégias de ensino que possibilite ao aluno observer o contexto que o 

mesmo está inserido.  Na imagem 01 pode-se observer uma oficina pedagogica para ser trabalhar 

recursos hídricos e sua gestão no semiárido brasileiro.  

Imagem 01: alunos e professores trabalhando em u ma oficina pedagógica 

Fonte: autores, 2017.  

O projeto será desenvolvido a partir das oficinas de capacitações com as alunas e depois 

com a implantação do canteiro. As etapas foram sendo feitas de acordo com a participação dos  

alunos, procurei fazer primeiro em sala de aula trabalhar os conhecimentos da disciplina 

relacionados com o projeto e depois nas oficinas trabalhar com os conhecimentos mais específicos, 

por último,  o canteiro.  Desde março de 2017 até dezembro de 2018 foi  trabalhado com a temática 

em tela, focando principalmente nos alunos que tenham interesse  da EJA. Por meio das oficinas de 

capacitação os alunos acabam interagindo bastante, pois esse nesse momento que elas vão ganhando 

conhecimento e participando bastante.  Na imagem 02, pode-se observar o processo de implantação 

do espaço onde foi realizada a implantação da horta na escola.  
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Imagem 02: Imagem do espaço onde foi implantando a horta na escola 

Fonte: autores, 2017. 

Na imagem 03 e 04 pode-se observar, respectivamente, uma aluna plantando na horta na escola, 

depois de ter montando o canteiro e a plantação de beterraba que estava em crescimento.  

Imagem 03: Aluna plantando na horta 

Fonte: autores, 2017.  

 Imagem 04: Plantação de beterrabas em meio ao semiárido 
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Fonte: autores, 2017. 

Nossa principal  estratégia para fazer com que as alunas continuassem participando do 

projeto, foi desenvolver um pensando critico, pautada na realidade das alunas mostrando sua 

importância na sociedade atual enquanto.  A diversidade de conhecimento que as alunas trouxeram 

para sala de aula foi o que ajudou a desenvolver o projeto, pois elas falavam bastante que 

precisavam de oportunidades para desenvolver alguma ação na cidade. Procurei trabalhar muito a 

questão da importância às diversidades éticas, culturais e religiosas, e a preservação de reuso 

hídrica. Foram necessárias adaptações ao planejamento inicial, pois como a maioria das alunas são 

donas de casa, elas de inicio tiveram dificuldades em sair de casa para ir participar das oficinas e da 

importação da horta, mas logo depois das oficinas notamos que elas estavam bastante empolgadas 

com a horta.   

Kaercher, nos afirma que: 

 Os conceitos e vivências espaciais (geográficas) são importantes, fazem parte de nossa 

vida a todo instante. em outras palavras: geografia não é só o que está no livro ou o que o 

professor fala. você a faz diariamente. ao vir para a escola a pé, de carro ou de ônibus, por 

exemplo, você mapeou, na sua cabeça, o trajeto. em outras palavras: o homem faz geografia 

desde sempre. (kaercher, 1997, p. 74) 

Enquanto,  os professores acreditam que todos os momentos foram e estão sendo 

importantes, meu principal objetivo era fazer com que as alunas vissem a sua importância na 

construção de uma sociedade em que elas estão inseridas e que as mesmas tem voz e vez. Partindo 

da problemática da falta de água no semiárido brasileiro, pois muitas vezes não conseguimos 

produzir e da participação das mulheres nessa sociedade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A experiência pode ser replicada por outros professores da EJA que vivenciam realidades 

semelhantes e nos municípios da região semiárida do Brasil, para que a mesma seja replicada é 

importante que o professor compreenda as necessidades das alunas e que motive as mesmas a 

participaram das ações em sala de aula e na própria instituição. Para me, as principais dificuldades 

pode ser a questão cultural de cada município, pois muitas pessoas não gostam de participar de 

atividades extra sala de aula, além de não gostarem de discutir sobre agricultura, gestão de recursos 

hídricos e da importância da mulher na sociedade.  

Os professores poderão observar que os alunos, em especial, as alunas irão participar mais 

ativamente das aulas e das discussões propostas pela escola, além, de um desenvolvimento de um 
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pensamento mais critico da sociedade atual, e princípios de gestão de recursos hídricos para a 

produção de alimentos convivendo com o semiárido.  

A partir dos objetivos traçados, tive como resultado a implantação da horta comunitária e de 

uma maior participação das alunas em sala de aula. Os resultados estão dentro de uma margem 

aceitavam dos objetivos. A avaliação do projeto se deu principalmente pela participação das alunas 

nas oficinas e da implantação da horta. O meio utilizado para avaliação foi à participação das 

mesmas nas capacitações e na implantação da horta. Diante dos objetivos traçados, da metodologia 

utilizada e da participação das alunas acredito que as aprendizagens tenham sido alcançadas.   

Dessa forma, Avaliou minha prática como boa, pois conseguir fazer com que as alunas 

conseguissem desenvolver um pensamento critico e participativo, além de ter conseguido implantar 

uma horta na escola em um espaço que não era utilizada para nada, utilizando práticas de gestão de 

água para convívio com o semiárido brasileiro.   

Os desafios propostos estavam de acordo com as minhas possibilidades de aprendizagem, 

tive que aprender a plantar e cultivar, além de ter um olhar para a gestão de água no semiárido 

brasileiro.  

Pude observar a importância de práticas que possam ser utilizadas para o desenvolvimento 

da agricultura familiar no nordeste, à importância da mulher na sala de aula e principalmente o 

respeito que devemos ter ao outro.  O trabalho em conjunto, ainda é um dos principais desafios 

dentro da escola.  Esse trabalho poderá ser ampliando para trabalhos de mestrado ou de doutorado, 

pois irá discutir o uso de águas das lagoas de tratamento de esgoto no combate a desertificação no 

nordeste ou para produção de frutos (maracujá).  
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PRÁTICA PROFISSIONAL, ENSINO E EXTENSÃO INTEGRADOS COMO 

FERRAMENTAS DE FORMAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL 

AZEVEDO, C. A. M1; ALVES, D. W. S2; SANTOS, E. V. A3; SILVA, E. F4.
1,2,3,4 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

Na rede pública de ensino a maioria das 

instituições apresentam serviços de TI 

defeituosos devido à falta de investimento na 

área. O projeto tem como objetivo melhorar o 

acesso à tecnologia nas escolas da rede 

pública, em Currais Novos e municípios 

vizinhos, proporcionando visitas técnicas para 

identificar e reparar defeitos nos laboratórios 

de informática. Posteriormente são ministradas 

aulas na área de informática para os discentes 

do ensino fundamental, incentivando a 

inclusão digital nos processos de ensino-

aprendizagem e formação social.

ABSTRACT 

In the public education system, most 

institutions have defective IT services due to 

lack of investment in the area. The project 

aims to improve access to technology in public 

schools in Currais Novos and neighboring 

municipalities, providing technical visits to 

identify and repair defects in computer labs. 

Afterwards classes are given in the area of 

informatics for the students of elementary 

education, encouraging the digital inclusion in 

the processes of teaching-learning and social 

formation. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino público. Tecnologia. Informática. Social. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Era contemporânea é caracterizada como era da informatização. Os avanços 

tecnológicos abriram portas para uma interação global capaz de potencializar o nível de 

conhecimento cultural e realizar profundas modificações no comportamento social dos indivíduos. 

É nesse ambiente inovador que a instituição escolar deve se fazer mais presente, direcionando os 

discentes a fazer uso desse meio de forma adequada, para que os próprios sejam capazes de quebrar 

paradigmas antigos e construir novos valores.  

Analisar o atual processo de ensino aprendizagem, sem estabelecer relação alguma com as 

transformações da sociedade, parece-nos viver em um espaço fechado e alheio às mudanças. 

(RICHTER, BRAGA, FÜRKOTTER, 2003 p.8) 

Entretanto, a maioria dos professores de ensino básico não recebem a capacitação 

adequada para desenvolver trabalhos que fujam do tradicionalismo e cativam a atenção dos alunos. 

Para que a inicialização dos jovens no ambiente tecnológico seja eficaz é necessário que o processo 

ocorra de forma prática, com o auxílio de aparelhos eletrônicos como o computador, que apresenta 

um vasto número de possibilidades de realização de métodos didáticos e lúdicos.  

O que seria a utilização do computador na educação de maneira diferente? Seria 

fazer aquilo que o professor faz tradicionalmente, ou seja, passar a informação para 

o aluno, administrar e avaliar as atividades que o aluno realiza, enfim, ser o “braço

direito’’ do professor; ou seria possibilitar mudanças no sistema atual de ensino,

ser usado pelo aluno para construir o conhecimento e, portanto, ser um recurso com

o qual o aluno possa criar, pensar, manipular a informação? (VALENTE, 1999, p.

19 apud RICHTER, 2003, p.9)

É evidente a importância da tecnologia e da informação para o aprendizado na vida 

quotidiana das pessoas, “[...] a tecnologia invadiu as casas, empresas, instituições de todos os tipos, 

a sociedade como um todo está se tornando informatizada”. (KACHAR, 2003, p.51 apud DIAS et 

al, 2007, p.1).  

Em países desenvolvidos o acesso a informatização educacional já é real. Nos EUA, a 

implantação de computadores e smartphones como parte do material escolar dos alunos ocorre 

desde 2013. Contudo, a atual situação econômica das escolas públicas brasileiras apresenta um 

KEYWORDS:   Public education. Technology. Informatics. Social. 
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déficit de orçamento para investimentos em tecnologia. Dados do Censo Escolar contabilizados 

pelo projeto Todos pela Educação afirmam que as escolas da rede pública que contam com 

laboratórios de informática apresentam problemas relacionados ao uso de equipamentos 

ultrapassados e a baixa conexão.   

Muitos equipamentos e laboratórios de informática estão subutilizados ou abandonados, 

seja por falta de treinamento adequado para seu uso ou por falta de manutenção preventiva e 

corretiva para mantê-los em perfeito funcionamento. Em cidades localizadas na região nordeste o 

problema é ainda mais recorrente nas escolas, dificultando a inserção dos alunos ao ambiente 

tecnológico. A falta dos conhecimentos básicos acerca da utilização das novas tecnologias implica 

em uma capacitação profissional deficiente, reduzindo as chances de inserção dos discentes no 

mercado de trabalho no futuro.  

Assim, o presente trabalho tem como objetivo atender as demandas das escolas públicas de 

Currais Novos e cidades vizinhas, por serviços e soluções de Tecnologia da Informação e/ou outras 

atividades correlacionadas aos demais focos tecnológicos do IFRN Campus Currais Novos, de 

forma que a vivência teórica dos conteúdos estudados nos cursos de Informática e Manutenção e 

Suporte em Informática seja posta em prática, beneficiando tanto a comunidade quanto os 

pesquisadores.

Atualmente o projeto conta com a colaboração de 43 alunos do IFRN. Estes selecionam 

escolas e semanalmente realizam visitas para analisar o estado físico dos laboratórios e executar as 

manutenções necessárias. Após garantirem que os equipamentos estão funcionando corretamente os 

envolvidos ministram aulas de informática básica aos discentes matriculados nas escolas, 

promovendo a inclusão digital para alunos do ensino fundamental. 

2 METODOLOGIA 

Para a realização desse projeto, o procedimento inicial consistiu em reunir alguns discentes 

dos cursos ofertados no campus currais novos para realizar vistorias nos laboratórios e instalações 

das escolas nos municípios vizinhos à currais novos e na mesma. A partir do conhecimento teórico 

adquirido em aula, os discentes tiveram oportunidade de realizar nessas vistorias manutenção 

preventiva e corretiva, ministrar aulas de informática e manutenção básicas e também acompanhar o 

uso dos laboratórios.  

Em seguida, desfrutou-se de reuniões semanais para direcionamento do projeto e das 

práticas ocorridas para avaliações e sugestões visando melhorar e aproveitar o aprendizado 

repassado durante as visitas. As diretorias das escolas selecionadas foram contatadas para a 
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obtenção de informações acerca da estrutura física da escola, bem como para a escolha das turmas 

participantes das aulas. Posterior a isso, as visitas à escola foram agendadas para que houvesse a 

realização final das vistorias e o registro das falhas encontradas e corrigidas. 

Durante as visitas, foram realizadas manutenções preventivas e corretivas nos laboratórios 

e nos equipamentos de informática todas as alterações foram contatadas para a diretorias das escolas 

atendidas. Ademais, informações a respeito da infraestrutura de redes e do estado de conservação de 

suas instalações. 

Como resultado do projeto, alguns dos discentes irão usar as informações obtidas e 

repassadas para implementar seus trabalhos de conclusão de curso, haverá também a elaboração de 

relatórios comparativos entre o estado real e o padrão ideal para a escola, outrossim todos os 

documentos gerados durante o projeto serão arquivados em um aplicativo de gerenciamento de 

projetos para análise geral mais aprofundada e acompanhamento futuro de todo o projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Uma das grandes queixas dos discentes em quaisquer das modalidades de ensino é a pouca 

ou nenhuma vivência prática. Ao participar de projetos tais como este, é possível observar o 

amadurecimento constante dos alunos, evidenciando a relevância da prática profissional. O 

desenvolvimento deste projeto está objetivamente ligado ao desenvolvimento da pedagogia das 

competências. 

Durante a inspeção realizada nas escolas observadas na figura 1, foi possível identificar e 

registrar uma certa quantidade de irregularidades na infraestrutura de redes e computadores do 

prédio escolar que dificultam no desempenho dos equipamentos. Entre as inconformidades 

observadas pode-se destacar em alguns casos a má administração da infraestrutura de redes e 

também a insuficiência quantitativa de computadores funcionais para os laboratórios, em outros a 

não utilização do espaço para informática, etc. 
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Figura 1:  Acompanhamento das ações do projeto 

Após a contabilização dos dados obtidos, foi possível criar um cronograma de atividades, 

sejam visitas técnicas para manutenção ou aulas de informática básica ministradas. Um caso 

alarmante se refere a quantidade de computadores não funcionais. Vale ressaltar que algumas 

máquinas foram levadas ao IFRN - Campus Currais Novos para uma vistoria e manutenção mais 

aprofundada para que, no melhor dos casos, pudesse ser entregue novamente em estado de bom 

funcionamento. 

No decorrer das visitas, a direção da escola forneceu informações a respeito da 

infraestrutura e das máquinas, facilitando assim o trabalho de identificação do problema. Além 

disso as informações foram registradas no aplicativo de gerenciamento de projetos.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização das práticas profissionais colabora grandemente com o amadurecimento 

profissional dos alunos envolvidos, além de despertar uma postura de coletividade e trabalho em 

equipe que certamente os prepara para os desafios do mundo do trabalho. Simultaneamente, o 

impacto social positivo que é produzido permite estimular a conservação dos espaços de ensino 

público e despertar nos alunos das escolas estaduais e municipais o interesse pela Tecnologia e a 

profissionalização através da rede de escolas de ensino técnico e tecnológico.  

Durante as visitas às escolas foi possível realizar manutenções preventivas, como: abrir o 

gabinete dos computadores para que se pudesse limpar os componentes eletrônicos e atualizar o 

sistema operacional, caso necessitasse. Observou-se que muitos problemas dos computadores 

ocorreram devido à falta de medidas preventivas. Isso ocorre principalmente devido a deficiência de 

profissionais com conhecimento na área.  

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2642



Através das atividades realizadas nas escolas, criou-se a possibilidade dar continuação à 

prática profissional, abrindo um viés a ações de ensino-aprendizagem por meio de monitorias e 

minicursos que podem contribuir para formação de futuros licenciados nas áreas de ensino. 
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RUA DE LAZER: INTEGRANDO O SOCIAL AO ENTRETENIMENTO 

NASCIMENTO, I. B.1; NASCIMENTO, R. V.2; SANTOS, P. L.3; MARQUES, V. L.4 E NASCIMENTO, J. 

P.5

1,2,3,4 IFRN – Campus Cidade Alta; 3 IFRN – Campus Central 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 

O Rua de Lazer: Integrando o Social ao 

Entretenimento é um projeto de estudos 

desenvolvidos por alunos do curso de lazer que 

busca trazer a prática nas comunidades o que 

se foi estudado. É importante na área 

extensionista, pois, é um evento que abrange 

muitas esferas de conhecimento. O projeto 

atribuiu a Rua de lazer, a ação social, fazendo 

com que, pessoas de toda faixa etária possam 

participar, buscando ter resultados de 

satisfação da comunidade e profissional 

utilizando para isso atividades lúdicas, 

recreativas e voltadas à saúde.

ABSTRACT 

The Street of Leisure: Integrating the 

Social to Entertainment is a project of studies 

developed by students of the leisure course that 

seeks to bring to practice in the communities 

what has been studied. It is important in the 

extensionist area, therefore, it is an event that 

covers many spheres of knowledge. The project 

attributed the street of leisure, the social action, 

allowing people of all age groups to participate, 

seeking to achieve results of community and 

professional satisfaction using recreational, 

health-oriented activities. 

PALAVRAS-CHAVE:  Lazer, estudos, prática, saúde, comunidade. 

KEYWORDS:  Leisure, studies, practice, health, community. 
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1 INTRODUÇÃO 

A vida nas cidades e o acelerado processo de urbanização têm evidenciado modelos de 

sociedade marcados por uma verdadeira privatização do espaço público. Garantir que eles existam 

minimiza os impactos da escassez de tempo e da vida cotidiana entre muros, tão comum hoje em dia. 

Ao pensarmos em espaços públicos para lazer, uma alternativa barata e eficiente são as ruas de lazer, 

que podem ser asseguradas de maneira relativamente simples. 

 O projeto foi desenvolvido a partir de uma aula de elemento lúdico que buscava trazer à tona 

os momentos lúdicos vividos pelos alunos da turma, com base nisso foi relatado à rua de lazer, 

surgindo o questionamento de por que não há nas comunidades esses eventos já que, o lazer público 

é direito de todos (O direito ao lazer é assegurado a todos os cidadãos brasileiros na Constituição da 

República Federativa do Brasil em seu artigo 6º). Alguns alunos decidiram criar o projeto rua de lazer 

e integrar com a ação social para que o projeto pode-se trazer além de experiências lúdicas, momentos 

de educação, saúde e estética, principalmente para comunidades carentes, mas não só elas. O lazer é 

um direito social assegurado pela Constituição Federal a todos os cidadãos, contudo a atual 

organização da sociedade, seus modos e jornadas de trabalho sem limites privam o trabalhador deste, 

afastando-o cada vez mais da vida social, do convívio com o mundo extratrabalho. O lazer o dignifica, 

proporcionando um tempo para si, com a família, com amigos e para participar da sociedade. 

 Ao levarmos esse projeto a um simpósio de extensão queremos mostrar que o lazer não é 

apenas algo simples e que pode ser resolvido com qualquer atividade em tempo livre, mas que é 

cultural, educacional, é saúde e é lei.  

 Ele tem muita importância para sociedade, pois o lazer trás não só momentos com a 

sociedade e de divertimento, mas também é de suma importância para a saúde física e psicológica 

das pessoas que o vivem.  Segundo Neri (2008) a qualidade de vida está associada à satisfação, a 

relação entre amigos e familiares, as atividades cognitivas, produtividade e saúde física. Esses 

elementos estão relacionados com os seis conteúdos do lazer. Isso nos leva a entender que quando o 

indivíduo procura ter bons hábitos, bons relacionamentos e fizer aquilo que lhe dá prazer, este 

indivíduo terá mais condições de obter uma boa qualidade de vida. 

 Esse projeto é de grande importância para os discentes, tanto para os que estão 

desenvolvendo o projeto na teoria quanto para os que vão viver apenas na prática, já que a rua de 

lazer é um evento que trabalha com os diferentes públicos (crianças, jovens, adultos e idosos), é em 

ambiente externo e trabalha várias áreas de conhecimento como: administração, divulgação, 

patrocínio, animação sociocultural entre outras, o que faz com que os estudantes possam ter 

experiências em todos os âmbitos de um evento. 

O objetivo do evento é proporcionar a comunidade de vários bairros de Natal um caminho 

para suprir essa carência e fomentar a ludicidade, bem como um sentimento de pertencimento à 

comunidade. Também fazer com que as pessoas que participam do evento venham a se preocupar 

mais com a saúde e bem-estar pessoal e comunitário além de, influenciar a sociedade a construir mais 

eventos como esse e fazer com que eles estejam dentro de sua rotina. 

Os resultados esperados com esse evento é basicamente ter a satisfação da sociedade com o 

nosso trabalho, fazer com que eles entendam a importância do lazer na vida deles e que isso é um 

direito de todos, mas também que os profissionais consigam aprender e reter tudo o que o evento trás 

de proveitoso, lhe dar com todos os públicos e com as dificuldades que um evento desse porte pode 

trazer como: conseguir um espaço adequado, satisfazer a expectativa do público, fazer com que as 

pessoas aproveitem tudo o que for ofertado pelo evento sem muita fila, conseguir voluntários, mas 

principalmente, ampliar a cultura cidadã de direitos e deveres baseados nos princípios e valores éticos 

da liberdade, igualdade, diversidade, solidariedade e participação de todos.  
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 Nossa motivação para fazer esse evento foi trazer ao nosso currículo profissional e 

estudantil, um maior acervo de práticas, sendo também um momento de nos desenvolver e crescer na 

área do lazer e como pessoas, além de poder destinar a um grande número de pessoas em vários 

bairros do estado momentos de ludicidade. 

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, o Projeto “Ruas de Lazer” será executado no bairro das Rocas para os moradores 

do mesmo, (crianças e adultos), e também de bairros vizinhos, que tenham vontade de participar. Será 

decidido o dia do evento e por questões de logística e infraestrutura escolhemos a Rua São Sebastião. 

 Para uma melhor organização e execução do Projeto, a rua será dividida em duas partes: uma 

dedicada somente à Ação Social, e outra para a realização das atividades de recreação. Será 

estabelecido um número máximo de 100 pessoas que poderão participar da Ação Social; alguns 

voluntários ficarão responsáveis por fazer o controle do veículo de pessoas durante o evento. A 

quantidade de crianças que poderão participar da recreação será livre.  

 Na primeira parte (Ação Social) será disponibilizado serviços de cortes de cabelo feminino 

e masculino; manicure; maquiagem; design de sobrancelhas, verificação da pressão e da glicose. As 

atividades serão realizadas por profissionais das devidas áreas.  

 Já a segunda parte, que será voltada às atividades recreativas, terá subdivisões por faixa 

etária de idade. Em cada subdivisão terá animadores socioculturais e também contaremos com a ajuda 

de alguns voluntários. Teremos oficinas de dança, pintura, circo, brinquedo cantado, brinquedo 

reciclado e jogos esportivos. As oficinas acontecerão em forma de rodízio para que cada “turma” 

possa vivenciar as diversas atividades. Seguiremos a seguinte ordem: momentos e brincadeiras ativas 

para que elas possam aproveitar bem o evento e satisfazer as suas necessidades brincantes, ao chegar 

próximo do final do evento terá o momento desacelerar as brincadeiras, usando atividades mais 

calmas para que elas possam relaxar e ir para casa. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos que o Projeto aconteça de forma organizada para uma melhor execução das 

atividades. Além disso, que possamos proporcionar serviços de qualidade à comunidade, que os 

profissionais, voluntários e estagiários possam vivenciar experiências boas que acrescentarão em suas 

vidas e carreira; que as crianças participem de um misto de atividades as quais acrescentarão em seu 

desenvolvimento, de forma geral, e assim, possam vivenciar o lazer de forma lúdica proporcionando 

momentos inesquecíveis em suas vidas. E que nós, estudantes de Lazer (organizadores), possamos 

adquirir mais conhecimentos para que sejamos profissionais qualificados.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto nos fez desenvolver como profissionais e pesquisadores da área do lazer, além de 

nos mostrar o quão difícil é proporcionar um evento para um público tão amplo. Mostrou-nos que 

para levar algo a prática é necessário muito estudo, conhecimento, dedicação e ajuda. Para melhorias 

no projeto nós iremos proporcionar eventos menores para conhecer o público com que iremos tratar 

para desenvolver atividades e ações de acordo como perfil do público. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO COMBATE A CRIAÇÃO DE PÁSSAROS EM 

CATIVEIRO NO MUNICÍPIO DE CANGUARETAMA/RN 

GALVÃO, A. K. L1; BEZERRA, N. X. 2; CALADO, T. O. 2; NASCIMENTO, M. C. 2; SANTOS, K. L. P2.
1 IFRN – Campus Avançado Lajes; 2 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

Com o objetivo de trabalhar a educação ambiental e 

combater a criação de pássaros em cativeiro no 

município de Canguaretama/RN, realizou-se: revisão 

de literatura, seleção de escolas públicas e rádios para 

a realização de palestras; criação de uma página no 

facebook, produção de material didático e 

organização de produções artísticas relacionadas com 

o tema. Na próxima etapa, serão visitadas escolas e

rádios locais para apresentação e sensibilização sobre

a problemática.

ABSTRACT 

In order to work on environmental education and to 

combat the creation of captive birds in the 

municipality of Canguaretama / RN, a literature 

review was carried out, the selection of public schools 

and radios for lectures; creation of a facebook page, 

production of didactic material and organization of 

artistic productions related to the theme. In the next 

stage, local schools and radios will be visited to 

present and raise awareness about the problem. 

1 INTRODUÇÃO 

Em muitas localidades do Brasil, principalmente nas cidades interioranas com vivência rural, 

a criação em cativeiro e comercialização de pássaros e de outras espécies silvestres faz parte da cultura 

local, embora a prática seja considerada crime ambiental (FERREIRA, 2011). O hábito de possuir 

pássaros em cativeiro doméstico aparenta um comportamento normal, cultural e comum, mas ao 

analisar mais atentamente, percebe-se que a cultura de “criar passarinhos” resulta da pressão 

econômica e o comércio gera uma fonte de renda fácil, regular ou ocasional (ROCHA et al., 2016).  

A ameaça exercida pela rede do tráfico estruturada na sociedade brasileira também contribui 

para que a atividade pareça normal e cultural. Além disso, a educação ambiental, no que se refere ao 

relacionamento com os animais silvestres, tem recebido pouca atenção ou mesmo sido negligenciada 

PALAVRAS-CHAVE: sensibilização ambiental, educação infantil, preservação das aves, meio ambiente. 

KEYWORDS:  environmental awareness, child education, bird conservation, environment. 
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nas escolas de ensino fundamental, em parte devido à intimidação exercida pelo tráfico (ROCHA et 

al., 2016).  

Trabalhar a educação ambiental é essencial em todos os níveis dos processos educativos e, em 

especial, nos anos iniciais da escolarização, já que é mais fácil conscientizar as crianças sobre as 

questões ambientais do que os adultos. Nas escolas, a educação ambiental contribui para a formação 

de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo 

comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade. Para isso, é importante que, 

mais do que informações e conceitos, a escola se disponha a trabalhar com atitudes, com formação 

de valores e com mais ações práticas do que teóricas para que o aluno possa aprender a amar, respeitar 

e praticar ações voltadas à conservação ambiental (MEDEIROS et al., 2011). 

Considerando que a prática de aprisionar e manter pássaros silvestres confinados em gaiolas 

é comum entre a população de Canguaretama, objetiva-se trabalhar a educação ambiental, no sentido 

de combater a criação de pássaros em cativeiro e despertar o interesse de cuidar do bem-estar animal. 

Os objetivos específicos do projeto são levantar as principais espécies de pássaros criados presos na 

região, selecionar escolas públicas e rádios para a realização das palestras, criar uma página sobre o 

projeto no facebook; elaborar material didático para divulgação da temática, organizar uma exposição 

com produções artísticas relacionadas com o tema e realizar visitas às escolas e às rádios locais para 

exposição do material e sensibilização sobre a problemática. O público alvo são estudantes da 

educação infantil de cinco escolas municipais de Canguaretama/RN, servidores destes 

estabelecimentos de ensino e a população em geral, que será contemplada por meio das rádios. No 

total, pretende-se beneficiar direta e indiretamente cerca de 400 estudantes e servidores das escolas e 

2000 pessoas da comunidade em geral. 

2 METODOLOGIA 

Este projeto foi aprovado no Edital de Fluxo Contínuo n. 01/2018 – PROEX/IFRN e o período 

de execução é de 15 de maio até 15 de dezembro de 2018. Inicialmente foi feito um levantamento das 

espécies de pássaros que são mantidos presos no município de Canguaretama-RN, com base na 

literatura e principalmente nas informações fornecidas pela população local, que foi entrevistada 

sobre o assunto durante a execução do projeto de pesquisa intitulado “Etnoconhecimento da avifauna 

existente em Canguaretama-RN”, aprovado pelo Edital 01/2016 - PROPI/IFRN - Fluxo Contínuo 

Pesquisa/Inovação.  

Na sequência, foram selecionadas escolas públicas do município e rádios, onde serão 

realizadas palestras sobre o tema. Na terceira etapa, foram confeccionados banners e uma cartilha 

para apresentação aos estudantes nas escolas selecionadas. Uma página no facebook também foi 

criada para divulgar o projeto.  

Em um banner, foram organizadas fotos das principais espécies de pássaros do município e, 

no outro banner, imagens dos pássaros que são comumente mantidos confinados pela população local, 

com seus respectivos nomes comuns conhecidos da população e nomes científicos. Além das fotos 

dos pássaros em gaiolas, são citadas as principais consequências da caça e do aprisionamento dos 

pássaros. A cartilha, com história infantil e atividades didáticas sobre a problemática, será entregue 

aos estudantes das escolas, para que eles divulguem para suas famílias a importância da preservação 

dos pássaros selvagens. Além disso, será organizada uma exposição com produções artísticas 

relacionadas com a temática. Na próxima etapa serão feitas visitas às escolas e às rádios locais para 

exposição do material e sensibilização sobre o a problemática. Durante as exposições nas escolas e 

rádios, serão apresentados e debatidos os efeitos negativos da apreensão e do tráfico de aves silvestres 
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sobre o meio ambiente, tais como: redução da biodiversidade; impossibilidade de reprodução dos 

animais silvestres em cativeiro; redução das populações de pássaros silvestres e extinção de espécies; 

alimentação imprópria e espaço físico inadequado para manter animais silvestres em cativeiro; 

crueldade e maus-tratos; e transmissão de zoonoses pelos animais silvestres cativos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após a revisão de literatura, constatou-se que entre as principais espécies de pássaros de 

Canguaretama, destacam-se: andorinha (Pygochelidon cyanoleuca), anu-branco (Guira guira), anu-

preto (Crotophaga ani), beija-flor-tesoura ou beija-flor-cauda-de-tesoura (Eupetomena macroura), 

bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), cabocolinho (Sporophila bouvreuil), carcará (Caracara plancus), 

galo de campina (Paroaria dominicana), garça vaqueira (Bubulcus ibis), golinha (Sporophila 

albogularis), lavandeira (Fluvicola nengeta), papa-capim (Sporophila nigricollis), pardal (Passer 

domesticus), rasga mortalha (Tyto furcata), rolinha vermelha (Columbina talpacoti), sanhaçu 

(Tangara sayaca), sibite (Coereba flaveola), tiziu (Volatinia jacarina), urubu-cabeça-preta 

(Coragyps atratus) e vem-vem (Euphonia chlorotica) (Figura 1). Entre as principais espécies 

mantidas presas em gaiolas pela população local, destacam-se: cabocolinho (S. bouvreuil), canário da 

terra (Sicalis flaveola), concriz (Icterus jamacaii), galo de campina (P. dominicana), golinha (S. 

albogularis), graúna (Gnorimopsar chopi), papa-capim (S. nigricollis), sabiá barranco (Turdus 

fumigatus), sanhaçu (T. sayaca), sibite (C. flaveola), tiziu (V. jacarina) e xexéu (Cacicus cela) (Figura 

2).  

Figura 1- Principais espécies de pássaros 

de Canguaretama/RN. 

Figura 2- Espécies de pássaros que são 

mantidas confinadas em gaiolas. 
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Os banners (Figuras 1 e 2) com as fotos das respectivas espécies e as consequências da caça 

e do aprisionamento destes animais serão apresentados durante as visitas às escolas e serão doados 

para cada uma das cinco escolas descritas na Tabela 1. 

Tabela 1- Escolas municipais selecionadas e agendamento das visitas. 

N. Escola Local Data 

1 Escola Municipal Juarez Rabelo Centro 21/09/2018 

2 Escola Municipal Homero Homem Projeto Crescer 21/09/2018 

3 Escola João Gomes de Torres Areia Branca 28/09/2018 

4 Escola Municipal Elza Bezerril Ribeiro Piquiri 19/10/2018 

5 Escola Municipal Indígena João Lino da Silva Catu 26/10/2018 

A cartilha intitulada, “Cuidando dos passarinhos de Canguaretama/RN” (Figura 3), contém 

atividades que visam despertar a atenção das crianças para a problemática e traz a história de Campina 

e Larinha, uma menina que mora em uma fazenda e se apega a um passarinho que vive cantando em 

sua janela. Um certo dia, um amiguinho e seu pai prenderam o passarinho e o roubaram. No final da 

história, Campina é devolvido e solto de volta na fazenda, retornando a cantar todos os dias na janela 

de Larinha.  

Figura 3- Cartilha confeccionada para distribuição nas escolas. 
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A página do facebook foi criada com o título “Preserve os pássaros de Canguaretama” e pode 

ser acessada pelo link: https://www.facebook.com/Preserve-os-p%C3%A1ssaros-de-Canguaretama-

557110248020165/. Esta visa divulgar o projeto e sensibilizar maior número de pessoas. 

A produções artísticas, que serão apresentadas durante a exposição nas escolas, contará com 

peças (Figura 4) produzidas pelos estudantes do curso de Informática, na disciplina de Artes, 

ministrada pelo prof. Nilton Xavier, do IFRN Campus Canguaretama.  

Figura 4- Algumas produções artísticas que serão expostas nas escolas durante as visitas. 

Na próxima etapa, serão realizadas as visitas às escolas e às rádios. Nesta fase, espera-se o 

envolvimento das crianças com o tema e que o projeto sensibilize especialmente as futuras gerações 

do município sobre a temática.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As atividades e as metas previstas estão sendo cumpridas nos prazos estabelecidos e, a partir 

do material produzido, o projeto poderá atender uma demanda de público maior, se submetido e 

renovado no próximo edital. Além de contribuir com a formação profissional dos discentes que 

compõem a equipe, as atividades divulgam a Instituição para a comunidade externa e fortalece as 

parcerias com as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e de Meio Ambiente.  
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JARDIM ECOLÓGICO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 

MUNICIPAL VER. JOSÉ BERNARDO, NA COMUNIDADE RURAL DE 

PASSAGEM DE PEDRA, MOSSORÓ/RN 

PINHEIRO, K. L. C. B.1; LEITE, M. C. S. N.2; PONTES, S. R.3; FULLY, I. D. C. S.2; e BRASIL, R. M. P.3 

1,2,3 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: (Meio Ambiente) 

RESUMO 

O presente trabalho trata do relato da execução de um Jardim Ecológico na área interna da Escola Municipal 

Ver. José Bernardo - EMJB, localizada na comunidade rural de Passagem de Pedra, Mossoró/RN. Essa 

experiência integrou as atividades práticas do Projeto de Extensão “Gerenciamento de Resíduos Sólidos: sob 
o olhar da educação ambiental na comunidade de Passagem de Pedra”, do Instituto Federal da Educação,

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, campus Mossoró, desde abril de 2018, com término

previsto para dezembro de 2018. A atividade relatada buscou apresentar aos alunos da escola beneficiada, a
possibilidade de reutilização de materiais reciclados, assim como a utilização de espécies nativas e adaptadas

à região Nordeste, visando preservar o meio ambiente através da criação de espaços ecologicamente

adequados. A partir de pneus e outros materiais recicláveis, geralmente descartados inadequadamente no meio

ambiente, foi construído um jardim ecológico pelos alunos extencionistas do IFRN/MO, com a participação
ativa do corpo docente e discente da escola EMJB, na comunidade rural de Passagem de Pedra, Mossoró/RN.

A execução do jardim ecológico foi atividade integrante da programação da Semana do Meio Ambiente da

escola, entre os dias 04 e 06 de junho de 2018. Como resultados esperados, pretende-se através da educação
ambiental, compreendermos processos pelos quais a coletividade e o indivíduo elaboram valores,

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências relacionadas à conservação do meio ambiente.

ABSTRACT 

The present work deals with the report of the execution of an Ecological Garden in the internal area of the 

Municipal School Ver. José Bernardo - EMJB, located in the rural community of Passagem de Pedra, Mossoró 
/ RN. This experience integrated the practical activities of the Extension Project "Solid Waste Management: 

under the eyes of environmental education in the passage of Stone", Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Rio Grande do Norte - IFRN, Mossoró campus, since April 2018, with an expected 
completion date of December 2018. The activity reported sought to present to the students of the beneficiary 

school the possibility of re-use of recycled materials, as well as the use of native species adapted to the 

Northeast region, aiming at preserving the environment through the creation of ecologically appropriate 
spaces. From tires and other recyclable materials, usually disposed of inappropriately in the environment, an 

ecological garden was built by IFRN / MO alumni, with the active participation of faculty and students from 

the EMJB school in the rural community of Passagem de Pedra, Mossoró / RN. The execution of the ecological 

garden was an integral activity of the school's Environment Week program, between June 04 and 06, 2018. As 
expected results, it is intended through environmental education to understand processes by which the 

PALAVRAS-CHAVE:  Jardim, Ecológico, Sustentabilidade, Educação, Ambiental. 
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community and the individual elaborate values, knowledge, skills, attitudes and skills related to environmental 

conservation. 

1 INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos, comumente conhecidos por “lixo” vem trazendo grandes problemas ao 

solo, ar e manancias de fontes de agua potável do mundo todo, um fator determinante para a geração 

dos resíduos está integralmente ligada ao consumo excessivo e exacerbado de produtos. Um dos 

principais motivos para a geração continua dos resíduos está relacionada a obsolescência perceptiva 

e programada, que apesar de possuírem nomes diferentes, as duas obsolescências têm como finalidade 

o mesmo propósito, criar produtos e equipamentos para serem direcionados ao lixo.

Em virtude disto, o presente trabalho relata a experiência da execução de um Jardim Ecológico 

na área interna da Escola Municipal Ver. José Bernardo - EMJB, localizada na comunidade rural de 

Passagem de Pedra, Mossoró/RN. Essa experiência integrou as atividades práticas do Projeto de 

Extensão “Gerenciamento de Resíduos Sólidos: sob o olhar da educação ambiental na comunidade 

de Passagem de Pedra”, do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte - IFRN, campus Mossoró, desde abril de 2018, com término previsto para dezembro de 2018. 

O Jardim Ecológico foi planejado a partir da utilização de pneus e outros materiais recicláveis, 

tais como tampas, garrafas pets, entre outros, geralmente descartados inadequadamente às margens 

do rio Mossoró que banha a comunidade de Passagem de Pedra. Em seu planejamento e execução, 

contou com a utilização de espécies vegetais nativas e adaptadas à região Nordeste. Sendo executado 

pelo corpo docente/discente extensionistas do IFRN/MO e da escola EMJB, na comunidade rural de 

Passagem de Pedra, Mossoró/RN. 

Buscou-se através do projeto de educação ambiental que está em curso na EMJB, educar, 

motivar, sensibilizar os adultos, jovens e crianças em relação ao reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, incentivando o fortalecimento de uma cultura de gestão ambiental em sua comunidade, 

através dos materiais que outrora seriam descartados. Portanto, durante o decorrer do projeto, foram 

implementadas tarefas para a comunidade escolar na construção de um jardim ecológico, objeto de 

estudo deste presente artigo. 

2 METODOLOGIA 

Para execução do projeto, a metodologia traz uma sequência de atividades práticas que tem 

por objetivo, repassar conhecimentos e analisar a percepção das crianças sobre a importância e a 

necessidade de fazer a reciclagem, tão quanto agir de forma sustentável. 

Portanto, a programação ocorrida na escola durante a Semana do Meio Ambiente, no período 

de 04 à 06/06/2018, trouxe atividades lúdicas destinadas às crianças da comunidade acadêmica, 

buscando promover consciência socioambiental e refletir atitudes sustentáveis que colaboram para a 

preservação da Natureza. Dentro da proposta da semana, houve: a realização de gincanas, jogos, 

dinâmicas e apresentação teatral de fantoche, voltados para o aprendizado sobre o meio ambiente; o 

planejamento e execução do ajardinamento de canteiros internos/externos da escola, com foco no eco 

sustentabilidade, utilizando materiais recicláveis coletados pela própria comunidade, e mudas de 

espécies nativas e/ou adaptadas ao clima local. 

KEYWORDS:  Garden, Ecological, Sustainability, Education, Environmental. 
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Como técnicas metodológicas, a programação trouxe uma sequência de atividades e práticas 

que visam repassar conhecimentos ambientais e de sustentabilidade, colocando as crianças e 

adolescentes em vivências que estimulem a sociabilidade e cooperação. As atividades foram divididas 

por turnos. No turno matutino, ocorreram: as gincanas do reciclado e de brincadeiras, e apresentação 

teatral de fantoches voltada para as turmas de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª anos. No turno vespertino, ocorreram: 

ajardinamento de um canteiro interno da escola, e jogos e dinâmicas de reflexão voltado para as 

turmas de 6ª, 7ª, 8ª e 9ª anos. 

O ajardinamento do canteiro interno da escola, utilizou materiais recicláveis coletados pelos 

próprios alunos, como pneus e outros materiais recicláveis, tais como tampas, garrafas pets, entre 

outros, geralmente descartados inadequadamente às margens do rio Mossoró que banha a comunidade 

de Passagem de Pedra. Em seu planejamento e execução, contou com a utilização de mudas de 

espécies nativas e/ou adaptadas ao clima local, obtidas por meio de uma campanha de doação. Para 

junta desses materiais, foi realizada uma gincana de coleta de reciclados, entre as turmas de 6ª, 7ª, 8ªe 

9ª do turno vespertino, na semana anterior à Semana do Meio Ambiente, onde houve a coleta dos 

materiais reciclados utilizados. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Sabemos que em tudo que nos condicionamos a fazer, aprendemos e realizamos com pleno 

êxito e sucesso; e assim foi na escola vereador José Bernardo na comunidade de Passagem de Pedra, 

ao qual os alunos do IFRN dos cursos técnicos em Saneamento e Edificações, desenvolveram em 

uma manhã recreativa e envolvente com a participação de toda escola - corpo docente e discente - 

gincanas e atividades lúdicas com o objetivo maior da conscientização na proteção aos recursos 

naturais e ao meio ambiente, incluindo o valor que a água tem e como devemos preservá-la. 

Também foram utilizados trabalhos com fantoches, e a literatura de cordel foi o alvo da 

integração pela facilidade da linguagem popular; gincana de reciclagem e execução de um jardim 

ecológico a partir dos reciclados captados pelos alunos, foram feitos na escola, coordenado pelo corpo 

docente e discente extensionista. 

Entendemos que para um maior aproveitamento no meio escolar, as atividades de extensão 

são fundamentais, como também para quem vai desenvolvê-la posteriormente, pois a aprendizagem 

é mútua e sempre ocorrerá a troca de informações e conhecimentos na maioria das vezes até então 

ainda não descobertos; a prática e a teoria verbalizam uma conjuntura perfeita de afinidades técnicas 

do dia a dia, aprimoradas ao bom senso, que poderá salvar nosso planeta e quem sabe desenvolver a 

cada dia a nossa sustentabilidade. 

Aproveitar, reciclar, educar, são verbos que devemos sempre utilizar no nosso cotidiano para 

salvarmos nossa geração e as futuras que virão. E a escola alvo do projeto, através dos seus alunos e 

professores, foi completamente envolvida neste contexto de prática e teoria, todos trabalharam em 

conjunto neste momento, desde a escolha das atividades realizadas, até a finalização do jardim 

ecológico na área central da escola, favorecendo a consciência ambiental em torno da preservação do 

meio ambiente. 

Ao incentivar o uso de reciclados e plantas nativas na execução do jardim ecológico na parte 

central da escola, o rio Mossoró, nosso baluarte, como também a caatinga, foram beneficiados de 

uma forma geral. Pois foram conduzidas ao plantio, plantas como caraibeira, cactos, gramíneas, 

plantas medicinais, sob olhar e a participação da comunidade escolar, que dividida em tarefas, 

buscaram no âmbito do projeto de extensão, uma recuperação visual do ambiente e uma educação 

ambiental. 
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4.1. Passo a passo da ação de planejamento e execução do jardim ecológico 

No dia 01 de junho, a equipe foi no Parque Municipal de Mossoró para receber a doação de 

mudas nativas e adaptadas, a serem utilizadas na execução do jardim ecológico. Entre as mudas estão: 

espada de são jorge, vedélia, xanana, margaridinha, babosa, herbáceas e agáveas. No dia 04 de junho, 

da ação na escola, também houve a coleta da doação de arbóreas, arbustivas, cactáceas e suculentas 

por parte dos alunos extensionistas e da escola beneficiada. (Ver Quadro 01) 

Seguem abaixo o registro fotográfico dos materiais coletados na gincana de reciclados (Ver 

Quadro 02) e da execução do jardim ecológico, realizado em forma de mutirão pelos alunos 

extensionistas e da EM Ver. José Bernado (Ver Quadro 03). 

Quadro 01: Mudas doadas pelo Parque Municipal 

Foto 1: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – espada de são jorge e 

vedélia 

Fonte: Acervo próprio, em 
01/06/2018 

Foto 2: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – xanana 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 3: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – margaridinha 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 4: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – herbácea 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 5: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – babosa 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 6: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – agávea 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 7: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – seleção e coleta 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 8: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – seleção e coleta 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 9: Mudas doadas pelos alunos 

extensionistas – arbóreas e 

arbustivas 

Fonte: Acervo próprio, em 
04/06/2018 
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Quadro 02: Gincana de reciclados 

Foto 10: Gincana de reciclados – 

seleção de garrafa pet 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 11: Gincana de reciclados – 

seleção de pneus 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 12: Gincana de reciclados – 

seleção de seixos rolados 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Quadro 03: Passo a passo da execução do jardim ecológico 

Foto 13: Gincana de reciclados – 

entrega dos reciclados por turma (1º 

ao 5º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 14: Gincana de reciclados – 

contagem dos reciclados por turma 

(1º ao 5º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 15: Execução do jardim 

ecológico – preparação das garrafas 

pets (6º ao 9º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 16: Execução do jardim 

ecológico – preparação das garrafas 

pets (6º ao 9º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 
04/06/2018 

Foto 17: Execução do jardim 

ecológico – preparação dos seixos 

rolados (6º ao 9º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 
04/06/2018 

Foto 18: Execução do jardim 

ecológico – preparação das tampas 

(6º ao 9º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 
04/06/2018 

Foto 19: Execução do jardim 

ecológico – mudas doadas pelos 

Foto 20: Execução do jardim 

ecológico – plantio das mudas pelas 

Foto 21: Execução do jardim 

ecológico – montagem do jardim 
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alunos extensionistas IFRN/MO 
Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

turmas do 6º ao 9º ano 
Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

pelas turmas do 6º-9º ano 
Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 22: Execução do jardim 

ecológico – montagem de canteiros 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 23: Execução do jardim 

ecológico – resultado final 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 24: Execução do jardim 

ecológico – resultado final 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento do trabalho apresentado, foi possível a obtenção de resultados muito 

positivos. Em relação à questão ambiental, os benefícios promovidos estão ligados à busca da 

melhoria da qualidade de vida, conforto ambiental e sustentabilidade ecológica, na ação extensionista 

institucional. No que diz respeito ao ponto de vista acadêmico, promoveu o ganho de novos 

conhecimentos, assim como os já existentes foram aprimorados para os alunos participantes. 

Para a população local e alunos da instituição participante (da Escola Municipal Vereador 

José Bernardo), a experiência de montagem do jardim ecológico propiciou, através de método lúdico 

e dinâmico, ter acesso à Educação Ambiental, e adquirir conhecimento e sensibilidade para a 

preservação ambiental, pois foi uma oportunidade de se perceberem como parte integrante do 

ambiente natural em que vivem, despertando o olhar para a criação e aproveitamento de materiais 

alternativos. 

Tomando como referência os resultados obtidos através da inserção do Jardim Ecológico na 

escola beneficiada, e os aspectos apontados neste trabalho, conclui-se que o uso dos materiais 

recicláveis e reciclados possuem uma boa relevância para as melhorias socioambientais, contribuindo 

para a preservação do meio ambiente, em relação a poluição urbanística, do solo e das águas, entre 

outras vantagens. 
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CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAÇÃO COMO GUIAS EM 

CAVERNAS CALCÁRIAS 

MEDEIROS NETA, T. N. de1; SARAIVA JUNIOR, J. C.2; SILVA, I. C. e3; VIANA, S. L. dos S.4; 
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1,2,3,4,5 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Meio ambiente 

RESUMO 

O projeto de extensão “capacitação de 

profissionais para atuação como guias em 

cavernas calcárias” surgiu com o objetivo de 

capacitar os profissionais que atuam como guias 

em Jandaíra/RN. Tal formação consiste em 

discutir noções de Segurança do Trabalho, 

Geologia, Geomorfologia e Ecologia junto aos 

beneficiários do projeto. A metodologia consiste 

em revisão de literatura e intervenção por meio 

de pesquisa ação. Espera-se que o projeto 

contribua para a formação dos guias e para que a 

sociedade tenha acesso a informações pertinentes 

durante as visitas às cavernas de Jandaíra.  

ABSTRACT 

The project of extension "qualification of 

professionals to act as guides in limestone caves" 

arose with the objective of training professionals who 

act as guides in Jandaíra / RN. This training consists 

of discussing concepts of Work Safety, Geology, 

Geomorphology and Ecology with the beneficiaries 

of the project. The methodology consists of literature 

review and intervention through action research. It is 

hoped that the project will contribute to the formation 

of the guides and that society will have access to 

pertinent information during the visits to the caves of 

Jandaíra. 

1 INTRODUÇÃO 

As ações de extensão, junto ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN), são regidas pela organização didática desta instituição, afirmando que 

as ações de extensão constituem "um processo educativo, científico, artístico-cultural e desportivo 

que se articula ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, com o objetivo de intensificar uma 

relação transformadora entre o IFRN e a sociedade" (IFRN, 2012, p. 10). Sendo assim, pensar ações 

que ultrapassem os muros da instituição e levem para as comunidades o conhecimento construído e 

possibilitar à comunidade a própria construção de conhecimentos a partir de sua realidade vivencial 

PALAVRAS-CHAVE: Guiamento, cavernas, capacitação, Jandaíra/RN 

KEYWORDS:  Guidance, caves, training, Jandaíra / RN. 
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é um grande desafio. Neste sentido, é importante pensar as possibilidades de levar às comunidades 

estes saberes construídos, possibilitando que estas possam refletir sobre as suas realidades.   

Com base nisso, é válido destacar que, desde 2013, o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte tem efetuado inúmeras atividades práticas envolvendo o curso 

técnico em Geologia, tecnólogo em Gestão Ambiental e Licenciatura em Geografia que se destinam 

ao estudo do meio e pesquisa do relevo cárstico existente no município de Jandaíra. Em meio a estas 

atividades, constatou-se, através de alguns episódios, que há um déficit atrelado à segurança dos 

visitantes, além da dificuldade na formulação e explanação do conhecimento científico relacionado 

às cavernas e seus aspectos geológicos, geomorfológicos e ambientais.  

Desse modo, foi realizada uma investigação, junto aos guias responsáveis pela visitação, sobre 

suas principais necessidades, sendo constatada a urgência de uma capacitação para os integrantes do 

grupo e de outros jovens interessados na preservação das cavernas de Jandaíra. Assim, o projeto 

intitulado “capacitação de profissionais para atuação como guias em cavernas calcárias” tem como 

objetivo capacitar os profissionais que atuam como guias em cavidades naturais subterrâneas em 

Jandaíra. Para tanto, apresenta como objetivos específicos: conhecer as noções básicas de preparação 

física para atividade de visitação em cavernas; identificar a fauna e a flora típicas da região; conhecer 

os geológicos do município; compreender a importância da geodiversidade da área; utilizar as normas 

básicas de segurança nas cavernas de Jandaíra; e, também, sensibilizar sobre a importância da 

preservação ambiental. 

Nesse sentido, o foco desta intervenção é proporcionar aos dezessete integrantes (16 homens 

e 1 mulher) do grupo de guias a construção de conhecimentos para melhorias no processo de 

guiamento, de modo com que ocorra com maior segurança e possibilite ainda mais a discussão sobre 

informações relevantes ao processo de Educação Ambiental. Sob tal enfoque, um trabalho de 

Educação Ambiental voltado para a preservação do patrimônio ambiental de Jandaíra deve ser 

realizado constantemente. Segundo Brasil (2018), a educação ambiental é definida como processos 

através dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências destinadas à conservação do meio ambiente, o qual é considerado essencial 

à qualidade de vida. 

2 METODOLOGIA 

O projeto “capacitação de profissionais para atuação como guias em cavernas calcárias” está 

vinculado ao edital 04/2018 da Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte. Com início em 24 de abril de 2018 e término previsto para 31 

de dezembro deste mesmo ano, o projeto tem como objetivo geral capacitar os profissionais que 

atuam como guias em cavidades naturais subterrâneas em Jandaíra. Durante a execução do projeto, 

destacam-se as ações de: elaboração de materiais de divulgação do projeto; criação de materiais 

didáticos para os participantes; e, também, aulas práticas e teóricas referentes aos eixos principais 

(Segurança do Trabalho, Geologia, Geomorfologia e Ecologia).  

O presente projeto de pesquisa está estruturado em divisões bem definidas. A primeira delas 

compreendeu o levantamento bibliográfico, o que gerou um acervo a respeito das temáticas 

principais. Em seguida, houve a elaboração de materiais informativos destinados aos participantes, 

constando informações pertinentes sobre cada eixo do projeto. Tais materiais estão sendo entregues 

de acordo com a temática abordada em cada encontro, no qual, mensalmente, a equipe de discentes e 

docentes se desloca à Jandaíra para a realização de aulas práticas e teóricas com os guias.  

Até o presente momento, ocorreram quatro encontros. O primeiro, realizado no dia 12 de maio 

de 2018, teve como foco a apresentação da proposta de trabalho, a exposição do calendário de 
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encontros, o preenchimento das fichas de inscrições daqueles que se interessaram e a aplicação dos 

questionários referentes a conhecimentos prévios e dados socioeconômicos dos participantes. Nesse 

momento, foram efetuadas quinze inscrições. No dia 28 de julho, ocorreu o segundo encontro, cujo 

tema abordado foram as noções de Segurança do Trabalho. Neste dia, foram integrados ao curso mais 

dois participantes, totalizando dezessete inscritos. O terceiro encontro, que aconteceu no dia 25 de 

agosto, teve como temática central questões atreladas à Geologia. O quarto e último encontro ocorreu 

no dia 15 de setembro, tendo como temática as questões geomorfológicas. O eixo de Ecologia será 

abordado em outubro. Em novembro, mês no qual haverá o último encontro do curso de capacitação, 

terá a distribuição dos certificados e uma avaliação do projeto, elaborada pelos próprios guias. Nesse 

mesmo momento, será aplicado um questionário final, objetivando analisar o desenvolvimento dos 

participantes após a intervenção extensionista. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

3.1 AULA I: SEGURANÇA DO TRABALHO 

Durante a aula, cujo eixo compreendeu a Segurança do Trabalho (Figura 1), constatou-se, 

inicialmente, que uma das maiores dificuldades do grupo de guias eram os acessos às cavernas, uma 

vez que estes não são delimitados ao longo do relevo cárstico. Logo, um dos primeiros apontamentos 

foi a extrema necessidade da definição de um caminho ao longo do percurso realizado pelos guias. 

Além disso, uma atitude comum nas práticas de guiamento realizadas em Jandaíra é o fato de todos 

os guias entrarem nas cavernas quando ocorre alguma visita, pois o ideal é que sempre fique um 

profissional na entrada da caverna para que este possa ir em busca de ajuda, caso aconteça algum 

acidente. 

Figura 1 – Aula teórica sobre noções de Segurança do Trabalho. Fonte: Autoria própria (2018). 

Na cidade de Jandaíra, a comunicação é bastante afetada por falta de sinal de celular, tendo 

apenas uma operadora em funcionamento. Partindo para as cavernas em específico, este quadro se 

torna ainda mais agravante, uma vez que o sinal da operadora em funcionamento fica bastante 

reduzido. Sendo assim, os guias não podem utilizar celulares como ferramenta principal de 

comunicação. Diante disso, o ministrante da aula colocou como sugestões dois meios: o rádio 

comunicador e o apito. O primeiro, apesar de ter um custo inicial um pouco elevado, é bastante 

indicado. O segundo, por sua vez, pode ser encontrado a preços baixos e é uma excelente forma de 

indicar a quem está fora da caverna que aconteceu algum acidente.  
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Verificou-se, também, a necessidade da implementação de uma base de apoio na cidade, na 

qual estejam bem definidos os locais de suporte, tais como hospitais e unidades básicas de saúde. 

Através do diálogo entre professor e guias, notou-se, ainda, que há o risco de acontecer incêndio, em 

decorrência das condições geoambientais do município: clima semiárido e vegetação caatinga. O 

professor, ao longo da aula, destacou que é fundamental que seja montada uma mochila contendo um 

kit de primeiros socorros. Nessa mochila, além disso, deve ter: porções de chocolate (com mais de 

70% de cacau); frações de água; canivete; isqueiro; lanternas e cordas. 

Conforme informações fornecidas pelos guias, em Jandaíra há mais de 60 cavernas. Diante 

dessa informação, o docente indicou que estes profissionais se reunissem e buscassem classificar as 

cavernas existentes, tendo como parâmetros, por exemplo, o grau de risco e a faixa etária indicada 

para cada visitação. A partir dessa classificação, os guias podem elaborar uma cartilha básica, cujo 

público-alvo seriam os visitantes, contendo o risco e o possível procedimento a ser seguido. Os guias 

devem entregar essa cartilha com antecedência aos visitantes e, se possível, orientá-los para tomar a 

vacina antitetânica. A relevância do conhecimento sobre a caracterização geoambiental das cavernas 

por parte dos guias também foi alvo de discussão, pois reconhecer os aspectos da geodiversidade e 

da biodiversidade locais contribui para assegurar a redução de riscos. A presença de lixões em meio 

à paisagem cárstica também foi analisada, pois tal fato, contribui para a proliferação de doenças. 

3.2 AULA II: GEOLOGIA 

Referente à aula de Geologia (Figura 2 A), a professora responsável iniciou o encontro 

questionando: o que são cavernas? Após ouvir as respostas dos guias, ela afirmou que o termo caverna 

é aplicado a todos os tipos de cavidades que ocorrem nas rochas. Em seguida, apresentou a 

classificação dessas cavidades de acordo com a morfologia apresentada, como, por exemplo, abrigos, 

grutas e abismos. Posteriormente, foi apresentado aos guias o conceito de espeleologia como sendo 

o estudo das cavernas, de sua gênese e evolução, do meio físico que elas representam, de seu

povoamento biológico atual ou passado, assim como dos meios ou técnicas que são próprias ao seu

estudo.

Ao abordar as formas que os guias podem encontrar dentro das cavernas, a professora 

explanou sobre o conceito de espeleotemas, dando ênfase às estalactites e às estalagmites. Sobre a 

formação das cavernas de Jandaíra, foi destacado que as rochas encontradas nessas cavidades são 

denominadas de carbonáticas, mais especificamente de rochas calcárias. Elas são formadas por 

minerais que possuem, em sua composição química, o radical CO3, tais como a calcita e a dolomita. 

Estes minerais podem ser diferenciados através do uso do ácido clorídrico, uma vez que, 

respectivamente, o primeiro efervesce, enquanto que o segundo não. Para que isso possa ser 

demonstrado durante os guiamentos, o projeto disponibilizou frascos com este ácido aos guias. 

Sobre a origem das rochas calcárias em Jandaíra, evidenciou-se que as cavernas deste 

município estão associadas a fraturas que ocorrem nas rochas. Tais fraturas são originadas por meio 

de processos tectônicos que ocorreram ao longo do tempo geológico. As rochas calcárias da cidade 

pertencem à Bacia Potiguar, sendo depositadas em um mar de águas rasas e agitadas, com idades 

entre 80 e 90 milhões de anos, no Cretáceo. Além desses aspectos, a professora abordou a importância 

dos calcários, falando da sua utilização para fabricação de cimento, revestimentos, corretivo de solos, 

cal, etc. Ao término da aula teórica sobre Geologia, membros do projeto e guias foram às cavernas 

(Caverna do Conduto e Caverna do Juazeiro) a fim de constatar, na prática, os conhecimentos 

construídos durante a discussão teórica. Ao final, aplicou-se questionários aos guias sobre os 

conteúdos, o que demonstrou o desenvolvimento dos mesmos. 

3.3 AULA III: GEOMORFOLOGIA 
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A respeito da aula de Geomorfologia, o professor responsável iniciou a discussão trazendo 

pontos voltados à Cartografia, pedindo, inicialmente, que os participantes localizassem, no mapa do 

Rio Grande do Norte distribuído a cada um, os municípios de Natal, Macau, Mossoró e Jandaíra. Tal 

ação foi realizada para que os guias pudessem, durante os guiamentos, saber localizar espacialmente 

a cidade no estado. Após isso, o docente pediu para que os guias apontassem os pontos cardeais, ou 

seja, perguntou a eles onde estavam o norte, o sul, o leste e o oeste. Os participantes apresentaram 

respostas distintas e, após a explicação do professor, tornou-se evidente da importância de cada 

pessoa saber se orientar no espaço geográfico. 

A aula sobre relevo retomou conceitos importantes que foram abordados na aula de Geologia, 

visto que as rochas possibilitam que “histórias” sejam relatadas com base em suas características. 

Levando isso em consideração, o professor afirmou que a forma que as rochas assumem em superfície 

e subsuperfície é denominada de relevo, o qual é modelado por diversos agentes, com destaque para 

os externos. Para analisar a diferença entre relevo e rocha, o educador, trouxe diversos exemplos de 

feições geomorfológicas potiguares, como o Morro do Careca (Natal), com o intuito de que os guias 

pudessem apontar, nas imagens, o que é considerado relevo ou rocha. 

Trazendo para a perspectiva de Jandaíra, o professor afirmou que as cavernas (Figura 2 B) são 

produtos do relevo cárstico, definido como resultado da dissolução e recristalização dos minerais 

solúveis. Nesse tipo de relevo, a modelagem das rochas calcárias ocorre, principalmente, por meio da 

ação das águas. O processo inicial compreende o conjunto de processos eu desgastam as rochas, ou 

seja, o intemperismo. Durante a aula, o docente afirmou aos guias que, no município, o intemperismo 

químico atua com maior intensidade nos meses mais chuvosos (março e abril), pois há uma maior 

concentração de água. Os critérios para a elaboração do relevo cárstico também foi assunto da aula 

de Geomorfologia. Sendo assim, os guias aprenderam que, para que possa existir tal tipo de relevo, é 

necessário que exista: rocha solúvel com rede de fraturas; topografia inclinada; soerguimento de 

depósitos carbonáticos; e, também, clima e disponibilidade de água.  

Figura 2 – (A) Término da aula de Geologia. (B) Aula prática de Geomorfologia na Caverna do 

Letreiro. Fonte: Autoria própria (2018). 

Em seguida, foi discutido coletivamente o conceito de Geodiversidade, que, para a Companhia 

de Pesquisa de Recursos Naturais – CPRM (2006), compreende a variedade de ambientes, fenômenos 

e processos geológicos que originam, dentre outras feições, paisagens, rochas e minerais que 

propiciam o desenvolvimento da vida na Terra. Posteriormente, analisou-se o que a Geodiversidade 

presente nas cavernas tem a oferecer, gerando, como resultados, a síntese exposta no Quadro 1. 

A B 
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Quadro 1 – Síntese dos valores da Geodiversidade presente nas cavernas de Jandaíra. Fonte: 

Autoria própria (2018). 

Serviço de 

provisão 
Extração de rochas calcárias para a fabricação de cimento e cal. 

Serviço de 

suporte 

Habitat natural de diversas espécies da fauna, como morcegos e aranhas, além de uma 

variedade da flora da região. Pode-se citar, ainda, os processos de formação dos solos, em 

decorrência da ação do intemperismo. 

Serviço de 

regulação 

Serviço exemplificado através da importância da Formação Jandaíra, pois engloba o 

aquífero Jandaíra; o papel das rochas carbonáticas para o ciclo do carbono; a atuação do 

calcário no ciclo das rochas; e a modelagem da paisagem por meio das rochas calcárias. 

Serviço de 

conhecimento 
Projetos de pesquisa e extensão e visitas de escolas e de grupos não escolares. 

Serviço 

cultural 
Práticas geoturísticas e relação estabelecida entre a comunidade local e as cavernas. 

Após o momento teórico, a equipe do projeto e os guias foram à Caverna do Letreiro, com o 

intuito de associar teoria à prática. Nesse momento, foi utilizada uma atividade para que os guias 

participassem mais. Tal metodologia fez com que cada guia sorteasse uma pergunta a respeito das 

cavernas de Jandaíra, simulando momentos de guiamento. Desse modo, eles responderam e, quando 

houveram erros, explicou-se novamente.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados esperados do projeto compreendem: a criação de um banco de dados com 

informações cientificas para consulta dos guias; a organização de roteiros de visitação de acordo com 

critérios; a capacitação dos guias para que possam explicar a história geológica e geomorfológica das 

cavernas; a aplicação de noções de segurança durante a visitação; e, ainda, a criação de um material 

informativo para ser distribuído aos visitantes. É importante ressaltar que boa parte desses resultados 

já foram alcançados e outros estão em fase de desenvolvimento. Além deste trabalho capacitar 

profissionais que atuam com a diversidade de Jandaíra, proporciona aos guias uma formação mais 

ampla na temática de segurança dos visitantes para evitar acidentes que podem ser fatais. 

Através do que foi exposto, é perceptível a importância de um curso de capacitação que venha 

a contribuir para a formação dos responsáveis pelos guiamentos às cavernas de Jandaíra. No entanto, 

é fundamental destacar que os conhecimentos dos guias não serão descartados, tampouco 

marginalizados durante o curso, uma vez que estes saberes são cruciais para um maior 

aprofundamento referente aos temas que abordados. Em termos conclusivos, espera-se que o projeto 

contribua não somente para a formação dos guias, mas também para que a sociedade tenha acesso a 

informações pertinentes durante as visitas às cavernas do município de Jandaíra.  
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CIDADANIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PROJETO ESCOLA 

SUSTENTÁVEL 

FRANÇA, J.P. DE .1; CRUZ., T.T.S2 e NOBRE, M.A.N..3 

1,2 3IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA:  Meio Ambiente 

RESUMO 

O projeto consiste numa ação de fortalecimento do 

ensino e das práticas de educação ambiental em uma  

escola pública do município de Areia Branca-RN. O 

objetivo principal é promover uma cultura da 

sustentabilidade ambiental nas escolas, implantando 

práticas sustentáveis no cotidiano, como: consumo 

racional de água e energia, coleta seletiva de resíduos 

sólidos inorgânicos e tóxicos, arborização e horta 

escolar. Já foi criada uma horta escola de plantas 

fitoterápicas. As demais ações do projeto estão em 

andamento.

ABSTRACT 

The project consists of an action to strengthen 

teaching and environmental education 

practices in a public school in the city of Areia 

Branca-RN. The main objective is to promote 

a culture of environmental sustainability in 

schools, implementing sustainable practices in 

everyday life, such as: rational consumption of 

water and energy, selective collection of 

inorganic and toxic solid waste, afforestation 

and school garden. A school garden of herbal 

plants has already been set up. The other 

actions of the project are in progress. 

1 INTRODUÇÃO 

A humanidade não vive apenas uma crise ambiental, mas uma grave crise civilizatória. 

O modelo civilizatório ocidental capitalista que se tornou hegemônico atualmente apresenta há 

décadas sinais notórios de esgotamento. Os vários problemas ambientais presentes no mundo inteiro 

são consequências desse degradador e contraditório modelo de relação homem/natureza que tem 

caracterizado essas sociedades. Nesse sentido, a crise possui uma dimensão ética, pois trata-se 

repensar e ressignificar os valores dessa civilização no sentido de construir uma ética ambiental capaz 

de fomentar atitudes e um modelo de desenvolvimento e sociedade sustentável, que conviva de forma 

respeitosa com a natureza. Desse modo, somente através da educação será possível desenvolver nos 

sujeitos habilidades e competências voltadas para o exercício de uma cidadania planetária pautada na 

PALAVRAS-CHAVE:  Sustentável, Cidadania, ambiente, escola. 

KEYWORDS: : Sustainable, Citizenship, Environment, School, 
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consciência da finitude dos recursos naturais e na ameaça que o esgotamento desses recursos 

representa para a humanidade. Por isso, as nossas escolas se constituem no ambiente ideal para 

formar cidadãos ambientais e sujeitos ecológicos(Gadotti, 2009) 

Em 1998, o Ministério da Educação, por meio dos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental, Orientou o estudo do meio ambiente como uma temática transversal nas várias 

disciplinas desse nível de ensino. No ano seguinte, o Brasil criou sua política nacional de educação 

ambiental, que propõe a presença da educação em todos os níveis da educação formal, como prática 

educativa integrada, contínua e permanente. Apesar dessas diretrizes,  as nossas escolas continuam 

trabalhando os seus vários conhecimentos de maneira descontextualizada e ignorando a necessidade 

de formação de sujeitos ecológicos, que pautem suas ações numa ética ambiental.  

Na verdade, a própria dinâmica das atividades escolares ignora sempre a questão da 

sustentabilidade e a relação entre os conhecimentos transmitidos sobre a questão ambiental e 

situações problemas existentes na escola e na vida dos educandos. Vislumbramos nas escolas em 

geral, resíduos orgânicos e inorgânicos misturados, desperdício de água e energia, nenhuma árvore 

plantada e outras práticas insustentáveis e inibidoras da construção de um saber ambiental.  Nesse 

sentido, o projeto que vem sendo desenvolvido em uma escola de ensino fundamental I, do município 

de Areia Branca, torna-se extremamente relevante pois  vem introduzindo  na dinâmica e no cotidiano 

da escola hábitos e práticas sustentáveis, possibilitando uma ressignificação e contextualização dos 

conhecimentos sobre o meio ambiente assimilados em sala de aula. Essas práticas, podem se 

transformar em atitudes que serão levadas para as famílias e a vida dessas crianças e adolescentes, 

formando cidadãos ambientais(Loureiro e Et. all.2009) 

Outro aspecto relevante do projeto é trabalhar a educação ambiental de forma contínua, visto 

que muitos projetos são realizados nas escolas como ações estanques que culminam e depois não 

conseguem transformar efetivamente as práticas do cotidiano escolar. Ademais, as atividades 

procuraram trabalhar a sensibilização para questão ambiental de todos os segmentos escolares, desde 

o aluno, até os funcionário da escola e as famílias.

No que concerne à formação discente, os alunos envolvidos nesse projeto cursam gestão 

ambiental, diante disso, as várias atividades realizadas no projeto possibilitam aos mesmos 

oportunidade de contextualizar conhecimentos teóricos adquiridos na academia, sobretudo na 

disciplina de técnicas de educação ambiental. 

O objetivo geral, é Promover uma cultura da sustentabilidade ambiental nas escolas, mediante 

a implantação de novas práticas e atitudes sustentáveis, voltadas para o desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias ao desenvolvimento da cidadania ambiental 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2668



O projeto, a partir das ações planejadas, tem introduzido no cotidiano das escolas práticas e 

atividades sustentáveis, que tem possibilitado a mobilização da comunidade escolar para a questão 

ambiental. Ademais, a continuidade das ações ao longo do ano letivo, rompe com um paradigma de 

projetos de educação ambiental que são estanques e terminam não deixando resultados concretos. A 

horta, a coleta seletiva, as árvores plantadas, a eficiência energética são legados que ficaram nas 

escolas mesmo após a conclusão do projeto. 

2-METODOLOGIA

Inicialmente foi realizada uma reunião de sensibilização com toda comunidade 

escolar(docentes, funcionários, representantes de alunos e pais e equipe gestora), nesse espaço 

foram explicadas as etapas do projeto e a importância do mesmo. Nesse momento inicial de 

sensibilização, também foi encaminhada a formação da comissão de meio ambiente e sustentabilidade 

escolar que é responsável por planejar, implantar e monitorar as ações do projeto nas escolas. Depois 

disso, foi formado com representantes de cada sala de aula o clube do meio ambiente, essas crianças 

e adolescentes trabalham junto com a comissão de meio ambiente. Concluído isso, iniciamos o 

processo de mobilização nas salas de aula para implantação da horta escolar e posteriormente levamos 

os alunos para preparar o espaço da horta. Nas semanas seguintes todas as turmas da escola realizaram 

a atividade de regar e conhecer as plantas medicinais. No dia do projeto sobre o folclore, os pais 

puderam conhecer a horta e degustar alguns chás de plantas cultivadas.   Nesse momento estamos 

realizando atividades vivenciais nas salas de aula sobre a coleta seletiva, recicláveis e resíduos 

tóxicos. Estamos preparando também um papa-pilhas e baterias para coletar as pilhas e baterias da 

comunidade escolar, familiares e regiões circunvizinhas da escola.  Participaremos nessa etapa de 

uma reunião com os pais, para falarmos do projeto e sensibilizarmos às famílias com relação à coleta 

seletiva e danos ambientais do lixo tóxico. 

Concluída essa etapa, iniciaremos  o diagnóstico do consumo e desperdício de água, energia 

elétrica, papel e outros recursos consumidos. Com as informações levantadas a comissão realizará 

palestras e vivências em sala de aula, objetivando sensibilizar e desenvolver em toda comunidade 

escolar a consciência com relação ao uso eficiente de água, energia, papel. Também serão 

providenciados concertos nas instalações elétricas e hidráulicas visando reduzir qualquer desperdício. 

Serão fixados recipientes para aproveitar a água dos condicionadores de ar e bebedouros. Além da 

adesivação de tomadas, pias e outras instalações elétricas hidráulicas e produção de blocos de papéis 

para rascunho. 
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Semanalmente tem acontecido reuniões da equipe do projeto para avaliar os resultados e 

planejar as ações propostas. Mensalmente a equipe do projeto tem se reunido com a comissão de meio 

ambiente e sustentabilidade escolar com o mesmo objetivo. 

3-RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Até o presente momento, o projeto já trabalhou na escola a implantação da horta escolar de 

fitoterápicos, resgatando os conhecimentos tradicionais da região e contribuindo para 

sustentabilidade cultural e construção de uma ética do cuidado essencial que vem sendo disseminada 

entre as crianças e adolescentes que demonstram zelo e cuidado com o crescimento das plantas. A 

horta foi assumida pelos professores como um laboratório vivo e tem possibilitado a experiência de 

aprendizagem prática, significativa e contextualizada pelos alunos que percebem a importância do 

cuidado com o ambiente. 

As atividades sobre resíduos sólidos, também têm alcançado seus objetivos e o trabalho de 

sensibilização, por meio de atividades em sala de aula tem motivado as crianças a levar as 

informações apreendidas para as famílias.  Outras ações em curso e planejadas, introduzirá no 

cotidiano das escolas práticas e atividades sustentáveis, que resultaram na mobilização da 

comunidade escolar para a questão ambiental. .Ademais, as ações serão permanentes(ao longo do ano 

letivo) tem rompido com um paradigma de projetos de educação ambiental que são estanques e 

terminam não deixando resultados concretos. A horta, a coleta seletiva, as árvores plantadas, a 

eficiência energética são legados que ficaram nas escolas mesmo após a conclusão do projeto. 

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto está em andamento, mas o envolvimento dos seguimentos escolares, já tem 

garantido o êxito do mesmo.pois a criação da horta, por exemplo, mobilizou a escola, com divulgação 

em blogs e rádios locais e envolvimento total de alunos, funcionários e pais. As demais ações também 

vêm sendo realizada de forma pactuada e o projeto é percebido por todos como uma inciativa do 

IFRN, mas assumida pelos segmentos escolares. Isso garantirá o êxito das demais etapas. 

5-REFERÊNCIAS

CAMARGO, A. L. De B. Desenvolvimento sustentável: Dimensões e desafios. Campinas: 

Papirus,2003.(coleção papirus educação) 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2670



FERNANDES, C. T. C. Desenvolvimento sustentável: afinal de contas, o que vem a ser isto? In: 

Revista universitas de geografia. Brasília: Centro universitário de Brasília, nº 01, p.50-57, 2004.  

GADOTTI, M. Educar para sustentabilidade.São Paulo: Editora e Livraria do instituto Paulo 

Freire,2009. 

LOUREIRO, C. F. B;  LAYRARGUES, P. P; CASTRO, R. S. de (Orgs.). Repensar a educação 

ambiental: um olhar crítico. São Paulo: Cortez, 2009. 

SACHS, I. Estratégias de transição para o século XXI: Desenvolvimento e meio ambiente. São Paulo: 

Studio nobel/fundap,1993 

SACHS, I. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. 3ª edição. Rio de Janeiro:    Ed. Garamond, 

2008. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2671



bARGUMENTAÇÃO E CONTRA ARGUMENTAÇÃO EM 

COMENTÁRIOS DO YOUTUBE 

ÁREA TEMÁTICA:  Artes, letras e linguística 

RESUMO 
O presente trabalho pretende analisar a 

argumentação e a contra argumentação em 

comentários de canais do youtube, a partir da 

análise da sequência argumentativa 

prototípicas de J. M. Adam (2011), 

observando a contra argumentação e o uso de 

conectores contra argumentativos. 

Percebendo como são ou não são realizadas a 

argumentação eficaz e a contra argumentação 

em discursos públicos. Este trabalho, 

derivado do projeto de pesquisa “Estudos da 

Argumentação em Discursos Públicos”, do 

Campus Currais Novos, pretende fazer 

análises de textos curtos, comentários, 

presentes em discursos públicos na internet 

especificamente em alguns canais do 

Youtube, tendo como orientação teórica a 

Linguística Textual, mais precisamente a 

análise textual dos discursos, com os estudos 

sobre coesão textual e uso de marcadores 

discursivos, notadamente os conectores 

argumentativos. 

PALAVRAS-CHAVE: Argumentação, contra argumentação, conectores, redes sociais, Youtube. 

ABSTRACT 

The present project pretends to analyze the 

argumentation and counter argumentation on 

youtube channels comments, with the 

proposal of a movement against 

argumentative based on the prototypical 

argumentative sequence schemes. Analyzing 

the counter argumentation and the use of 

argumentative connectors. Realizing how 

effective argumentation and counter-

argumentation in public discourse is or is not 

one. This Project intends to make analyzes of 

short texts, comments present in public 

speeches on the internet in youtube channels, 

having as theoretical orientation the textual 

analysis of the discourse, with the studies on 

textual cohesion and the use argumentative 

connectors. 
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KEYWORDS: Argumentation/counter-argument, comments, connectors, youtube. 

1 INTRODUÇÃO 

A argumentação e a contra-argumentação estão presentes em posicionamentos nas 

redes sociais, discussões de teses, no mundo prático da linguagem. Com isso, a argumentação 

que se realiza nos discursos públicos, e sua eficácia, traduz não apenas uma difusão de ideias, 

mas a conquista de espaços de poder pela fala, pelo discurso. Especialmente no mundo dos 

discursos realizados e sediados na internet em canais do Youtube, redes sociais entre outros 

meios. Neste trabalho, derivado do projeto de pesquisa “Estudos da Argumentação em 

Discursos Públicos”, realizado no Campus Currais Novos, apresentaremos breves análises de 

textos curtos, do gênero comentário, tendo como orientação teórica a Linguística textual, mais 

precisamente a análise textual dos discursos, com os estudos sobre coesão textual e uso de 

marcadores discursivos, notadamente os conectores argumentativos, os marcadores 

discursivos de Adam (2011) e a classificação e análise dos conectores contra argumentativos.  

Nesta pesquisa utilizaremos a proposta de um movimento contra argumentativo para 

análise do uso das refutações à proposições, com a contraposição e os conectores analisados 

em comentários realizados em um páginas da internet de notícias e comentários político-

sociais, bem como em páginas de alguns influenciadores digitais nessas áreas.  Procurando 

perceber como os comentários feitos pelos usuários do Youtube retomam a proposição inicial 

de comentários ou das postagens motivadoras; como é realizada a refutação; como os 

conectores são utilizados e como é exposta e construída a nova argumentação. 

Em sua maioria as pessoas já vivenciam a experiência de contato real com a escrita e a 

leitura dos textos. Especialmente os que acessam a internet pelas redes sociais e aplicativos de 

celulares na internet. Os usuários utilizam a internet e suas ferramentas não só para diversão, 

mas também para troca de informações, opiniões e correspondência de texto. Entre os vários 

suportes tecnológicos, encontra-se o Youtube, que veicula uma diversidade de gêneros 

textuais, tais como: notícias, enquetes, poesias, propagandas, debates e comentários, postados 

nos canais do Youtube. Entre os gêneros textuais que possibilitam ao aluno e a qualquer 

usuário do Youtube uma prática de escrita constante, rotineira e interativa, está a escrita de 

comentários. A proposta de analisar a argumentação e a contra-argumentação em comentários 

possibilita observar e depois revelar como são realizados esses discursos de caráter 

argumentativo que, em algumas situações de comunicação. Além disso, a capacidade de expor 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2673



bsuas opiniões e ideias nessas práticas de escrita de comentários e a capacidade de contra 

argumentação se apresentam como importante e necessários para as práticas cotidianas de 

escrita. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O comentário por ser um gênero textual apresenta-se como um fenômeno histórico e 

vinculado à vida cultural, social, maleável e dinâmica (MARCUSCHI, 2007, p. 19). Suas 

mudanças muitas vezes dependem de aspectos que contextualizam os gêneros e surgem das 

realidades sociais e históricas e das necessidades de uso desses gêneros. Mas argumentação 

permanece enquanto sequência textual de base e pode ser compreendida numa abordagem 

centrada nas ideias de Parelman e Olbrects-Tyteca (2014), que compreendem a argumentação 

como procedimentos para determinar a persuasão e o convencimento. Para esses autores: “o 

objetivo de toda argumentação, como dissemos, é provocar ou aumentar a adesão dos 

espíritos as teses que se apresentam a seu assentimento (PERELMAN & OLBRECHTS-

TYTECA, 2014, p.50). Conforme J. M. Adam (2011), enunciados prototipicamente 

argumentativos evidenciam dois movimentos: demonstrar e/ou justificar uma tese e refutar 

outras teses ou argumentas adversos. No movimento de contra argumentar, temos e podemos 

apresentar uma posição frente a uma tese inicial. Essa posição é medida por fatos, argumentos 

e provas (ADAM, 2011, p.233), “Todo comentário é um fragmento da ação; por menor que 

seja, ele modifica a situação dos dois interlocutores e engaja, dessa forma, um e outro.   

Os mecanismos linguísticos que auxiliam na construção e na argumentação são os 

conectores que promovem a coesão textual argumentativa, especialmente quando do uso da 

contra-argumentação. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa para este trabalho foi realizada em uma das redes sociais sediadas na 

internet: o Youtube. Foram coletados inicialmente 10 (dez) comentários sobre uma postagem 

motivadora para serem analisados dentro dos critérios de argumentação e contra 

argumentação e no uso de conectores contra argumentativos. A pesquisa é qualitativa e 

exploratória, tendo em vista que analisamos como as pessoas escrevem seus comentários, se 

usam os conectores para construção da argumentação e se esses conectores auxiliam na 

argumentação presentes nos comentários. Foram utilizadas pessoas de várias regiões do país e 
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bcrenças que comentaram sobre uma postagem específica de um canal do Youtube. O critério 

para escolha dos comentários tomou por base no mínimo 3 linhas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O canal do Youtube selecionado foi de um dos maiores youtubers brasileiros: o canal 

de Nando Moura com mais de 2 milhões e 500 mil inscritos. O canal tem vários temas de 

abordagens, mas também o carro chefe são quatro temas principais: a filosofia, a política, a 

música e o cotidiano. O vídeo usado para a pesquisa dos comentários tinha como foco a 

política e o cotidiano. 

Na postagem específica a ser analisada, o youtuber Nando Moura fala sobre um jovem 

que levou um tiro em um assalto (latrocínio) e ficou tetraplégico, e para piorar a sua situação 

o seu benefício do INSS foi negado devido o rapaz não ter ido lá fazer uma perícia medica. O

rapaz não move nem 90% do seu corpo. A sua mãe levou uns documentos para comprovar a

situação e o INSS declarou que eles não teriam médicos para atender o doente em sua

residência, porque a vítima não foi votar nas eleições passadas. O homem só se encontra nessa

situação porque o Estado não deu proteção para ele na forma de segurança o direito de ir e vir.

Dos 10 (dez) comentários analisados todos tinham conectores. 6 (seis) apresentaram a 

argumentação mais aparente justamente pelo uso dos conectores. O conector mais utilizado, 

por causa da proximidade com o discurso oral, foi o E, com noções de adição, mas algumas 

vezes utilizados como contraposição, ou explicação. Outros conectores utilizados nos 10 

comentários analisados foram o MAS, o E, o QUE (3 vezes) e o POIS (três vezes), PORQUE. 

Alguns com sentido de contrariedade outros com sentido explicativo.  

Todos os comentários retomam a postagem motivadora, embora alguns apenas 

comentem concordando com a posição do youtuber. Outros comentam expondo suas ideias 

desenvolvendo o discurso argumentativo na perspectiva (conforme notamos na presença dos 

conectores utilizados) da explicitação, explicação dos pontos de vista  

Até o momento notamos que a presença de conectores torna o discurso mais centrado 

na argumentação e na análise da postagem motivadora. Com a continuidade das análises 

esperamos apresentar e propor que a presença de conectores pode tornar um texto curto como 

o comentário, mesmo nas redes sociais, mais produtivo e com interações mais

argumentadoras.
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b5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa teve como objetivo analisar os comentários do Youtube e verificar a 

ausência ou a presença de conectores para um melhor entendimento e argumentação do que os 

usuários-comentadores têm a dizer das postagens e conteúdos mostrados nos canais do 

Youtube.  A pesquisa ainda está em andamento e o que temos até agora apresenta como 

indicativo de como a argumentação é usada e pode ser utilizada nos comentários dos 

internautas para terem um maior grau de persuasão e convencimento ou simplesmente mostrar 

que têm ou não, domínio e conhecimento do uso dos conectores nos argumentos de 

discussões do cotidiano dos usuários que manifestam suas opiniões sobre determinados 

assuntos.  Com o que já foi realizado da pesquisa conseguimos ver que a maioria das pessoas 

usuárias do Youtube utilizam os conectores, porém não utilizam conforme sua noção 

argumentativa, colocam um conector de um determinado sentido que se contradiz com o 

sentido da frase que foi exposta. 
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NÚCLEO DE EXTENSÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL - DIRETORIA 

ACADÊMICA DE RECURSOS NATURAIS 

NEVES, J. K. R.1; ROCHA, P. M.2; VICTOR, R. E. O.3; PINTO, Y. F. L. C.4; DANTAS, C. V. C.5

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Natal-Central 

MEIO AMBIENTE 

RESUMO 

O núcleo de prática profissional (NEPP) da 

diretoria de recursos naturais do IFRN campus 

Natal Central foi criado para ampliar as 

possibilidades de trabalho para os discentes: os 

alunos atuantes no núcleo desenvolvem 

atividades relativas à sua formação técnica, como 

gestão ambiental, controle ambiental, geologia e 

mineração. Desta forma, os saberes 

desenvolvidos na academia podem retornar à 

sociedade na forma de ações de melhoria da 

qualidade ambiental da cidade e da comunidade, 

nos termos do Projeto Político Pedagógico do 

IFRN. Os serviços técnicos são oferecidos de 

forma gratuita à comunidade socialmente 

carente, organizações não governamentais e 

instituições públicas, além de beneficiar 

servidores e alunos do Instituto. 

PALAVRAS-CHAVE: IFRN, Prática Profissional, Controle Ambiental, Gestão Ambiental. 

ABSTRACT 

The “core of professional practice” (NEPP), in 

the Natural Resources Direction of the IFRN 

Campus Natal Central was created to expand 

work possibilities to students: students at the core 

develop activities related to their technical 

training, such as environmental management, 

environmental control, geology and mining. This 

way, the knowledge developed in the academy 

can return to society in the form of actions to 

improve environmental quality in the city and 

community, in accordance with the IFRN's 

Political Pedagogical Project. The technical 

services are offered free of charge to the socially 

needy community, non-governmental 

organizations and public institutions, as well as 

to the Institute's staff and students. 

KEYWORDS: IFRN, Professional Practices, Environmental Control, Environmental Management. 
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1 INTRODUÇÃO

Durante o período acadêmico faz-se importante a preparação dos discentes para o meio 

profissional, tendo em vista que, quanto maior a experiência maior serão as oportunidades, pois de 

acordo com Moura (2013) a dinâmica das relações entre as empresas e a competitividade fazem com 

que o mercado de trabalho seja cada vez mais exigente e concorrido. 

Desta forma, a realização de prática profissional possibilita ao aluno aplicar o que aprende em 

sala de aula e antecipa o desenvolvimento de atitudes e comportamentos profissionais, estimulando 

seu senso crítico, viabilizando ações que conduzam ao aperfeiçoamento técnico-científico-cultural, à 

criatividade e ao relacionamento humano (MOURA, 2013). Além de que, segundo Fortuna (2016), 

“a relação teoria e prática na educação abre caminhos emancipatórios norteadores para a formação 

de sujeitos que pensam a sociedade de forma coerente aos preceitos do ser mais, como possibilidade 

do educador/a e do educando/a”. 

Mediante ao exposto, o Núcleo de Extensão e Prática Profissional (NEPP) vinculado à 

Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais (DIAREN) foi criado, primeiramente, porque a 

qualificação técnica e a prática profissional dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia – IFRN é uma prioridade apresentada no currículo escolar da Instituição. Segundo, porque 

detém grande relevância para a formação completa dos seus discentes, tendo em vista a prática 

profissional de prestação de serviços referentes às temáticas de sustentabilidade e recursos naturais, 

pois abrange os cursos de tecnologia em gestão ambiental e técnicos em controle ambiental, geologia 

e mineração, detendo o compromisso de retornar à sociedade o saber difundido no âmbito escolar. E 

por fim, porque, atualmente, devido às crescentes discussões acerca dos recursos naturais e da 

qualidade ambiental, atreladas à legislação cada dia mais rigorosa sobre as questões ambientais existe 

a necessidade de ampliação da oferta de prestação de serviços relacionados à preservação do meio 

ambiente. 

As atividades que podem ser realizadas através do NEPP da DIAREN englobam, 

principalmente: promoção da educação ambiental, licenciamento ambiental, outorga para uso da 

água, planejamento ambiental, plano de recuperação de áreas degradadas, plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, cadastro ambiental rural, entre outros.  Desta forma, detém como objetivo a 

prestação de serviços técnicos gratuitos, atendendo ao público sem renda suficiente para pagar por 

estes, tais como instituições filantrópicas, ONGs, escolas públicas, igrejas, ou até mesmo servidores 

e alunos do Instituto, nos termos do Projeto Político Pedagógico do IFRN. 

2 METODOLOGIA

O presente projeto é executado no município de Natal – RN, podendo atingir demais 

municípios localizados na região metropolitana da cidade, tendo como público alvo a comunidade 

socialmente carente, organizações não governamentais e instituições públicas que necessitam de 

serviços técnicos na área ambiental e de geociências. 

A coordenadora do núcleo tem como uma de suas responsabilidades a articulação das 

demandas existentes às atividades desempenhadas, bem como acompanhar a produtividade dos 

alunos envolvidos, além de outros procedimentos administrativos. Os principais serviços técnicos que 

podem ser desempenhados pelos alunos no NEPP são:  
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▪ Confecção de mapas temáticos, por meio de laboratório de geoprocessamento;

▪ Prestação de consultoria nas áreas de pesquisa mineral, prospecção mineral e meio

ambiente;

▪ Avaliação de áreas para órgãos públicos, na temática de geociências;

▪ Descrição petrográfica e mineralógica nas escalas macro e microscópica;

▪ Prestação de consultoria em licenciamento ambiental;

▪ Prestação de consultoria com proposição de melhorias e gestão ambiental de organizações e

instituições;

▪ Prestação de consultoria em monitoramentos ambientais;

▪ Elaboração de projetos de recuperação de áreas degradadas;

▪ Avaliação de adulteração de combustíveis;

▪ Recuperação de laboratórios de ciências, química e física em escolas públicas;

▪ Avaliação de águas e resíduos sólidos em escolas públicas;

▪ Realização de palestras em instituições de ensino nas temáticas de geociências e meio

ambiente;

▪ Diversas atividades relacionadas à educação ambiental.

A princípio foi realizada a seleção e cadastro de alunos bolsistas, estruturação física do NEPP,

reunião com a equipe para a apresentação do escopo do projeto e atribuição dos membros. Realizou-

se também a divulgação do núcleo através da criação de folders, páginas em redes sociais – como o 

Facebook e Instagram – visando a comunicação das atividades desenvolvidas pelo NEPP bem como 

seu público alvo e forma de contato. Afim de elencar parceiros foi realizada reunião e pesquisa de 

mercado para estabelecer os principais órgãos e instituições que necessitem dos serviços prestados 

pelo núcleo e estabelecimento de contatos.  

Após reuniões e visualização das demandas do público alvo, a primeira atividade 

desenvolvida pelo NEPP foi a de intervenções de educação ambiental em escolas públicas de Natal, 

através dos alunos envolvidos no projeto e sob a supervisão dos professores. Também atua através 

do Museu de Minérios do IFRN, conduzindo visitas de escolas ao acervo. 

Para a comunidade externa ter acesso aos serviços técnicos, a pessoa interessada deverá se 

conduzir ao NEPP para realização de cadastro, quando irá transmitir informações sobre suas 

necessidades de serviços ambientais, além de dados pessoais, inclusive sua incapacidade financeira 

de contratar profissionais técnicos habilitados. A partir daí, professores e alunos irão montar plano de 

trabalho para atender a requisição, através das diversas ferramentas que concernem à gestão e controle 

ambiental. 

3 RESULTADOS ESPERADOS

Ainda que com pouco tempo de funcionamento, após a criação do NEPP, em março de 2018, 

foi possível o envolvimento dos alunos na realização da prática profissional e conquistas de 

habilidades importantes como comunicação, criatividade, trabalho em equipe e postura 

multidisciplinar, dessa forma, aumentando a chances dos discentes posteriormente inserir-se no 

mercado de trabalho. 

Como referido, a primeira atividade do NEPP foi a realização de um projeto de educação 

ambiental na Escola Estadual Nestor Lima em Natal-RN. A importância do projeto pode ser referida 

de acordo a necessidade de tornar os alunos da escola mais críticos e sensíveis às questões ambientais, 

almejando torná-los agentes transformadores e participativos acerca do meio ambiente em que estão 

inseridos. 
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Dessa forma, a realização do projeto vem trazendo bons resultados. No caso específico da 

intervenção de educação ambiental na referida escola, percebeu-se o interesse tanto por parte da 

instituição quanto por parte dos alunos, que viram no projeto outra forma de aprendizagem além do 

que era exposto nas aulas regulares. Além disso, outro ponto favorável durante a prática do projeto 

foi o interesse por parte da coordenação da escola que já vislumbrava algo similar ao que o NEPP 

pretendia, mas não tinham posto em prática e assim, tornou a inicialização do projeto mais rápida e 

sem muitas limitações. Nas imagens a seguir encontram-se ilustradas algumas intervenções da equipe 

na escola. 

Figura 1: aula expositiva 

Fonte: autores. 

Figura 2: confecção de mini composteiras 

com os alunos. Fonte: autores. 

Aliado a isso, os alunos do IFRN atuantes no NEPP tiveram a possibilidade de exercer o papel 

de docentes, colocando em prática tudo o que foi em visto em sala de aula tornando-os familiarizados 

a prática profissional. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, espera-se que a existência do núcleo de prática profissional contribua ao 

aperfeiçoamento e ampliação dos conhecimentos adquiridos nas atividades do processo de ensino-

aprendizagem, mas que também sejam ofertados serviços de qualidade à comunidade e em 

atendimento às políticas públicas vigentes, de forma gratuita, retornando à sociedade os 

conhecimentos divulgados no ambiente acadêmico no que concerne às demandas relacionadas a meio 

ambiente e recursos naturais.  

Além disso, espera-se que o NEPP venha a se consolidar como espaço no qual serão realizados 

diversos projetos de extensão, de forma que apresenta duração indeterminada e continuidade na oferta 

de serviços à comunidade. 
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SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O USO EFICIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM ESCOLAS PÚBLICAS DE GOIANINHA/RN 

LIBERATO, A. L. de S.1; SILVA, A. A. G.1; RODRIGUES, C. V de S.1; ARAÚJO JÚNIOR, A. D.1 e 

GALVÃO, A. K. L.2           

¹IFRN – Campus Canguaretama, 2 IFRN – Campus Avançado Lajes 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

Este projeto objetivou difundir medidas de utilização 

consciente da energia elétrica em escolas públicas de 

Goianinha/RN. Para isso, foram realizadas visitas em 

quatro escolas municipais, onde realizou-se palestras, 

mostrando maneiras de uso eficiente da eletricidade 

para alunos e professores. Além disso, foram feitas 

vistorias nas instalações elétricas das escolas, 

buscando identificar possíveis problemas. 

Posteriormente foram elaborados relatórios com as 

possíveis falhas e recomendações de correções.  

ABSTRACT 

This project aimed to disseminate measures for the 

conscious use of electric energy in public schools in 

Goianinha/RN. For that, visits were made to four 

municipal schools, where lectures were given, 

showing ways of efficient use of electricity for 

students and teachers. In addition, surveys were 

carried out in the electrical facilities of schools, 

seeking to identify possible problems. Subsequently, 

reports were prepared with possible defects and 

recommendations for corrections.

1 INTRODUÇÃO 

A eficiência energética consiste em obter o melhor desempenho na produção de um serviço 

com o menor gasto de energia. Como exemplo de ação, está a modernização de equipamentos e 

processos no sentido de reduzir em seu consumo. Os programas voltados para o consumo consciente 

também contribuem para a economia (COSERN, 2015).  

Para incentivar a eliminação de desperdícios, assim como reduzir os custos e os investimentos 

setoriais, foi criado em 1985 o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL). 

Dentro desta iniciativa do governo federal, foi elaborado o Selo PROCEL, que orienta o consumidor 

na compra de produtos, sinalizando aqueles com melhores níveis de eficiência energética. Também 

PALAVRAS-CHAVE: Energia, eletricidade, conscientização, economia, sustentabilidade. 

KEYWORDS: Energy, electricity, awareness, economy, sustainability. 
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estimula o desenvolvimento tecnológico de produtos mais eficientes e, como consequência, a 

preservação ambiental (COSERN, 2015).  

Como todo país em desenvolvimento, o Brasil tem uma grande demanda reprimida de energia, 

mas os índices nacionais de perda e desperdício de eletricidade também são altos. O total 

desperdiçado, segundo o PROCEL, chega a 40 milhões de kW, ou US$ 2,8 bilhões, por ano (MMA, 

2015). Uma das soluções apontadas pelos especialistas para atender este déficit seria conter a 

demanda por meio de técnicas de conservação que substitui em tecnologia (máquinas, motores, 

sistemas de refrigeração e iluminação), incluindo o uso da água, por outras com maior eficiência 

energética e menor custo financeiro e impacto ambiental (MMA, 2015).  

Embora as questões ambientais estejam cada vez mais presentes no cotidiano da sociedade, a 

educação ambiental é essencial em todos os níveis dos processos educativos e, em especial, nos anos 

iniciais da escolarização, já que é mais fácil conscientizar as crianças sobre as questões ambientais 

do que os adultos. A educação ambiental nas escolas contribui para a formação de cidadãos 

conscientes, aptos para decidirem e atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido 

com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade. Para isso, é importante que, mais do que 

informações e conceitos, a escola se disponha a trabalhar com atitudes, com formação de valores e 

com mais ações práticas do que teóricas para que o aluno possa aprender a amar, respeitar e praticar 

ações voltadas à conservação ambiental (MEDEIROS et al., 2011). 

Assim, este trabalho objetivou difundir medidas de utilização consciente da energia elétrica 

em escolas públicas de Goianinha/RN 

2 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do projeto, inicialmente foi feita uma revisão de literatura, visando 

levantar métodos de uso eficiente da energia elétrica. A partir das informações levantadas, foi 

elaborado o material a ser apresentado nas escolas. Após selecionar as escolas a serem visitadas, os 

seus gestores foram contatados por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte 

e Lazer do município de Goianinha (SEMECEL), para agendamento das visitas.  

No total foram visitadas quatro escolas, Escola Municipal Deputada Maria do Céu Pereira 

Fernandes, Escola Municipal Doutor Hélio Mamede de Freitas Galvão, Escola Municipal Professor 

Nazaré de Andrade Duarte e a Escola Municipal Professor Pedro Alexandrino da Silva, visitadas nos 

dias 07/06/2018, 14/06/2018, 12/07/2018 e 19/07/2018, respectivamente.  

Durante as visitas, foram realizadas aulas expositivas para alunos e professores, mostrando a 

importância do uso eficiente da energia elétrica, além de sugestões que visam a economia da mesma. 

Na ocasião das palestras também foi exibido um vídeo mostrando as dependências do IFRN Campus 

Canguaretama e divulgado o processo seletivo, sendo um momento também de divulgação da 

Instituição. Problemas aparentes nas instalações elétricas também foram identificados para 

elaboração de relatório técnico a ser entregue aos gestores, onde serão apontadas soluções viáveis 

para cada situação. Ao final, foi elaborado o artigo científico para apresentação em eventos científicos 

e o relatório final do projeto.  
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Durante as visitas e a realização das palestras nas escolas, os alunos e professores interagiram 

com a equipe do projeto e demonstraram interesse pelo tema (Figuras 1, 2, 3 e 4).  

A material apresentado mostrou formas de uso eficiente de energia elétrica como: desligar as 

lâmpadas, retirar os aparelhos elétricos da tomada, utilizar corretamente os aparelhos ar-

condicionado, evitar o uso desnecessário de aparelhos de aquecimento, cuidados que devemos ter 

com as geladeiras, lavar e passar o máximo de roupas de uma só vez, utilizar lâmpadas LED e optar 

por aparelhos elétricos com o selo de eficiência PROCEL.   

Durante as visitas também foram realizadas inspeções visuais nas instalações elétricas, a fim 

de visualizar problemas, erros e pontos positivos nas mesmas, e com isso pudemos fazer várias 

observações, como mostra a Tabela 1. 

Figura 1 – Palestra na E. M. Dep. Maria do Céu 

Pereira Fernandes. 

Figura 2 – Palestra na E. M. Dr. Hélio Mamede de 

Freitas Galvão. 

Figura 3 – Palestra na E. M. Nazaré de Andrade 

Duarte. 
Figura 4 – Palestra na E. M. Professor 

Pedro Alexandrino da Silva 
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Tabela 1- Problemas e pontos positivos identificados durante as vistorias nas escolas. 

Escolas Pontos Negativos Pontos Positivos 

Escola Municipal 

Deputada Maria do 

Céu Pereira 

Fernandes 

 Algumas tomadas fora do novo padrão;

 Quadro de distribuição não está separado em

circuitos de força e de iluminação, descrição

imprecisa dos disjuntores, quadro de

distribuição sem disjuntor geral (Figura 7).

 A escola possui uma

preocupação à cerca do uso

consciente de energia

elétrica (Figura 5);

 Maior parte das tomadas de

acordo com o novo padrão;

 Alguns pontos de

iluminação com lâmpadas

LED (Figura 6);

 Quadro de distribuição com

um disjuntor para cada sala

(Figura 7).

Escola Municipal Dr. 

Hélio Mamede de 

Freitas Galvão 

 Circuitos expostos nas tomadas (Figura 8);

 Fios pendurados e sem boa isolação (Figuras

9 e 10);

 Tomadas sem funcionamento;

 Quadro de distribuição fora das normas de

segurança estabelecidas e sem boa descrição

(Figura 11).

 Circuitos distribuídos em

tubulação de PVC;

 Alguns pontos de

iluminação com lâmpadas

LED.

Escola Municipal 

Nazaré de Andrade 

Duarte 

 Tomadas funcionais com proteção danificada

(Figuras 12 e 13);

 Pontos de iluminação sem lâmpadas;

 Emendas de cabos expostas (Figura 14);

 Tubulação de água suspensa sobre tomada

(Figura 15);

 Algumas tomadas não estão de acordo com o

novo padrão (Figura 12);

 Quadro de distribuição não está separado em

circuitos de força e de iluminação (Figura 16).

 Quadro de distribuição com

boa descrição (Figura 17);

 Circuitos distribuídos em

tubulação de PVC.

Escola Municipal 

Professor Pedro 

Alexandrino da Silva 

 Tomadas sem proteção e com fiação exposta;

 Emendas de cabos expostas;

 Derivações expostas;

 Ponto de iluminação sem uso ou com

lâmpadas danificadas;

 Fios expostos;

 Quadros de distribuição sem proteção, não

estão separados em circuitos de força e de

iluminação, descrição imprecisa.

 Circuitos distribuídos em

tubulação de PVC;

 Vários quadros de 

distribuição espalhados 

pela escola.
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Figura 5 - Aviso na 

parede sobre o uso 

consciente de energia 

elétrica. 

Figura 6 - Lâmpadas LED 

em ponto de iluminação. 
Figura 7 - Quadro de 

distribuição. 

Figura 8 - Tomada com 

circuito exposto. 
Figura 9 - Fios pendurados 

sem boa isolação. 
Figura 10 - Fios pendurados 

sem boa isolação. 

Figura 11 - Quadro de 

distribuição. 
Figura 12 - Tomada 

danificada. 
Figura 13 - Tomada 

danificada e no antigo padrão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto cumpriu as atividades e metas, além de fortalecer as parcerias com a Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Goianinha e de divulgar a 

Instituição junto a comunidade externa. Outro benefício importante é a contribuição com a formação 

profissional dos discentes que compõem a equipe do projeto. Futuramente espera-se que o projeto 

tenha cada vez mais alcance e impacto na população da região, contribuindo para o desenvolvimento 

sustentável desta. 
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Figura 14 - Emendas 

expostas. 
Figura 15 - Tubulação de 

água suspensa sobre tomada. 
Figura 16 - Quadro de 

distribuição. 
Figura 17 – Quadro de 

distribuição. 
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REAPROVEITAMENTO DE ÓLEOS COMESTÍVEIS SERVIDOS 

PARA PRODUÇÃO DE SABÃO EM BARRA 

SILVA, E. J.1; COSTA, D. M. A.2; BONFIM, R. S.3 
1, 2, 3 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

Este projeto de extensão teve por objetivo 

recolher óleos residuais de residências, bares e 

restaurantes do Município de Nova Cruz-RN e 

produzir sabão em barra. O sabão foi produzido 

nas instalações do IFRN Campus Nova Cruz, 

sendo utilizado o método cold process. O sabão 

obtido atende as exigências previstas em Lei e 

apresenta características semelhantes aos 

saneantes comercializados naquele Município.  

As amostras de sabão distribuídas foram bem 

aceitas pela comunidade.

ABSTRACT 

This extension project aimed to collect residual 

oils from residences, bars and restaurants in the 

Municipality of Nova Cruz-RN and produce 

soap.  The soap was produced in the laboratories 

of the IFRN Campus Nova Cruz, using the cold 

process method. The soap obtained meets the 

requirements set forth in Law and presents 

characteristics similar to the sanitizers marketed 

in that Municipality.  The soap samples 

distributed were well accepted by the 

community.

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um grande produtor de sementes oleaginosas, sendo o extrato dessa biomassa - o 

óleo - matéria-prima para diversos segmentos da indústria nacional. Dentre as muitas 

oleaginosas: oiticica, castanha de caju e do pará, sementes de nim, peroba, coco, linhaça, pinhão 

manso, girassol etc., a soja é a que assume maior importância, com essa finalidade, pois responde por 

95% de todo fornecimento de óleo vegetal para uso na alimentação humana e, ainda, a principal 

fornecedora de matéria prima para a produção de biodiesel (OSAKI; BATALHA, 2011).  

PALAVRAS-CHAVE: Sabão em barra. Óleo residual. Saneante. Poluição ambiental. 

KEYWORDS: Soap. Residual oils.  Sanitizers. Environment pollution. 
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Estimativas feitas pelas SABESP (2009), apud Osaki e Batalha (2011), admitem que cerca de 

4 bilhões de litros de óleos de frituras sejam produzidos no Brasil, ao ano, sendo 2 bilhões descartados 

e o restante ingerido em frituras e produtos industrializados ou aderidos aos recipientes. Destes 2 

bilhões, apenas 5% é reciclado, fato que corrobora com a ideia de que esses rejeitos apresentam 

grande potencial de poluição ambiental.  

Devido a grande quantidade de substâncias orgânicas presentes nos óleos residuais estes, 

quando descartados de forma inadequada, poluem os rios e lençóis freáticos, ocasionando grandes 

prejuízos à saúde pública. Podem ainda, quando jogadas nos esgotos, comprometer o funcionamento 

das estações de tratamento, chegando até provocar interrupção parcial e/ou total desse serviço 

(GOMES et al., 2013). Segundo Murta e Garcia (2009), o descarte inadequado de óleos e gorduras 

vegetais residuais no sistema de esgoto eleva em, aproximadamente, 45% os custos na purificação 

dessas águas. Um encaminhamento que pode reduzir essas emissões, para o meio ambiente, é através 

do uso dessa matéria prima na produção de sabão em barra.  

Desta forma, o projeto tem por objetivo produzir sabão em barra utilizando, como matéria 

prima básica, óleos comestíveis residuais oriundos de restaurantes e residências instaladas nas 

comunidades de Nova Cruz. 

2 METODOLOGIA E EXECUÇÃO 

Para realização deste projeto, inicialmente realizou-se uma detalhada revisão bibliográfica a 

fim de conhecer os principais impactos causados ao meio ambiente devido aos descartes inadequados 

de óleos e gorduras vegetais residuais e, ainda, buscar técnicas de produção de sabão em barra e na 

análise das condições disponíveis, econômicas e materiais, para a produção desse produto de 

limpeza no próprio IFRN - Campus Nova Cruz.  

A matéria-prima básica escolhida foi o óleo vegetal residual, oriundo de residências 

e restaurantes do Município de Nova Cruz. Ao IFRN- Campus Nova Cruz competi o apoio quanto a 

coleta de matéria-prima, aquisição de insumos para produção, além de disponibilidade dos 

Laboratórios para a realização de ensaios físico-químicos da matéria-prima e do produto gerado no 

processamento.  

Em seguida, foram distribuídos recipientes plásticos para armazenamento de óleo vegetal 

residual, sendo estes adequados ambientalmente e à capacidade de geração do fornecedor. A previsão 

inicial, segundo contatos com os principais fornecedores, é de aproximadamente 450 a 500 litros de 

óleo residual por semana. Após a obtenção do produto objetivado, ao qual a composição foi alcançada 
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a partir de ensaios físico-químicos, foram escolhidas 30 famílias de baixa renda e entregue amostras 

do sabão em barra, suficiente para suprir a necessidade destes por um determinado tempo. Antes da 

referida distribuição serão realizadas as análises físico-químicas para a caracterização do sabão e 

verificação se este encontra-se dentro dos padrões de recomendação da ANVISA (Resolução no. 1/78, 

DOU de 27/11/78). Na caracterização serão realizadas análises de pH, alcalinidade, espuma, umidade 

e voláteis, entre outros. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Recolhimento da matéria-prima 

Inicialmente, foram distribuídas 10 (dez) bobonas plásticas, cada uma com capacidade para 5 

litros, aos fornecedores da matéria-prima, o óleo residual, compreendendo residências, bares e 

restaurantes instalados na zona urbana do Município de Nova Cruz. Em média, tem-se recolhido 

apenas 20 litros de óleo/semana, embora a demando do Município seja bastante superior.  

Havia uma previsão inicial de recolhimento de 500 litros de óleo servido por semana, contudo 

devido a desistência do Condomínio Natal Shopping em participar do Projeto, o qual disponibilizaria 

em torno de 450 litros de óleo servido por semana, esse volume previsto foi bastante reduzido. Outro 

fator que está impedindo o desenvolvimento pleno do Projeto é a não aquisição de reagentes e 

materiais necessários para produção do saneante, os quais seriam comprados com os recursos da taxa 

de bancada previstos no Projeto. 

3.2 Dificuldades apresentadas na execução 

A execução do Projeto iniciou na primeira semana do mês de junho/2018 e até o presente 

momento (23/09/2018) nenhum reagente ou material foi adquirido com os recursos que seriam 

disponibilizados. A burocracia existente, nos tramites para a compra desses materiais e reagentes, 

impediu que essa etapa fosse vencida com sucesso. Até mesmo o pagamento dos bolsistas envolvidos 

está sendo prejudicado, pois todo mês ocorre atraso, chegando até a acumular dois meses sem 

pagamento. Acredita-se que se o recurso referente a taxa de bancada fosse entregue ao coordenador 

do projeto, com posterior prestação de contas sobre os gastos realizados, haveria maior facilidade e 

poder de barganha para se adquirir materiais e reagentes mais baratos. 

3.3 Produção do sabão em barra 

Devido alguns impedimentos na execução de algumas etapas do Projeto de Extensão, toda 

semana tem sido produzido apenas de 30 kg de sabão em barra (Figura 1), produção essa totalmente 
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custeado pelo próprio coordenador do Projeto. As análises físico-químicas do produto apontam que 

o saneante se encontra em condições compatíveis com os produtos similares comercializados na rede

de supermercado daquele Município. A caracterização está sendo feita por meio da determinação do 

pH, da solubilidade do sabão em barra, do teor de umidade e voláteis e da altura e permanência da 

coluna de espuma. 

Figura 1: Apresentação do sabão em barra produzido, antes (1A) e depois (1B) do corte. 

(A)    (B) 
Fonte: Autor 

3.4. Divulgação do Projeto 

Os membros da equipe já participaram de vários eventos, local e nacional, nos quais se fez a 

divulgação do Projeto e exposição de mostras do produto obtido (Figura 2). O primeiro evento 

ocorreu no próprio Município de Nova Cruz, durante o mês de junho, no qual a gestão pública 

promoveu a realização de uma feira de mostras e atendimento a comunidade. O segundo ocorreu em 

Campina Grande-PB, no Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências (CONAPESC), 

durante o mês de julho/2018. Em ambos, fez-se a distribuição de amostras do saneante produzido, 

sendo estas bem aceitas pela comunidade presente. 

Figura 2: Divulgação do Projeto de Extensão em eventos técnicos-científico com abrangências local 

(1A) e nacional (1B). 
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(A) (B) 

Fonte: Autor. 

3.5 Fase atual do projeto em execução 

Atualmente está sendo feito o cadastramento das famílias que serão contempladas com o 

recebimento dos saneantes produzidos. Estão sendo selecionadas famílias residentes na periferia da 

cidade de Nova Cruz-RN, as quais apresentam baixas condições financeiras. 

Já existe em estoque mais de 2.000 (duas mil) barras de sabão para serem distribuídas e, após 

distribuição, as famílias contempladas responderão um questionário tecendo comentários sobre a 

aceitação do produto. Antes da distribuição as amostras de sabão em barra são analisadas para 

verificar a sua adequação à legislação em vigor e, em seguida, embaladas com papel filme (Figura 3). 

Figura 3: Aspectos das embalagens dos sabões produzidos com óleos residuais oriundos de 

residências, bares e restaurantes de Nova Cruz-RN. 

 Fonte: Autor. 

Parte desses saneantes já foi anteriormente distribuída com a comunidade e alunos de escolas 

públicas do Município de Nova Cruz (Figura 4). Percebeu-se uma satisfação muito grande das pessoas 

ao receberem as amostras dos saneantes produzidos.  
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Figura 4: Visualização dos membros da equipe no momento da distribuição do sabão com a 

comunidade (3A) e alunos de escola pública (3B). 

(A)  (B) 

        Fonte: Autor. 

3.6 Etapas a serem vencidas 

Nas próximas semanas serão iniciados ensaios químicos, testando novas formulações, para 

obtenção de sabão líquido utilizando, ainda, a mesma matéria-prima. Logo que se descubra a fórmula 

adequada para a produção desse novo saneante, este será também distribuído com a comunidade 

anteriormente selecionada. 

Dentro ainda do período de execução do Projeto Extensão, será realizado um curso de 

treinamento sobre a produção de saneantes caseiros, tendo como público alvo aquelas pessoas 

selecionadas para recebimento das amostras de sabão em barra e líquido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O sabão em barra produzido na execução deste Projeto de Extensão atende as características 

previstas em Lei e, ao mesmo tempo, apresentam propriedades similares aos saneantes 

comercializados pela rede de supermercado do Município de Nova Cruz-RN. 

A Pró-reitoria de Extensão deve avaliar a eficácia dos atuais procedimentos para utilização de 

taxa de bancada visando uma solução mais adequada que propicie melhorias na execução dos 

projetos contemplados em seus editais. 

REFERÊNCIAS 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Disponível em: < 
http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/01_78.htm >. Acesso em: 20 jan. 2018. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2692

http://www.anvisa.gov.br/anvisalegis/resol/01_78.htm


GOMES, A. P.; CHAVES, T. F.; BARBOSA, J. N.; BARBOSA, E. A. A questão do descarte de 

óleos e gorduras vegetais hidrogenadas residuais em indústrias alimentícias. In: XXXIII Encontro 

Nacional de Engenharia de Produção. "A Gestão dos Processos de Produção e as Parcerias Globais 

para o Desenvolvimento Sustentável dos Sistemas Produtivos. Salvador, 8 a 11/outubro, 2013. 

 MURTA, A. L. S.; GARCIA, A. Reaproveitamento de óleo residual de fritura para produção de 

biodiesel na marinha. 2009. Acesso em: 06 janeiro 2013. 

OSAKI, M; BATALHA, M. O. Produção de Biodiesel e Óleo Vegetal no Brasil: Realidade e 

Desafio. Organizações Rurais & Agroindustriais, Lavras, v. 13, n. 2, p. 227-242, 2011. 

SABESP. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Apresenta informações sobre 

a implantação do programa de reciclagem de óleo de fritura. Disponível em: < 

http://www.sabesp.com.br >. Acesso em: 22 mar. 2009. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2693



Cactário Maria Bonita: semeando espécies da nossa Caatinga. 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3 

1,2,3 IFRN – Campus Mossoró 
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

A Caatinga está no interior do Nordeste, principalmente        
na região do semiárido, vem sofrendo com o        
desmatamento e ações predatórias. Se não ocorrer       
preservação, poderá acontecer a extinção de diversas       
espécies vegetais. O estudo da questão ambiental ao        
discutir nas escolas sobre os seres vivos entendendo o         
papel de cada um no ecossistema. A sensibilização da         
preservação que comece na infância para que assegure às         

gerações futuras a sobrevivência da Caatinga. Minicursos       
e confecção dos terrários que contribui a terem        
compreensão da necessidade da preservação do meio       
ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Caatinga, Meio ambiente, Educação ambiental, Cactos, Terrários. 

ABSTRACT 

The Caatinga is in the interior of the Northeast, mainly in           
the semi-arid region, has been suffering from       
deforestation and predatory actions. If there is no        
preservation, the extinction of several plant species may        
occur. The study of the environmental issue when        
discussing in schools about living beings understanding       
the role of each in the ecosystem. The awareness of the           
preservation that begins in childhood so that it assures to          

future generations the survival of the Caatinga.       
Minicourses and confection of terrariums that contribute       
to understanding the need of preservation of the        
environment. 

KEYWORDS:  Caatinga, Environment, Environmental education, Cacti, Terrariums. 

1 INTRODUÇÃO 

O Projeto Político Pedagógico Institucional prevê que a atividade de extensão tenha caráter             
inclusivo e interesse na produção do conhecimento e que atenda as necessidades da população do               
estado do Rio Grande do Norte. Além disso, prevê que esses princípios fundamentem os cursos,               
objetivando, assim, a indissocialibilidade entre ensino, pesquisa e extensão, com vistas às demandas             
locais e regionais. 
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Segundo Tokarski (2009), a extensão enquanto inovação pedagógica é uma iniciativa           
relativamente recente que compreende a comunicação, o diálogo e a troca de saberes sistematizado              
(acadêmicos e populares). A ideia de divulgar ações da instituição de ensino para a escola e                
comunidade interna e externa foi pensada muito por causa das potencialidades possibilitadas pela             
extensão na formação de estudantes em aspectos fundamentais, tais como: conhecimento da            
realidade nacional, autonomia intelectual, espírito crítico, cidadania ativa, trabalho em equipe e            
senso de solidariedade e justiça social, aspectos esses que dificilmente serão trabalhados            
suficientemente em salas de aulas (MACIEL, 2010).  

Nosso projeto tem por objetivo difundir a prática do cultivo de espécies nativas da Caatinga,               
como também introduzir a Educação Ambiental e realizar a sensibilização ambiental, ensinando o             
valor do bioma Caatinga para a região Nordeste. A montagem de um cactário em estufa pode ser                 
um laboratório vivo, que integra diferentes atividades didáticas. Além disso, figura em um espaço              
em que o professor relaciona diferentes conteúdos e coloca em prática, com os seus alunos, a                
interdisciplinaridade.  

O desenvolvimento de uma cactário em uma estufa no IFRN – Campus Mossoró como uma               
estratégia de Educação Ambiental, surgiu da observação da existência de um terreno ocioso. Diante              
da explanação dos professores e alunos para a existência desse espaço, pensou-se neste             
equipamento como espaço para ações para a comunidade interna e externa.  

A prática profissional constitui uma atividade articuladora entre o ensino, a pesquisa e a              
extensão, balizadores de uma formação articulada, universal e integral de sujeitos para atuar no              
mundo em constantes mudanças e desafios. O envolvimento de alunos do Curso Superior em              
Tecnologia de Gestão Ambiental no projeto aponta para um olhar relevante destes alunos no que se                
refere ao reconhecimento da importância das ações educativas, quando se trata em pensar na utopia               
de uma sociedade sustentável. 

O espaço geográfico do semiárido brasileiro se estende por oito Estados da região Nordeste              
(Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) mais o norte               
de Minas Gerais, totalizando uma área de 980.133,079 km2. Essa área corresponde a 11,5 % do                
território Nacional, 56,5% da região Nordeste. Essa região possui elevada média anual de             
temperatura (27°C) e forte déficit hídrico. A evapotranspiração chega a 2.000 mm/ano e a              
precipitação pluviométrica varia em torno de 800 mm/ano. Anualmente, as chuvas concentram-se            
em três a seis meses. O resto do ano, quando as chuvas param, corresponde à estiagem. Ademais, a                  
chuva é inconstante no tempo e no espaço. Eventos atípicos de precipitação (acima ou abaixo da                
média) são frequentes. 

Ademais, dada a enorme extensão territorial, pluralidade de topografias, de solos e            
condições variáveis de disponibilidade de água, encontra-se também no semiárido brasileiro           
encraves dispersos de Cerrado e Mata Atlântica. Desse modo, a combinação de todas essas              
coberturas vegetais faz do semiárido brasileiro um dos espaços semiáridos com maior diversidade             
de espécies vegetais do mundo. Compilações de estudos florísticos realizados no semiárido            
apontam para cerca de 5.000 espécies de angiospermas distribuídas em pelo menos 150 famílias              
vegetais. E, dentre essas famílias vegetais a que melhor representa ou simboliza o semiárido              
brasileiro é a Cactaceae. 

Os cactos são nativos das Américas. Existem mais de 1.500 espécies de cactos no mundo.               
Em resposta aos diferentes ambientes que habitam, desde terras secas até florestas úmidas, os cactos               
evoluíram na forma e na fisiologia, de modo que, hoje apresentam traços especiais que fazem deles                
plantas com aparência distinta e de singular beleza. O semiárido brasileiro é considerado um centro               
de riqueza de cactos, abrigando aproximadamente 100 espécies nativas das quais cerca de 80 são               
endêmicas. Os cactos do semiárido brasileiro são exemplos de uso eficiente da água limitada no               
solo, tendo prosperado nesse ambiente e servido muitas vezes de recurso alimentar importante para              
animais selvagens, domésticos e seres humanos. Além disso, os cactos têm sido ainda usados pelo               
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homem na medicina popular e para outros fins. Porém, é na ornamentação onde encontramos sua               
mais promissora vocação. Devido à rusticidade e beleza oferecida, o interesse popular nos cactos              
criou uma forte demanda comercial. 

Despertar e orientar uma visão ambiental, conhecer e preservar o bioma predominante da             
região a Caatinga através da criação de um pólo produtor de cactos e suculentas para comunidade                
interna e externa com o intuito de ampliar as práticas de Educação Ambiental através de palestras,                
oficinas, minicurso e eventos desenvolvendo oportunidade de aproximação da comunidade para           
nossa instituição. 

Este projeto de extensão tem como objetivo criar, incentivar e fortalecer um programa de              
Educação Ambiental a princípio em escolas de Mossoró e a comunidade interna e externa,              
estimulando os alunos a refletirem sobre a importância de preservar a Caatinga e seus recursos               
naturais com consciência, contribuindo para o seu aprendizado futuro, desenvolvendo suas           
capacidades motoras, afetivas e de relacionamento social. 

2 METODOLOGIA 

O projeto que, em síntese, consiste na explicitação e quantificação das medidas de             
integração entre a comunidade e a Instituição (IFRN) através da educação ambiental. 

Esta metodologia adotada se torna vantajosa uma vez que permite a incorporação, tanto dos              
docentes, discentes e administrativos do IFRN como da comunidade externa, no elenco de estudos,              
práticas, oficinas, minicurso e palestras. 

O tema do projeto surgiu por uma necessidade de conhecer o meio no qual habitamos. Está                
sendo trabalhada a contextualização do bioma Caatinga, onde serão elaboradas atividades práticas,            
lúdicas, palestras, minicursos, oficinas e eventos pontuais com distribuição de mudas com alunos,             
professores, comunidade interna e externa, inserindo a Educação Ambiental através destas           
atividades. 

As apresentações foram feitas tanto por alunos como docentes. Contudo, o projeto será             
passado de forma mais didática, com muitas figuras e uma linguagem mais simples, a fim de                
facilitar a compreensão.  

A primeira atividade prática foi na Semana do Meio Ambiente de 2018 pedindo a              
colaboração para a arrecadação das espécies de Cactaceae para a produção das mudas (Figura 1) até                
o manuseio do substrato e irrigação das mudas trazidas pelos próprios visitantes, como também            
recipientes recicláveis visando o uso de materiais recicláveis.

O trabalho foi realizado com escolas do município de Mossoró – RN a Escola Municipal               
Senador Duarte Filho, C.E.EP. e alunos do curso de pedagogia da UERN. Foram a princípio               
visitadas e escolhidas escolas que aceitem a implementação de um programa de Educação             
Ambiental sobre a temática da conservação da Caatinga, atividade prática foi na Semana do Meio               
Ambiente de 2018 pedindo a colaboração para a arrecadação de um quilo de alimento não perecível                
para o Lar da Criança pobre.  
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Figura 1: Algumas espécies de Cactaceae que foram doadas por colaboradores para o projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Partindo da questão ambiental nas escolas vimos a necessidade de implementação de um             
trabalho contínuo de Educação Ambiental, trabalho que será abordado e compõem o currículo             
escolar, elencando as questões do bioma Caatinga de forma a tornar os trabalhos mais real. Em                
grande maioria a Educação Ambiental não é trabalhada como deveria de acordo com os PCN’s e                
com a Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, isso porque os professores não são estimulados e nem                    
capacitados.  

O projeto promove ações de Educação Ambiental com alunos das escolas da cidade de              
Mossoró como minicursos de como confeccionar o seu terrário (Figura 2), oferecendo um suporte              
educacional para o fortalecimento e formação dos alunos com pensamentos sustentáveis.           
Incentivará a prática de Educação Ambiental para a conservação do bioma Caatinga através de              
apresentações e atividades realizadas em sala de aula proporcionando o desenvolvimento desses            
alunos de centros urbanos que estão cada vez mais afastados de um maior entendimento do bioma                
de sua região. Tais atividades auxiliarão no desenvolvimento da sensibilização de que é necessário              
adotar um estilo de vida menos impactante sobre o meio ambiente, como também trazer o               
conhecimento do ecossistema exclusivamente brasileiro localizado no Nordeste, a Caatinga. Logo,           
o presente projeto justifica-se à medida que os universitários colocam-se a serviço da comunidade            
para melhorar a qualidade do ambiente em que estão inseridos, apostando na educação como único              
meio realmente eficaz e duradouro na implementação de um novo modelo de desenvolvimento            
social, político, econômico e social sustentável.

Figura 2: Fotografias tiradas durante a visita do alunos a estufa, no momento do minicurso e confecionando                 
seus terrários. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode se analisar que a Educação Ambiental não é trabalhada como deveria de acordo com os                
PCN’s e com a Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, isso porque os professores não são                   
estimulados e nem capacitados, a escola não oferece condições adequadas para desenvolver este             
tipo de trabalho (Âmbito jurídico, 2014).  

Esperamos que as ações dentro do ambiente da estufa e embaixo do cajueiro possibilitem              
uma maior conscientização dos alunos e professores no que se diz respeito à preservação do bioma                
e que possam se mostrar mais harmoniosa revelando desta forma a possibilidade de uma nova               
ordem mais equilibrada e comprometida com o respeito pela vida.  

Os minicursos realizados, confecção dos terrários representando a flora da Caatinga           
contribuíram muito para os alunos terem entendimentos sobre as espécies vegetais presentes no             
ecossistema de sua região, proporcionando uma compreensão da necessidade da preservação do            
meio ambiente. Tais atividades auxiliaram no desenvolvimento da consciência de que é necessário             
adotar um estilo de vida menos impactante sobre o meio ambiente a partir do conhecimento do                
bioma regional.  
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ESTUDO DO DESCARTE DO ÓLEO DE FRITURA COMO FATOR 

PREPONDERANTE PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS ECOLÓGICAS 

NO SERIDÓ POTIGUAR 
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ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

O descarte do óleo de fritura quando feita de 

forma incorreta pode contaminar rios e solos. 

Desse modo, é necessário conhecer os locais de 

despejo desse resíduo nas comunidades, para 

verificar a possibilidade das oficinas ecológicas 

nessas localidades. O projeto foi feito nas 

cidades de São José do Seridó, São Fernando e 

Laginhas (Distrito de Caicó) com 68 

participantes. Os percentuais de coletas foram 

menores que a soma dos demais tipos de 

descarte, sendo contempladas com a oficina de 

produção do sabão ecológico.

ABSTRACT 

The improper disposal of frying oil can 

contaminate rivers and soil. Therefore, it is 

necessary to know the locations of dump residues 

in the communities, to realise the possibility of 

ecological workshop in those localities. The 

project was done in the cities of São José do 

Seridó, São Fernando and Laginhas (Caicó 

District) with 68 participants. The percentage of 

collect was lower than sum of other types of 

disposal, being contemplated with the ecological 

soap production workshop.  

PALAVRAS-CHAVE: Óleo de Fritura, Descarte, Meio Ambiente, Reciclagem, Oficinas 

KEYWORDS: Frying oil, Disposal, Environment, Recycling, Workshops. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Medeiros et al. (2016), a quantidade de alimentos fritos consumidos pela população 

brasileira aumenta a cada dia por ser uma alternativa de alimentação rápida e atrativa, porém a 

quantidade de resíduo de óleo de cozinha gerado, principalmente por essa atividade, também 

acompanha esse crescimento. 

Uma grande parte desse óleo de fritura acaba sendo descartado de forma inadequada pelos 

bares, restaurantes, hotéis, residências, dentre outros e acarretam graves problemas ambientais, pois 

ao chegar aos rios, pode causar diversos danos como entupimento, infertilidade do solo, oxigenação 

da água, odor forte e provocar mau funcionamento de estações de tratamento, dentre outros 

(ALBERICI E PONTES, 2004). Pesquisas mostram que cada litro de óleo despejado no esgoto tem 

capacidade para poluir cerca de um milhão de litros de água (FERNANDES et al., 2008; OLIVEIRA 

e SOMMERLATTE, 2009).  

De acordo com fatores citados acima sobre o óleo de fritura, é necessário que a comunidade 

se adapte a fazer o descarte do óleo de forma correta, não o descartando no ralo da pia, na comida de 

porco ou, inclusive, em terrenos baldios. Segundo Alberici e Pontes (2004), a reciclagem é a forma 

mais atrativa de gerenciar esse resíduo urbano, podendo contribuir para manutenção dos recursos 

naturais, como água, e para o bem-estar da sociedade.  

Conforme Medeiros et al. (2016) e Baldasso (2010), uma alternativa para a reciclagem desse 

óleo seria a produção do sabão ecológico. A produção de sabão com esse resíduo é uma alternativa 

para diminuir os impactos ambientais, pois trata-se de um agente de limpeza que conduz a benefícios 

para o meio ambiente, é fonte de bens de valor, gerando renda, além de se tratar de um produto 

biodegradável. 

Pequenas ações como a realização de oficinas que trate das consequências do descarte 

incorreto desse poluente, da sua coleta e sua forma de reciclagem, com a participação efetiva das 

comunidades em situação de vulnerabilidade, resulta em mudanças, tanto para a preservação do meio 

ambiente, quanto na possibilidade de geração de renda para essas comunidades. 

Diante ao que foi exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o descarte do óleo de fritura e 

sua reciclagem nas comunidades carentes das cidades São José do Seridó, São Fernando e Caicó 

(Distrito Laginhas), localizadas no Seridó do Rio Grande do Norte, mediante a aplicação de um 

questionário, o qual seria preponderante na decisão de oferecer uma oficina sobre “Sabão ecológico”. 

2 METODOLOGIA 

O estudo sobre o descarte do óleo de fritura e sua reciclagem, foi realizada em conjunto com 

os CRA’S (Centro de Referência de Assistência Social) das cidades de São José do Seridó, São 

Fernando e Caicó (Distrito Laginhas), localizadas na região Seridó do Rio Grande do Norte, que fez 

um levantamento das comunidades que seriam atendidas e onde, possivelmente, ocorreriam oficinas 

do “Sabão ecológico”. 

A pesquisa foi aplicada por meio de um questionário relacionado a reciclagem do óleo de 

fritura e sua forma de descarte. O formulário continha as seguintes questões: “Em qual local você faz 

o descarte do óleo de fritura?” (Ralo da pia, coleta, comida de porco e outros) e “Você recicla o óleo

de fritura?” (Sim ou não). A decisão quanto a realização ou não das oficinas foi de acordo com as
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respostas obtidas nesse questionário, pois as comunidades seriam contempladas quando o parâmetro 

coleta fosse menor que a soma das demais formas de descarte.   

 No total, foram 68 participantes das oficinas do sabão ecológico, bem como o mesmo total 

de respostas ao questionário, sendo 20 do Distrito Laginhas, 25 da cidade São José do Seridó e 23 do 

Município São Fernando. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Tem-se na Figura 1 os percentuais referentes ao descarte do óleo de fritura nas comunidades 

carentes de Laginhas (distrito de Caicó), São José do Seridó e São Fernando.  

Verifica-se que a comunidade do distrito Laginhas (Caicó) apresentou o maior percentual de 

participantes que coletaram o óleo de fritura para a reciclagem, com 45%. O descarte do óleo na 

comida do porco foi de 35%, seguido pela opção outros (no solo ou no lixo) com 15% e descarte 

diretamente no ralo da pia de lavar louça com 5%. 

Figura 1: Percentuais da forma de descarte do óleo de fritura realizada nas comunidades das cidades 

estudadas. 

Em São José do Seridó os resultados das opções contidas no formulário foram bem próximos, 

o descarte no ralo da pia, no comer de porco e coleta ficaram com, respectivamente, 24%, 24% e

28%. A opção “outros” foi a que apresentou menor porcentagem, com 2%.

Na cidade de São Fernando os dados foram bem expressivos: 56,5% dos entrevistados usavam 

o óleo de fritura misturado na comida do porco, enquanto 21,7% faziam a coleta e outros 21,7%

destinavam a “outros”, esse que se refere, em sua maioria, ao despejo no solo. Em contrapartida,

nenhum participante descarta óleo de fritura no ralo da pia.

De acordo com Pitta Júnior et al. (2007), a água é o recurso dos maiores afetados ao descartar 

óleo residual na rede de esgotos, pois dificulta e encarece o sistema de tratamento e quando lançado 

em águas abertas, o óleo forma uma película que interfere na troca de gases entre a água e a atmosfera, 
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o que leva à diminuição do oxigênio na água e, consequente, morte de peixes e outros seres vivos

dependentes dessa substância.

Na Figura 2, os entrevistados das comunidades das cidades de São Fernando, São José do 

Seridó e Caicó (Laginhas) que não reciclam o óleo de fritura correspondem a 87%, 76% e 60%, 

respectivamente. Em dados reportados por Medeiros et al. (2016), em uma pesquisa realizada na 

comunidade em são José do Seridó, 89% dos entrevistados conheciam o que era reciclagem, porém 

apenas 42% realizavam algum tipo de reciclagem e 21% disseram produzir ou conhecer alguém que 

fazia o sabão ecológico a partir da reciclagem do óleo de fritura. 

Figura 2: Percentuais da reciclagem do óleo de fritura nas comunidades das cidades estudadas. 

Conforme pesquisa de Costa (2012), 95% das famílias entrevistadas pelo autor declararam 

que tem conhecimento da nocividade do descarte incorreto do óleo pode causar, porém somente 20% 

afirmaram já terem reciclado o óleo de fritura, outros 25% terem levado para entidades recicladoras 

e 5% entregaram o resíduo para cooperativas. De acordo com o autor, a população possui interesse 

para o descarte correto, uma vez que 80% das pessoas entrevistadas manifestaram quererem aderir a 

um programa específico ao tratamento de óleo, que no caso desse trabalho, são as oficinas ecológicas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante a aplicação do questionário nas comunidades carentes das cidades Laginhas 

(Distrito de Caicó), São José do Seridó e São Fernando, foi possível concluir que as comunidades 

apresentaram porcentuais de coletas menores que a soma dos demais tipos de descarte do óleo de 

fritura, sendo que desses Laginhas (Distrito de Caicó) foi o local que apresentou maior percentual de 

reciclagem do óleo de fritura, com 40%. Diante disso, se percebeu a necessidade de realização das 

oficinas do “Sabão ecológico”. Assim, as comunidades foram orientadas sobre as consequências do 

descarte inadequado desse resíduo ao meio ambiente, formas de coleta, além da produção do sabão 

ecológico, feito a partir do óleo de fritura, pois esse poderia se tornar uma boa fonte de geração de 

renda. 
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ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

A Reserva do Desenvolvimento Sustentável 

Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT) está 

localizada no litoral setentrional do Estado do Rio 

Grande do Norte, mais precisamente nos 

municípios de Macau e Guamaré ao Nordeste do 

Brasil. Foi Criada através da Lei 8.349 de 18 de julho 

de 2003 com o objetivo de assegurar a preservação 

das comunidades biológicas e impedir a exploração 

desenfreada de seus recursos naturais. Além disso a 

Reserva conta com uma grande área de pesca e 

carcinicultura, que garantem uma fonte de renda 

para os moradores da região. Com a criação da 

RDSEPT a população local foi obrigada a observar 

regras impostas pelos órgãos ambientais 

competentes pela gestão da reserva. O presente 

trabalho envolveu um estudo investigativo do tipo 

quantitativo que utilizou pesquisas bibliográficas, 

entrevistas semiestruturadas e aplicação de 

questionários. Para a realização da entrevista, 

aplicamos um questionário com perguntas simples 

e diretas que exige respostas objetivas no intuito de 

agilizar e facilitar o procedimento de coleta de 

dados. A quantidade de entrevistados representou 

6,2% do total de cerca de 1.000 eleitores da região, 

resultando na aplicação de 70 questionários 

contendo questões objetivas que variaram desde 

informações pessoais até conhecimentos específicos 

concernentes à RDSEPT. Verificou-se que a forma 

como os moradores distinguem a RDSEPT não é tão 

positiva. As leis e normas da RDSEPT foram 

possivelmente impostas para os moradores sem ser 

explanadas de forma adequada para que os 

mesmos pudessem compreender melhor os 

objetivos inerentes a uma área de reserva 

sustentável.  Na RDSEPT, a classe de pescadores é a 

que parece mais sentir as adequações às leis 

ambientais. Acreditamos que se deve promover 

mais intervenções de sensibilização junto público 

local, para que os residentes da Reserva entendam a 

importância de se viver em uma Unidade de 

Conservação e de preservá-la adequadamente.  

. 

PALAVRAS-CHAVE: Unidades de Conservação, Reserva, Meio ambiente 

TITULO EM INGLÊS 

ABSTRACT 
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The Ponta do Tubarão State Sustainable 

Development Reserve (RDSEPT) is located on the 

northern coast of the State of Rio Grande do Norte, 

more precisely in the municipalities of Macau and 

Guamaré in the Northeast of Brazil. It was created 

through Law 8.349 of July 18, 2003, with the purpose of 

ensuring the preservation of biological communities 

and preventing the unrestrained exploitation of their 

natural resources. In addition, the Reserve has a large 

area of fish and shrimp farming, which guarantee a 

source of income for the region's residents. With the 

creation of the RDSEPT the local population was obliged 

to observe rules imposed by the competent 

environmental agencies for the management of the 

reserve. The present work involved a quantitative 

research that used bibliographical research, semi - 

structured interviews and questionnaires. To perform 

the interview, we applied a simple and direct 

questionnaire that requires objective answers in order 

to speed up and facilitate the data collection procedure. 

The number of respondents represented 6.2% of the 

total of about 1,000 voters in the region, resulting in the 

application of 70 questionnaires containing objective 

questions ranging from personal information to specific 

knowledge concerning RDSEPT. It has been found that 

the way residents distinguish RDSEPT is not as positive. 

The laws and regulations of the RDSEPT were possibly 

imposed on the residents without being adequately 

explained so that they could better understand the 

objectives inherent to a sustainable reserve area. In 

RDSEPT, the fishermen class is the one that seems most 

to feel the adaptations to environmental laws. We 

believe that more awareness-raising interventions 

should be promoted with the local public, so that the 

residents of the Reserve understand the importance of 

living in a Conservation Unit and preserving it properly. 

KEYWORDS: Conservation Units, Reserve, Environment 
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1- Introdução

A população mundial vem aumentando de maneira vertiginosa, o que 

resulta em exploração desordenada dos recursos naturais de centenas de cidades, 

especialmente daquelas localizadas em zonas costeiras. Em decorrência disso, 

vários ambientalistas, como por exemplo o botânico Brasileiro André Rebouças 

(1833-1898) propôs criar medidas que contribuíssem para a preservação do meio 

ambiente (RYLANDS e BRANDON, 2005). No Brasil, nos anos de 1916, criou-se o 

primeiro Código Civil voltado para a área ambiental, a partir do qual vários 

decretos e leis foram outorgadas ou promulgadas, e a preocupação com o meio 

ambiente tornou-se cada vez maior (LOPES e VIALÔGO,2013). 

 No Brasil, as Unidades de Conservação (UC’s) constituem um grande 

exemplo de anos de estudos e pesquisas de medidas de intervenção voltadas para 

a temática ambiental. Estas unidades consistem em áreas territoriais legalmente 

protegidas pelo poder público, mas precisamente pela redação dada ao Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), cujo conteúdo está 

presente na Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.  

O SNUC contém normas e critérios que dividem as UC’s em dois grandes 

grupos, as unidades de Proteção Integral, que abrangem as seguintes categorias: 

Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e 

Refúgio de Vida Silvestre; e o grupo caracterizado pelas UC’s de Uso Sustentável, 

são elas: Área de Relevante Interesse Ecológico, Reserva Particular de Patrimônio 

Cultura, Área de Proteção Ambiental, Floresta Nacional, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, Reserva de Fauna e Reserva Extrativista. Todas 

essas unidades possuem suas particularidades e múltiplas importâncias, e se 

encontram distribuídas por todos Estados do Brasil (PHILLIPPI e 

PELICIONI,2005). 

DUMMOND et al., (2009) afirma que as UC’s vêm crescendo de maneira 

acelerada nas últimas décadas nos três níveis governamentais (União, Estados e 

Municípios). Este fato se dá principalmente porque o Brasil possui uma extensa 

área tropical e com uma diversidade de biomas que vem sendo explorada, cada 

vez mais, de modo desenfreado.  

No Rio grande do Norte ressaltamos a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Ponta do Tubarão (RDSEPT), onde segundo Cunha (2006) foi a 

primeira Reserva do Nordeste estabelecida na área da Caatinga. Nesta Reserva se 

desenvolve atividades como a pesca, a carcinicultura, o turismo e outras 

atividades econômicas, que de certa forma beneficia o povo que ai vive e depende 

dos recursos naturais da região (BEZERRA, 2010). Por esta razão, destaca-se a 

necessidade dessa área ser preservada, principalmente pelos moradores, 
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especialmente pescadores e seus respectivos familiares que dela usufrui,. Urge 

também a necessidade de amplos estudos na área para que medidas de 

intervenção sejam elaboradas, juntos com os órgãos responsáveis, fiscalizações 

nessa seara sejam conduzidas. 

Em decorrência da atividade pesqueira, Oliveira et al., (2015) afirma 

que parte dos pescadores se sentem insatisfeitos com a criação da RDSEPT, uma 

vez que a mesma trouxe a imposição de regras e normas levando-os a abdicarem 

subitamente das práticas a muito tempo utilizadas por eles, Além disso, os 

pescadores acreditam que a criação da referida reserva, por mais importante que 

seja, só será benéfica para as autoridades. 

 Por esta razão fomos incitados a investigar o ponto de vista dos moradores 

da RDS Ponta do Tubarão, Macau/RN, o que eles entendem pela referida Reserva 

e como se dá a convivência deles com as regras impostas após a sua criação. Nesse 

contexto, o objetivo do presente trabalho é portanto analisar como os residentes de 

uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável percebem a importância de uma 

Unidade de Conservação, e avaliar o conhecimento deles à respeito da Reserva 

Sustentável e de que modo a residência em uma área ambientalmente protegida 

pode afetar suas vidas. 

2- Materiais e Métodos

2.1 Área de estudo 

Criada através da Lei 8.349 de 18 de julho de 2003, a Reserva do 

Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT), localizada no 

Estado do Rio Grande do Norte, nos municípios de Macau e Guamaré e suas sub-

regiões: Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho (pertencentes à Macau) e Mangue 

Seco I e II, Lagoa Doce (pertencentes à Guamaré), possui cerca de 13 mil hectares 

de extensão (Figura 1), incluindo. A RDSEPT tem como objetivo principal 

assegurar a preservação do ambiente natural e da diversidade biológica, por meio 

de atitudes promotoras da conscientização ambiental e através da fiscalização 

concernente ao uso e exploração de recursos naturais na região (IDEMA, 2017). 
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Figura 1 – Área de abrangência da RDSEPT. Fonte: IDEMA 

Nobre (2005) mostra que a criação da RDSEPT se deu após o conflito de um 

grupo de Italianos com pescadores da região na década de 90, que ocasionou a 

demolição de ranchos que pertenciam aos pescadores em detrimento da 

construção de um “Resort” na linha costeira, a qual ocupava mais de 1.300 

hectares. Após esse conflito, moradores e pescadores se uniram e buscaram ajuda 

de órgãos públicos para resolução do embate, o que resultou em inúmeras 

audiências públicas para decidir o que poderia ser feito na região para atenuar o 

entrave. 

Anos mais tarde, uma empresa de carcinicultura devastou uma área de cerca 

de 60.000 m para implantar um projeto no manejo e cultivo de camarão, ação esta 

que, segundo Nobre (2005), também desencadeou revolta dos moradores da 

comunidade, levando-os mais uma vez a procurar ajuda das entidades 

governamentais afim de que providências definitivas fossem tomadas para 

proteger a região (NOBRE, 2005). 

Esses acontecimentos levaram a mobilização de grande parte da população 

do município de Macau/RN que, através de um abaixo assinado, solicitou a 

criação de uma área ambientalmente protegida. Após anos de lutas, um projeto de 

Lei resultou na criação de uma Reserva Sustentável (NOBRE,2005). O que segundo 

Mameri (2011) levou a Reserva a ficar conhecida por uma experiência de luta pela 

preservação do meio ambiente. 

Atualmente a RDSEPT está inserida numa área litorânea e dispõe de um 

ecoposto, localizado entre os distritos de Barreiras e Diogo Lopes, onde são 

realizadas reuniões, visitações de escolas e oficinas voltadas para educação 
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ambiental. As atividades são promovidas pelo Conselho Gestor da Reserva, que é 

constituído por 19 distintas entidades, que variam desde membros das 

comunidades até representantes de órgãos públicos, como IDEMA (Instituto de 

Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente) e PETROBRAS. Constantemente 

são realizadas ações de fiscalização por parte do IDEMA na área da Reserva, afim 

de acompanhar às atividades aí permitidas e evitar possíveis ocupações 

inadequadas (IDEMA, 2017). 

2.2 Procedimentos metodológicos 

O trabalho envolveu um estudo investigativo do tipo quantitativo que 

utilizou pesquisas bibliográficas, entrevistas semiestruturadas e aplicação de 

questionários. A escolha metodológica deve-se ao caráter exploratório da pesquisa 

e à necessidade de produzir dados em profundidade sobre a opinião dos 

moradores da RDSEPT, para que se produza um material suficiente para a 

predição analítica.  

Para a realização da entrevista, o grupo desenvolveu um questionário com 

perguntas simples e diretas que exige respostas objetivas no intuito de agilizar e 

facilitar o procedimento de coleta de dados. Houve o cuidado, por parte dos 

componentes do grupo, em manter um total anonimato daqueles que se 

dispuseram a contribuir para a realização da pesquisa. 

A pesquisa foi desenvolvida no distrito Barreiras, localizadas em Macau/RN. 

O grupo utilizou como critério de escolha de entrevistados, aqueles com idade 

igual ou superior a 16 anos e igual ou inferior a 75 anos, possuidores de título 

eleitoral em dia (eleitor votante). A quantidade de entrevistados representou 6,2% 

do total de 1.132 eleitores devidamente registrados no cartório eleitoral da região, 

resultando na aplicação de 70 questionários que continham 17 (dezessete) questões 

objetivas que variaram desde informações pessoais (nome, idade e profissão) até 

conhecimentos mais específicos concernentes à RDSEPT (ano da criação, órgãos 

gestores, normas, projetos, entre outras), com 5 (cinco) opções de respostas, que 

possibilitavam os entrevistados respondê-las, de acordo com sua realidade  e 

entendimento. 

Após a aplicação dos questionários, os dados coletados foram tabulados, 

tratados e representados através de gráficos, utilizando-se o Software Excel 

(Microsoft Windos 7®), empregando-se uma análise quantitativa referentes ao 

perfil dos entrevistados, aos seus conhecimentos e opiniões sobre a existência da 

RDSEPT. 
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3- Resultados e discussão

Os resultados da presente pesquisa apontam para uma divergência de 

opiniões entre os moradores da RDSEPT para com as regras impostas pela reserva. 

Os pescadores questionam as leis que regem a reserva, possivelmente sem saber 

que são leis federais e não criadas dentro da reserva, os demais moradores 

questionam as a falta de fiscalização, porém não se trata de uma população tão 

participativa nas ações realizadas na comunidade.  

Os resultados obtidos para o perfil dos entrevistados, bem como aqueles 

concernentes aos seus conhecimentos e opiniões sobre a existência da RDSEPT 

estão sumarizados nas ilustrações gráficas abaixo. 

Figura 2- Faixa etária dos entrevistados 

A presente pesquisa foi realiza com jovens e adultos de idades ente 16 a 75 

anos, figura 2. Os entrevistados são votantes do município de Macau e moradores 

do distrito de Barreiras (distrito pertencente à RDSEPT) e estão com suas 

obrigações eleitorais em dia. Para se ter uma visão bem ampla de todas as pessoas 

sobre a problemática do trabalho, optou-se por entrevistar moradores de distintas 

profissões e escolaridades, como vemos nos Figuras 3 e 4.  
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Figura 3: Áreas de ocupação dos moradores entrevistados 

Foram ao total um número de 22 profissões, compiladas na Figura 3 em 

grandes áreas de atividade. Como observado na Figura 3, as profissões são as mais 

variadas,  sendo uma condição importante, pois com isso abrange-se uma maior 

parte de moradores com ideais e pensamentos diversos.   

Figura 4: Grau de escolaridade dos moradores entrevistados 

Dos 70 entrevistados 42,85% tem o ensino médio completo e 5,7% tem o 

superior completo, ou seja, quase metade da população amostral possui educação 

básica concluída. Em contrapartida, 1,4% é analfabeta e apenas 7,14% tem o 
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fundamental completo. Quanto aos técnicos 5,7% tem o curso concluído. Segundo 

Alves e Nishida (2003) o baixo grau escolar de moradores inseridos em 

comunidades pesqueiras está relacionado a todo o seu contexto social e 

econômico, no qual em alguns casos há a necessidade do abandono da escola para 

se inserir no mercado de trabalho.  No caso desta presente pesquisa, não houve 

um número considerável de baixa escolaridade na população amostral, pois os 

entrevistados, como vemos na Figura 3 são de diversas ocupações com certa 

qualificação, as quais exigem determinados grau de instrução, (ensino técnico 

profissionalizante e também superior). Porém comunidades pesqueiras enfrentam 

esse tipo de problemas, como é demonstrado por Queiroz (2016) em uma pesquisa 

realizada com pescadores e marisqueiras nesta mesma reserva, na qual 40% dos 

pescadores entrevistados possuíam somente o ensino fundamental completo e 

apenas 12% possuíam o ensino médio concluído.  

O distrito de Barreiras não é economicamente desenvolvido, e não há mais 

a modalidade de ensino para jovens e adultos (EJA). Com isso, parte da população 

adulta ainda não terminou a educação básica e isso dificulta na conquista de 

emprego, como é verificado na Figura 4.  

Entrando diretamente nas perguntas relacionadas à RDSEPT, necessita-se 

saber se os moradores tem ideia do que é uma Reserva Sustentável e qual sua 

importância para a humanidade. Conforme demonstrado na Figura 5, 74,3% dos 

entrevistados tem conhecimento do que é uma Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e sabem explicitar a importância da mesma.  

Figura 5: Percentual dos moradores entrevistados que sabem oque é uma Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável 
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A partir da pergunta 6 (vê questionário em Anexo 1) as questões foram 

ainda mais direcionadas para se perceber a noção geral dos moradores sobre a 

RDSEPT.  Nesse item, 85,7 % dos entrevistados tem a consciência de que vivem 

dentro de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Isso é bastante positivo, 

visto que a partir desta percepção o comportamento e atitudes do indivíduo passa 

a ser outro, esboçando-se favoráveis à preservação dos recursos naturais. Do total 

de entrevistados 5,7% não tem o conhecimento de que vivem numa RDS e 2,8% 

não responderam a questão. Ainda, cerca de 61,5% dos entrevistados sabem 

exatamente quais as comunidades que compõem a RDSEPT.  

Segundo Dias (2006), em um estudo realizado com marisqueiras nesta 

mesma área, constatou um alto percentual de mulheres que não sabiam dizer o 

que era um RDS e algumas não tinham o conhecimento que viviam em uma área 

de proteção ambiental. Vemos um contraponto com as entrevistas deste presente 

estudo, o que pode ser parcialmente justificado pelo fato de o presente trabalho ter 

sido realizado com pessoas de diferentes profissões, o que pode ter influenciado 

na divergência dos achados.  

Na Figura 6 observa-se as respostas dos entrevistados quanto aos motivos 

pelos quais eles acham que a RDSEPT foi criada. As alternativas são: (A) 

Preservação dos manguezais, (B) Conservação das dunas, (C) Combate à criação 

de “resorts” na área, (D) Manutenção de uma renda dentro das comunidades e (E) 

Proteção da pesca artesanal e manutenção da sustentabilidade.  

Figura 6: Motivos para a criação da reserva 
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Todas as alternativas estão corretas, porém o estopim para a criação da 

reserva foi dado a partir do projeto de se fazer um “resort” (alternativa “C”) de 

modo que os moradores não satisfeitos com esse projeto de construção, 

juntamente com IDEMA e demais órgãos do governo do Estado criaram a 

RDSEPT. Os moradores têm bastante apreço quanto à pesca artesanal e a 

alternativa ”E”, que faz alusão à pesca, obteve o mesmo número de opinião dos 

moradores. Apenas 5,7% dos moradores não souberam responder.  

Observa-se, portanto, na Figura 7 que os moradores têm uma ampla noção 

das atribuições da RDSEPT. As alternativas dadas aos entrevistados foram as 

seguintes: (A) Manutenção da ordem e do progresso dentro dos distritos, (B) 

Manutenção do desenvolvimento de forma sustentável nas comunidades, (C) Não 

permitir o desenvolvimento e manutenção das comunidades intactas, (D) 

Impedimento da pesca predatória, (E) Manutenção da pesca sustentável.  

Figura 7: Principais atribuições da RDSEPT de acordo com os moradores entrevistados 

A RDSEPT preza primordialmente pelo desenvolvimento de forma 

sustentável das comunidades, alternativa “B”, e 57% dos moradores responderam 

adequadamente essa alternativa. Apenas 7,4% dos moradores entrevistados não 

souberam responder. Apesar da alternativa de desenvolvimento sustentável ser 

maioria, muitos moradores afirmam que a RDSEPT é para preservar a pesca e as 

dunas, tendo eles opinado, com uma ótica mais limitada, não com uma visão 

ecossistêmica mais geral, do que realmente representa uma Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável para as comunidades locais.  
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As Figuras 8 e 9 apresentam o contraponto entre a opinião dos moradores, 

quanto aos benefícios e prejuízos trazidos pela RDSEPT. As alternativas contidas 

no questionário sobre os benefícios foram: (A) Aplicação de leis para a 

conservação das comunidades, (B) Encontros ecológicos, (C) Desenvolvimento 

econômico sem prejuízo para o meio ambiente, (D) Impedimento de construções à 

beira-mar, e (E) Apoio à pesca artesanal.  

Figura 8: Melhorias trazidas pela RDSEPT 

Como já comentado, os moradores prezam muito pela pesca artesanal e 

apontaram o mantimento da sustentabilidade da pesca como a principal melhoria 

trazida pela Reserva. Algumas pessoas entrevistadas não aceitam o fato de não 

poder construir a beira-mar, nem retirar o manguezal para construções próprias, 

como vemos neste relato de um pescador entrevistado: 

“Essa reserva é para proibir que a gente faça as coisas. Eu antes 

tirava pau do mangue para meus bichos e agora veio um rapaz de Natal 

dizendo que não podia mais. Isso é uma falta de respeito com os 

moradores”.  

No trabalho “Reserva de desenvolvimento sustentável. Avanço na 

concepção de áreas protegidas?” observamos que os moradores da RDSEPT 

apontam o fato de não poder construir à beira-mar e não retirar o mangue como 

pontos negativos dentro da Reserva, com um percentual de 30,4% e 6,5%, 

respectivamente.   
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Esse tipo de conflito entre moradores e fiscais da Reserva é mais comum do 

que se pensa. Segundo Diegues (2001), em um estudo realizado com 67 áreas de 

preservação ambiental, envolvendo moradores antigos e novos, constatou-se os 

principais problemas entre moradores e representantes das respectivas Unidades 

de Conservação. Com os moradores mais antigos, sendo estes em sua maioria 

pescadores e agricultores, as principais queixas são: não poder construir em 

determinadas áreas e também não poder extrair determinados recursos naturais.  

Vemos, portanto, que este é um problema macro, envolvendo várias UC’s e não 

somente a RDSEPT. Deve-se haver mais ações de sensibilização com os moradores 

para que os mesmos entendam a extrema importância da conservação e 

preservação desses ecossistemas, para assim garantir por exemplo, a sobrevivência 

de várias espécies nativa, fazendo com que a pesca não desapareça.  

Figura 9: Conhecimento sobre se a RDSEPT causa prejuízo 

Mesmo diante de algumas insatisfações por parte dos moradores, 78,6% dos 

entrevistados afirmam que a reserva não trouxe prejuízo para as comunidades 

locais, (Fig. 9). Percebemos que embora haja desavenças quanto algumas regras da 

Reserva, os moradores têm a consciência de que os benefícios trazidos pela mesma 

superam os pormenores.  

A RDSEPT possui um Conselho Gestor, formado por representantes de 

entidades das comunidades pertencentes à Reserva, o qual promove reuniões 

ordinárias e extraordinárias para definir normas e solucionar possíveis problemas 

e/ou conflitos dentro da Reserva, porém as leis gerais são federais e não criadas 

pelo próprio conselho. Cerca de 51,2% dos entrevistados sabem que o Conselho 

Gestor é composto por essas entidades, 21,5% acreditam que o referido Conselho é 
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formado apenas pelo IDEMA e PETROBRAS, enquanto 10% não souberam 

responder. Vemos, portanto, que um número considerável de moradores, já que lá 

residem, não sabem realmente por quais entidades a RDSEPT é de fato 

representada, desconhecendo ainda das atribuições do Conselho dentro das 

comunidades inseridas na Reserva.  

Questionados quanto ao cumprimento das determinações da Reserva e suas 

principais dificuldades, os moradores afirmam, em sua maioria, que não há esse 

cumprimento (Figura 10). 

Figura 10: Conhecimento sobre as determinações cumpridas na RDSEPT 

Dentre as principais dificuldades citadas, estão a falta de comunicação dos 

representantes da Reserva com às comunidades locais, a falta de consciência das 

pessoas, falta de apoio à pesca, presença de leis que não beneficiam a população, 

dentre outras. Dentre os entrevistados, 41%  não souberam responder. Vimos, 

portanto, que um número considerável dos moradores entrevistados não tem uma 

posição para dá com relação as determinações da reserva, parte deles chegaram a 

dizer que nada funcionava como deveria. Dentre a fala dos entrevistados também 

há quem diga que as leis da reserva são “por cara”, que funciona para os mais 

pobres, incluindo principalmente pescadores, que é justamente a categoria que 

mais sente as mudanças das leis e, 

 não para os mais ricos, como, por exemplo, comerciantes e empresários.  

Questionados sobre a fiscalização dentro da reserva, 77,1% dos 

entrevistados falaram que ela é inexistente, enquanto que 15,7% afirmaram haver 
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fiscalização. Entretanto, alguns moradores relataram que a fiscalização só ocorre 

mediante denúncia, como podemos ver no relato de um morador: 

“Eles nunca aparecem aqui para fazer fiscalização do que 

importa. Vem pescador de fora, pesca aqui de qualquer jeito e eles nem 

dão fé. Mas vá um pai de família tirar um mangue ou construir um 

rancho que de repente chega um. Porque tem gente aqui na comunidade 

que denuncia”.  

Queiroz e Peralta (2006) destacam em seu trabalho na RDS em Mamirauá, 

no Estado do Amazonas, medidas compensatórias para a população, de forma que 

a mesma não se sinta prejudicada pela criação de uma área de proteção ambiental. 

Dentre essas medidas estão: valorizar o produto local no mercado e agregar valor 

ao mesmo, fazendo com que os nativos tenham uma melhor renda e seus produtos 

estejam sempre sendo vendidos. No caso da RDSEPT o principal produto é o 

pescado (peixes, mariscos e crustáceos). Promover um equilíbrio entre a geração 

de renda e a conservação ambiental, de forma que os moradores entendam que dá 

para desenvolver a economia de forma sustentável, preservando os recursos 

naturais é de extrema importância para que se busque evitar conflitos entre 

moradores e representantes das UC.  

Na Figura 11 observamos as respostas dos moradores quanto as suas 

participações na RDSEPT, sendo constatado um número de 63% dos entrevistados 

que não participam de nenhum tipo de ação dentro da Reserva.  

Figura 11: Participação na reserva enquanto morador. 
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Para os 35,6% dos moradores que afirmam participar de ações relacionadas 

a Reserva, foi questionado que tipo de ações seriam essas. As duas respostas mais 

frequentes foram reuniões e palestras que corriqueiramente há na comunidade. 

Diante disso verificamos uma considerável discrepância do número de 

reclamações que há por parte dos moradores em relação à Reserva e às ações que 

os mesmos tomam para mudar ou melhorar os problemas. As reuniões do 

Conselho Gestor são abertas à comunidade, onde os moradores podem levar 

reclamações, elogios e também sugestões para a melhoria do funcionamento da 

RDSEPT, mas a harmonia entre as ações práticas e o contentamento dos 

moradores não deve ser pautada unicamente na presença destes em reuniões  

4. Conclusão

Concluímos, portanto que a forma como os moradores distingue a 

RDSEPT não é tão positiva como deveria ser, uma vez que uma Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável representa uma unidade ambiental de extrema 

importância para o local e pessoas onde está inserida. As leis e normas da RDSEPT 

foram possivelmente impostas para os moradores sem ser explanadas de forma e 

com meios adequados para que os mesmos pudessem compreender melhor os 

objetivos de uma área de proteção ambiental.  Na RDSEPT, a classe de pescadores 

é a que parece mais sentir com os ajustes às leis ambientais, já que passaram anos 

realizando suas atividades, de certa forma, livremente, e após a criação da RDS 

Estadual Ponta do Tubarão  tiveram que mudar abruptamente sua forma de 

exploração dos recursos. Deve-se promover mais intervenções de sensibilização 

junto público local, para que os residentes da Reserva entendam a importância de 

se viver em uma Unidade de Conservação e de preservá-la adequadamente.  
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Anexo 1 - Questionário 

Questionário: 

1) Idade:

2) Cidade:

3) Grau de escolaridade:

4) Profissão:

5) Você sabe o que é uma reserva de Desenvolvimento sustentável?

 SIM

 NÃO

 6) Você conhece a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do

Tubarão (RDSEPT)?

 SIM

 NÃO

Se sim, você sabe quais são os municípios que estão inseridos na 

RDSEPT? 

 Barreiras e Diogo Lopes

 Barreiras, Diogo Lopes e Sertãozinho

 Barreiras, Diogo Lopes, Sertãozinho, Guamaré e Lagoa Doce

 Barreiras, Diogo Lopes Sertãozinho, Macau e Mangue Seco

 Barreiras, Diogo Lopes, Sertãozinho, Mangue Seco e Lagoa Doce
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7) Você sabe o motivo pelo qual a RDSEPT foi criada? Para...

 Preservação dos manguezais

 Conservação das dunas

 Combater a criação de Resorts na área da costa e conservar a área

 Manter uma renda dentro das comunidades

 Proteção da pesca artesanal e manter a sustentabilidade

8) Qual a principal atribuição que a RDSEPT possui?

 Manter a ordem e o progresso dentro dos distritos

 Manter o desenvolvimento de forma sustentável nas comunidades

 Não permitir o desenvolvimento, mantendo as comunidades intactas

 Impedir a pesca predatória

 Manter a sustentabilidade na pesca

9) Na sua opinião, após a criação da RDSEPT quais as principais melhorias

para as comunidades?

 Aplicação de leis para a conservação das comunidades

 Encontros ecológicos

 desenvolvimento econômico da região sem prejuízos para o meio ambiente.

 Impedir construções à beira mar

 Apoiar à pesca artesanal

10) Por quem é formado o conselho gestor?

 Representantes de entidades vinculadas à reserva

 Pescadores

 Pessoas das comunidades

 IDEMA (órgão estadual de meio ambiente) e Petrobras

 Representantes das escolas da reserva

11) E qual sua função dentro da RDSEPT?

 Fazer assembleias e reuniões para discutir ações e projetos para a RDSEPT

 Representar a Reserva no estado

12) Você acha que a RDSEPT tem todas as suas determinações cumpridas? E

quais suas dificuldades?
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13) Você sabe se as ações de fiscalização são feitas rotineiramente dentro da

RDSEPT?

 SIM

 NÂO

14) Você, enquanto morador, participa de reuniões e/ou ações realizada na

reserva?

 SIM

 NÂO

Cite exemplos 

 Reuniões sobre a reserva

 Palestras

 Ajuda o IDEMA na fiscalização e denuncias de irregularidades

15) Na sua opinião a RDSEPT traz algum prejuízo às comunidades nela

inseridas?

 SIM

 NÂO

16) Você conhece o projeto “Nosso Barco” e sua ação na reserva?

 SIM

 NÂO

17) Você sabe qual as ações que o IDEMA desenvolve na RDSEPT?

 SIM

 NÂO
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: ASSESSORAMENTO ÀS INICIATIVAS DA 
ESCOLA MUNICIPAL VICÊNCIA CASTELO NO PARQUE ESTADUAL 

MATA DA PIPA. 

BARBOSA, C. S.1; SILVA, J. P.2; SOUZA, M. W.C3; JUSTINO, A. N. P. 
1,2,3,4 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

Este projeto objetivou assessorar o planejamento das       
ações de Educação Ambiental da Escola Municipal       
Vicência Castelo (EMVC), com ênfase aos      
estudantes do 9º ano, a serem desenvolvidas no        
Parque Estadual Mata da Pipa (PEMP). Através da        

orientação pedagógica realizada por meio da criação       
de planos de ação e acompanhamento das       
intervenções da escola foi possível fortalecer a       
gestão do PEMP, por meio do estímulo às iniciativas         
de uso público e conservação do mesmo.  

PALAVRAS-CHAVE:  Assessoramento, Educação Ambiental, Educação Patrimonial, PEMP. 

ABSTRACT 

This project aimed to advise the planning of the         
Environmental Education actions of the Escola      
Municipal Vicência Castelo (EMVC), with     
emphasis on the students of the 9th grade, to be          
developed in the Parque Estadual Mata da Pipa        
(PEMP). Through the pedagogical orientation     
carried out through the creation of action plans        

and follow-up of the school's interventions, it       
was possible to strengthen the management of       
the PEMP by encouraging public use and       
conservation initiatives. 

KEYWORDS:  Counseling, Environmental Education, Heritage Education, PEMP. 
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1 INTRODUÇÃO 

O PEMP foi criado pelo decreto n° 19.341 de 12 de setembro de 2006. Este localiza-se no                 
Município de Tibau do Sul, Estado do Rio Grande do Norte (RN). De acordo com instrumento legal                 
de sua criação, a gestão ambiental do PEMP dar-se-á através de Conselho Gestor, dotado de caráter                
consultivo. Tal gestão parte da preocupação e da percepção dos impactos causados e dos              
desequilíbrios naturais provocados pelo modelo de consumo/produção. Assim, o decreto elenca os            
elementos motivadores da criação de UC: 1) percepção da necessidade de preservação dos             
remanescentes de Mata atlântica; 2) alto nível de biodiversidade; 3) presença de espaços propícios              
para visitação pública; 4) nascentes de rios responsáveis pelo abastecimento do município; e 5) a               
pressão da expansão imobiliária, pelo fato de Pipa ser um dos destinos indutores do turismo do RN                 
(IDEMA, 2014). 

Como parte das suas atribuições enquanto membro do Conselho Gestor do Parque Estadual             
Mata da Pipa (CGPEMP) e por estar na sua Zona de Amortecimento, a EMVC, teve a iniciativa de                  
estimular o uso público, através de um programa de Educação Ambiental. Tal premissa foi              
apresentada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)               
numa perspectiva de fomentar parceria de apoio institucional. 

Partindo desse propósito o projeto objetivou assessorar o planejamento das ações de             
Educação Ambiental da Escola Municipal Vicência Castelo (EMVC), com ênfase aos estudantes do             
9º ano, a serem desenvolvidas no Parque Estadual Mata da Pipa (PEMP). Neste sentido, as               
propostas apresentadas foram direcionadas à gestão escolar, por meio de sua direção, bem como,              
aos docentes vinculados ao período letivo supracitado, como público diretamente impactado.           
Entretanto, considerando o propósito do uso público para o PEMP, a disseminação do produto da               
intervenção impacta indiretamente em médio prazo, a comunidade da Zona de Amortecimento da             
UC, assim como, em longo prazo àqueles que realizarem uso público na UC. 

Para tanto, foi necessário analisar o Programa de Educação Ambiental do Parque Estadual             
Mata da Pipa; levantar referencial teórico acerca das temáticas do projeto; visitar uma UC de               
proteção integral para compreender sua dinâmica e propor ações à EMVC; construir proposta de              
intervenção composta de planos de ação bimestrais; apresentar a proposta a escola e à gestão do                
PEMP; acompanhar o processo de implementação junto à escola e à gestão do PEMP. 

Como fora mencionado, o projeto tem sido executado a partir da implementação de planos              
de ação elaborados à luz da metodologia 5W2H. Em princípio a previsão de início das intervenções                
foi dezembro de 2017, entretanto, dadas as dificuldades de comunicação e de estabelecimento da              
proposta no calendário letivo da EMVC, as iniciativas tiveram início em maio de 2018, com               
previsão de conclusão alterada de setembro de 2018 para dezembro de 2018. 

Portanto, a ação de extensão ora relatada se apresenta como uma forma de contribuir para a                 
implementação de intervenções de Educação Ambiental no PEMP, por meio de iniciativas de             
assessoramento à construção de projeto de intervenção, bem como, da capacitação dos sujeitos que              
executaram a atividade no âmbito da escola. Vale acrescentar que tal proposta se constitui numa               
parceria interinstitucional entre o IFRN, a EMVC, a Fundação Para o Desenvolvimento Sustentável             
da Terra Potiguar (FUNDEP) e Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiental            
(IDEMA). 
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2 METODOLOGIA 

A operacionalização das ações se deram por meio do enfoque educativo orientado para a              
resolução de problemas; a integração com a comunidade; com estímulo à permanência das práticas              
de forma sistematizada e orientada para o futuro (DIAS, 2004). Os pressupostos adotados para a               
execução do projeto serão os da EA formal – àquela organizada através dos currículos escolares em                
todos os níveis de ensino, no tocante a assessoria a construção do projeto, bem como, preparação                
dos sujeitos que o implementar (ZEPPONE, 1999). 

As proposições têm se apoiado no caráter interdisciplinar, uma vez que analisar/intervir no              
meio ambiente requer formas holísticas de posicionamento, por meio da premissa do estímulo             
crítico e emancipatório preterido pela EA. A partir da adoção dessas premissas inicialmente se              
constituiu um trabalho com a gestão da instituição escolar, a fim de contribuir com a elaboração do                 
projeto de intervenção, seguida de uma intervenção com o corpo docente e discente da mesma. 

O assessoramento está sendo executado pelos estudantes do Curso Superior de Tecnologia            
em Gestão de Turismo, sob a supervisão de professores orientadores. Como fora mencionado estes              
se utilizaram da metodologia 5W2H para a proposição de intervenções com o aporte teórico              
necessário para execução do projeto, a partir da construção de planos bimestrais de intervenção para               
cada interface demandada pela EMVC, conforme exemplo na figura 01. As proposições foram             
apresentadas a escola e à gestão da UC, através de reuniões. O acompanhamento das intervenções               
tem sido realizado por meio da participação na aplicação da proposta in loco, bem como, por meio                 
de discussões em um grupo na ferramenta tecnológica Whatsapp, criado pela direção da EMVC,              
figura 02.  

Figura 01: modelo de plano de ação. 
Fonte: dados do projeto, 2017. 
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  Figura 02: grupo de Whatsapp 
  Fonte: dados do projeto, 2018. 

Para avaliação do projeto são realizadas reuniões periódicas e produção de relatórios de             
monitoramento das ações desenvolvidas, a fim de verificar o cumprimento dos processos            
estabelecidos para a execução das metas e atividades. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A intervenção de EA na EMVC compete às atividades que estão sendo realizadas no              
decorrer do ano letivo de 2018 tanto pelos discentes quanto pelos docentes do 9º ano da escola, foco                  
principal deste relato, a fim de sensibilizá-los para o interesse pela conservação, de modo que os                
mesmos levem esta experiência para a vida, e isso reflita na comunidade como uma forma de                
transmissão para as gerações futuras. Efetivamente, as ações se iniciaram em 20 de abril de 2018                
com a primeira visita do corpo docente ao PEMP, para verificar os potenciais de flora e fauna, e sua                   
relação com todas as disciplinas e os temas característicos, figura 03. Na sequência se iniciaram as                
intervenções com os grupos de estudantes vinculados à atividade, no mês de agosto, exemplificadas              
pela figura 04.  

Figura 03: visita dos docentes ao PEMP       Figura 04: visita grupo de biodiversidade ao PEMP 

Fonte: EMVC, 2018.       Fonte:  EMVC, 2018. 
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Conforme planejamento inicial, a culminância das atividades deveria ter ocorrido em 12 de             
setembro de 2018, ocasião do aniversário de criação do PEMP. Entretanto, em razão das              
dificuldades relatadas na introdução destes escritos, além de fatos como: a floração (incidência de              
abelhas) e a mobilização dos caminhoneiros, ocorridos no mês de maio; a copa do mundo e o                 
recesso escolar, nos meses de junho e julho; o projeto encontra-se em sua fase inicial de                
implementação. Além disso, a não disponibilização do transporte e lanche por parte da EMVC,              
dificultou a ida da equipe do IFRN à localidade de Pipa. Apesar disso, o PEMP foi alvo de uma                   
Mostra Cultural realizada pela EMVC, no mês de setembro do corrente ano, o que demonstra que às                 
iniciativas do projeto têm fortalecido a imagem da UC junto à comunidade da localidade de Pipa,                
alvo indireto desta ação de extensão.  

Portanto, diante do exposto, destaca-se que iniciativas desse projeto trazem consigo a            
possibilidade de fortalecer a gestão do PEMP, por meio do apoio às iniciativas de uso público                
propostas pela instituição membro do Conselho Gestor, EMVC. Tais atividades surgem numa            
perspectiva de colaborar para a reflexão e construção do plano de uso público para a UC, onde sua                  
prática irá favorece à preservação do remanescente da Mata Atlântica existente no território. A              
partir desse estímulo, também se vislumbra o vínculo dos desdobramentos da execução do projeto              
com a viabilização da ocupação profissional por parte dos estudantes do Curso Superior de              
Tecnologia em Gestão do Turismo.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de extensão “Educação Ambiental no Parque Estadual Mata da Pipa: uma             
proposta de assessoramento às iniciativas da EMVC”, tem estimulado ações de educação ambiental             
capazes de promover o conhecimento da comunidade acerca da existência do PEMP. Isso tem sido               
capaz de estimular a sensação de pertencimento, fato que poderá ocasionar à adoção de condutas no                
sentido de contribuir com a construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, e com             
consciência de sua responsabilidade para com a natureza. Desse modo, pode-se considerar ainda             
que esta ação de extensão tem se constituído em uma ferramenta de valorização acerca da               
relevância da UC como um patrimônio da localidade da Pipa, contribuindo assim a preservação do               
remanescente de Mata Atlântica presente no PEMP. 

Além disso, a ação tem sido fundamental para o crescimento acadêmico dos estudantes a ela               
vinculada. Os frutos de aprendizagem vão desde o conhecimento de novas ferramentas de gestão, ao               
desenvolvimento pessoal e profissional dos envolvidos. Além disso, tem sido possível estimular a             
construção de habilidades e competências como a capacidade de relacionamento interpessoal, por            
exemplo, a partir da negociação com a EMVC e a gestão do PEMP.  

Por fim, a partir dos elementos apresentados, no tocante às dificuldades de implementação,             
considera-se que tais iniciativas poderiam ter sido iniciadas no ano letivo de 2018 com os               
estudantes do oitavo ano. De modo que, as ações pudessem ser executadas em dois anos letivos, ao                 
invés de um, como propôs inicialmente a EMVC. 

5 AGRADECIMENTOS 

Aos gestores da Escola Municipal Vicência Castelo pela iniciativa, aos parceiros do IDEMA             
pelo apoio e parceria, a FUNDEP e ao IFRN – Campus Canguaretama pelo fomento à execução                
deste projeto. 
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ÁREA TEMÁTICA: (Meio Ambiente) 

RESUMO 

Os assentamentos rurais devem fornecer aos seus 

agricultores condições básicas de vida e produção. 

Por outro lado se faz necessário que os assentados 

promovam a preservação do meio ambiente nesse 

espaço para que possam usufruir do mesmo com 

respeito à natureza. O projeto Enraizando saberes no 

Projeto de Assentamento Bom Fim, proporcionará 

aos assentados a possibilidade de aprimorar seus 

conhecimentos nas áreas de meio ambiente, saúde e 

educação em diversas oficinas e palestras. As 

atividades acontecerão na própria comunidade e no 

IFRN, mediadas por diversos servidores e alunos, 

evidenciando também os conhecimentos já 

existentes.

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente, Saúde e Educação. 

ABSTRACT 

The rural settlements must provide their farmers 

basic life conditions and production. On the other 

hand it is necessary that the settlers to promote the 

preservation of the environment in this space so that 

they can enjoy the same with respect to nature. The 

project root knowledge in good order Settlement 

Project, provide seated the possibility to improve 

your knowledge in the areas of environment, health 

and education in various workshops and lectures. 

KEYWORDS: Environment, Health and Education. 

1 INTRODUÇÃO 

A luta pela terra através das ocupações e a consequente criação de assentamentos rurais é 

uma forma de recriação do campesinato. Essas ocupações constituem um momento da luta pela 

terra. Como resposta às ações dos movimentos socioterritoriais, os governos criam assentamentos 

rurais que, em princípio, constituem a conquista da terra. Os assentamentos significam uma nova 

etapa da luta: o processo pela conquista da terra (FERNANDES, B. M; GIRARDI, E. P; 2008). 

A reforma agrária completa no Brasil deve, simultaneamente, reformar a estrutura fundiária 

do país, possibilitar o acesso dos camponeses à terra e fornecer-lhes condições básicas de vida e 

produção” (FERNANDES, B. M; GIRARDI, E. P; 2008). No entanto, todo o processo de formação 
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e acomodação é bastante burocrática e lenta, as famílias se deparam com problemas diversos, pois, 

existe a falta de condição para produzirem, muitas das vezes falta de auxílio e informação por parte 

dos órgãos responsáveis, ficando o assentado com condições de vida precária.  

Assim como em outras localidades, no Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Bom 

Fim, que está localizado a 25 km da cidade de Angicos/RN, e é composto por 45 famílias, a 

comunidade vem buscando meios para sobrevivência que agridem o meio ambiente.  Esses 

moradores alegam ter pouca atenção por parte dos órgãos públicos, aliado a esse fato, os recursos 

financeiros e os créditos são escassos. Concomitante a isso, os fatores climáticos aliados à falta de 

conhecimento das práticas sustentáveis os deixam desestimulados, contribuindo assim para que 

explorem o ambiente de forma indiscriminada. 

Promover sensibilização ambiental junto a essa comunidade com vistas do manejo 

sustentável dos recursos naturais será o maior desafio do projeto, que tem como ações previstas a 

realização de palestras e oficinas direcionadas aos agricultores, no intuito de orientar em relação à 

prática e o manejo dos recursos e de suas produções observando a forma mais correta e sustentável 

possível para que eles desenvolvam esses conhecimentos obtidos para sua realidade local. Também 

serão abordadas teorias referentes às plantas medicinais, resgatando a cultura de seus antepassados, 

e oficinas de fabricação de produtos de limpeza, com intuito de minimizar gastos domésticos e 

reaproveitar insumos. 

 As alunas idealizadoras do projeto também são moradoras da comunidade e estão tendo a 

importante oportunidade de relacionar teoria e prática, assim como superar as tradições machistas 

da comunidade e, principalmente, estimular os outros jovens da comunidade a buscarem a educação 

técnica e de qualidade ofertada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN). Enquanto isso, os agricultores beneficiados com essas ações poderão 

aperfeiçoar os seus saberes, aprimorando suas técnicas, valorizando o meio ambiente e propiciando 

às suas famílias melhores condições de vida.  

Partindo-se da premissa da sensibilização, busca-se construir uma visão consciente acerca 

das leis e órgãos que regem a proteção e defesa da diversidade animal, do corte de lenha que se dá 

de maneira indiscriminada diminuindo assim a caça e a desertificação das matas, das queimadas que 

frequentemente acontecem da poluição do ar, dos malefícios ao solo, do manejo do trato com o 

rebanho bovino, e muitas outras questões que, abordadas de maneira reflexiva e prática, buscam 

promover de forma harmônica resultados sociais, ambientais e também econômicos no 

assentamento, contribuindo dessa forma para um melhor desenvolvimento sustentável. 

2 METODOLOGIA 

O projeto ocorrerá entre os meses de setembro a dezembro de 2018, no Assentamento Rural 

Bom Fim, localizado na zona rural, a 25 km da cidade de Angicos-RN, e contará com 13 

intervenções aproximadamente, dentre elas: oficinas, palestras e rodas de conversas.  

Foi definido o cronograma de execução com a equipe do projeto em consonância com a 

disponibilidade da comunidade e em seguida articulou-se com a Secretaria Municipal de 

Agricultura de Angicos os materiais necessários para realização das atividades. 

O início das atividades práticas ocorreu na sede da associação comunitária, com uma 

cerimônia de abertura (Figura 1) seguida de palestras sobre leis ambientais e doenças causadas pela 

poluição no dia 11 de setembro de 2018. 
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Figura 01 – Cerimônia de abertura do projeto 

No segundo dia da realização do projeto, os agricultores participaram de um Dia de Campo 

no IFRN Campus Ipanguaçu, com diversas oficinas que se debruçaram sobre os temas  

agropecuários (Figuras 03, 04 e 05), reciclagem (Figura 06) e plantas medicinais.  

Figura 03 – Oficina de bovinos Figura 04 – Oficina de Ovinos 

Figura 05 – Oficina de avicultura Figura 06 – Oficina de Reciclagem no Quintal 

Ecológico 

O terceiro encontro foi realizado da mesma forma no IFRN campus Ipanguaçu com a oficina 

de manejo de solo, ensinando diversas práticas de compostagem, adubação, biofertilizantes e 

utilização de minhocario. 
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No quarto dia do projeto, as oficinas foram realizadas na própria comunidade com práticas e 

doação da palma forrageira (Figura 07) e cuidados simples com ovinos (Figura 08).  

    Figura 07 - Oficina de Palma Forrageira           Figura 08 - Oficina de ovino 

Em geral, a cada duas ações realizadas, são feitas rodas de conversa na associação para 

debater com a comunidade as teorias apresentadas e confrontá-las com a realidade vivenciada pelo 

grupo. 

Os próximos encontros estão previstos para o dia 06 de novembro, com a oficina de 

reutilização de água, dia 20 do mesmo mês com as oficinas de produção de produtos de limpeza 

caseiros e primeiros socorros no campo. E por fim, a última oficina e não menos importante, será de 

cooperativismo que será no dia 04 de dezembro. A culminância do projeto se dará com uma 

cerimônia de encerramento prevista para o dia 11 de dezembro, com a entrega dos certificados. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir da implantação e desenvolvimento deste projeto, espera-se que os moradores desta 

comunidade compreendam a importância da utilização consciente dos recursos naturais por meio de 

práticas sustentáveis, para o melhor desenvolvimento ambiental, econômico e social da 

comunidade. 

Acredita-se também, que o desenvolvimento do projeto contribua para auxiliar e melhorar a 

realização de atividades agrícolas no cotidiano dos moradores da comunidade, bem como expandir 

os horizontes dos mesmos com vistas ao crescimento econômico. 

Além disso, ainda oportunizar o resgate das culturas medicinais da terra, permitindo aos 

agricultores da comunidade vivenciar um processo de aprendizagem que os estimulem a buscar um 

maior aperfeiçoamento científico. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do projeto ainda estar em andamento, já é perceptível uma sensibilização por parte 

dos moradores da comunidade, ainda que pequena, bem como momentos de troca de conhecimento 

que também contribuem para o entendimento de todos. Através das rodas de conversa, nota-se que 

eles já estão adaptando as técnicas de práticas sustentáveis ensinadas, e estão ansiosos pelos 

próximos encontros. Além disso, já foram recebidos diversos pedidos de outras comunidades rurais 

e do município, que gostariam de ter essas ações implementadas em seus assentamentos. Diante 

desse fato, observamos um grande potencial na proposta do referido projeto e acreditamos ser de 

grande valia tanto para comunidade rural, como para toda comunidade escolar envolvida. 
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Isso posto, pretende-se desenvolver com zelo e dedicação todas as tarefas propostas e avaliar 

o impacto delas na vida desse grupo, de forma a possibilitar que o mesmo se amplie as outras

localidades.

5 AGRADECIMENTOS 

Agradecemos ao Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
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AVALIAÇÃO DA “OFICINA ECOLÓGICA” NA COMUNIDADE 

CARENTE DE SÃO SEBASTIÃO NA CIDADE DE PARELHAS/RN 

SOUZA, W. M.1.; MELO, A. L. M.2; OLIVEIRA, R. G. M.3; MELO, J. C. S.4 e COSTA, C. H. C.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

O óleo residual, quando descartado de forma 

inadequada provoca graves danos ao meio 

ambiente, dessa forma a produção de sabão 

com o óleo é uma saída para amenizar esses 

impactos. O objetivo deste trabalho foi aplicar 

um questionário, pós oficina, a fim de obter 

retorno do público do grupo de mulheres da 

comunidade da cidade de Parelhas. Segundo as 

respostas, mais da metade afirmou que iria dar 

prosseguimento na produção do sabão, pois 

concordaram que além de limpar bem, o sabão 

pode gerar renda e que a oficina ajuda na 

conscientização do descarte do óleo. 

ABSTRACT 

Residual oil, when discarded improperly causes 

severe damage to the environment, so the production 

of soap with the oil is an outlet to soften these 

impacts. The objective of this work was to apply a 

questionnaire, post workshop, to obtain feedback 

from the public of the group of women from the 

community of the city of Parelhas. According to the 

responses, more than half said they would continue 

soap production because they agreed that in addition 

to cleaning well, soap can generate income and the 

workshop helps raise awareness of the oil.

PALAVRAS-CHAVE:  Oficinas, Óleo de Fritura, Descarte, Meio Ambiente, Reciclagem 

KEYWORDS:  Workshops, Frying oil, Discard, Environment, Recycling 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos domicílios, estabelecimentos industriais e comerciais, os óleos de fritura são bastante 

utilizados para fins de preparação de alimentos. Este óleo é um produto com tempo determinado de 

uso e seu resíduo, gerado diariamente nos lares, indústrias e estabelecimentos, devido à falta de 

informação da população, acabam sendo despejados de forma incorreta (AZEVEDO et al.,2009). 

O óleo e gordura residual, que quando descartado de forma inadequada provoca graves danos 

ao meio ambiente, mas que já é reconhecido como resíduo potencialmente reciclável, podendo servir 

como matéria-prima na fabricação de diversos produtos, como o sabão e detergentes, entre outros 

(WILDNER e HILLIG, 2012). 

O óleo residual, quando descartado de forma inadequada provoca graves danos ao meio 

ambiente, dessa forma a produção de sabão com esse resíduo é uma saída para amenizar esses 

impactos ambientais, já que se trata de um agente de limpeza que conduz a benefícios para o meio 

ambiente, e ainda pode servir como forma de geração de renda (OLIVEIRA et al., 2017). 

A produção de sabão com esse resíduo é uma saída para amenizar os impactos ambientais, já 

que se trata de um agente de limpeza que conduz a benefícios para o meio ambiente, e ainda pode 

servir como forma de geração de renda (OLIVEIRA et al., 2017). Pequenas ações como a realização 

de oficinas que trate das consequências do descarte incorreto desse poluente, da sua coleta e sua forma 

de reciclagem, com a participação efetiva das comunidades em situação de vulnerabilidade, resulta 

em grandes mudanças, tanto para a preservação do meio ambiente, quanto na possibilidade de geração 

de renda para essas comunidades. 

Diante disso, o objetivo desse trabalho foi aplicar um questionário, posterior a realização da 

oficina do “sabão ecológico”, na comunidade carente da cidade de Parelhas, localizada no Seridó do 

Rio Grande do Norte, a fim de analisar a oficina em si, de modo a obter um retorno de como continuar 

realizando-as da melhor forma possível para atender essas comunidades. 

2 METODOLOGIA 

As oficinas a respeito do sabão ecológico (líquido, em barra e em pasta) juntamente com a 

pesquisa foi realizada em conjunto com os CRA’S (Centro de Referência de Assistência Social) da 

cidade de Parelhas, localizada na região Seridó do Rio Grande do Norte, que foram o intermediadores 

entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Caicó e o grupo de mulheres 
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da comunidade carente de São Sebastião na cidade de Parelhas/RN, sendo esse o público alvo das 

nossas oficinas. 

A pesquisa foi aplicada por meio de um questionário relacionado a eficácia da oficina que foi 

realizada no local e sobre pretensões futuras dos participantes do projeto. O formulário continha as 

seguintes questões: “Você gostou da limpeza do sabão ecológico?”; “A produção de sabão ecológico 

é uma boa opção de geração de renda?”; “Você pretende fabricar o sabão ecológico?”; e “Você acha 

que a oficina contribuiu para a conscientização e mobilização da comunidade quanto a reciclagem do 

óleo?”. Após seis meses de ocorrida a “oficina ecológica”, do grupo de mulheres na comunidade 

carente de Parelhas, foi aplicado esse questionário a 9 participantes na entrega dos certificados, das 

14 participantes da oficina ecológica. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Pode-se observar na Figura 1 os percentuais com relação as quatro perguntas feita no 

questionário aplicado na comunidade carente na cidade de Parelhas: a satisfação com a limpeza do 

sabão ecológico, se os sabões são boas opções de geração de renda, a pretensão, por de produzi-lo e 

se a oficina contribuiu para a conscientização e mobilização da comunidade em relação a reciclagem 

do óleo de fritura. 
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A produção de sabão ecológico é uma boa opção de geração de renda?

Você pretende fabricar o sabão ecológico?

Você acha que a oficina contribuiu para a conscientização e mobilização da comunidade
quanto a reciclagem do óleo?
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Figura 1: Nível de satisfação em relação aos produtos produzido na “oficina ecológica” e 

sua importância socioeconômica, após seis meses de realização da oficina 

Verificou-se que os participantes da comunidade entrevistada ficaram 100% satisfeitos com a 

limpeza obtida pelos sabões ecológicos, assim como, todos eles consideraram a produção do sabão 

como uma boa opção de geração de renda, uma vez que é o custo para a fabricação do sabão é baixo. 

Mais da metade dos participantes (55%) responderam pretendem fabricar o sabão ecológico em sua 

residência, o que implica na reciclagem do óleo e geração de renda para a comunidade.  

De acordo com LIMA et al. (2014), a reciclagem é forma muito atrativa do ponto de vista 

econômicas, sociais e ambientais uma vez que possui diversas vantagens para a economia dos 

recursos naturais, além de possibilitar melhoria no bem-estar da comunidade. 

Observou-se ainda que 100% dos participantes da oficina consideraram que a oficina 

contribuiu para a conscientização e mobilização da comunidade com relação a coleta do óleo, não 

fazendo o seu descarte incorreto no meio ambiente. Segundo TESCAROLLO et al. (2015), a 

reciclagem do óleo vegetal residual para a confecção de produtos como o sabão artesanal pode 

contribuir com a redução dos impactos causados pela contaminação de mananciais hídricos e ainda 

pode ser revertida. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante a aplicação do questionário nas comunidades carentes da cidade de Parelhas foi 

possível concluir que: 

A comunidade da cidade aprovou a funcionalidade do sabão produzido na oficina, sendo 

unanime a aceitação pelos participantes, embora 45% dos participantes não tenham o interesse de 

continuar a produzir o sabão, todos concordam que o sabão ecológico produzido nas oficinas podem 

gerar renda para os participantes e que as “oficinas ecológicas” ajudam na conscientização dessas 

comunidades a não descartar de forma inadequada do resíduo em questão. 
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MACEDO, J. B. C. 

IFRN Ipanguaçu

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente

RESUMO 

O ato de cultivar horta tem sido estudado como uma 

boa prática na hora de compreender o próprio 

indivíduo e suas necessidades pessoais e sociais. 

Nesse viés, pretende-se otimizar a relação entre o 

desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos 

com a vivência do cultivo de hortaliças, estimulando 

a preservação do meio ambiente e alimentação 

saudável. O projeto está ocorrendo em uma escola 

de Ipanguaçu-RN, através de oficinas semanais nas 

áreas de compostagem, reciclagem, plantio de 

olerícolas etc., e está sendo avaliado através da 

observação, questionário e rendimento acadêmico.

ABSTRACT 

The act of gardening has been studied as a good 

practice in understanding the individual himself and 

his personal and social needs. In this bias, we intend 

to optimize the relationship between the academic 

and personal development of students with the 

experience of growing vegetables, stimulating the 

preservation of the environment and healthy eating. 

The project is taking place in a school in Ipanguaçu-

RN, through weekly workshops in the areas of 

composting, recycling, planting of olerícolas etc., 

and is being evaluated through observation, 

questionnaire and academic performance.

1 INTRODUÇÃO 

A educação brasileira cada vez mais sofre transformações, muitas delas chegando a serem 

fatores que desvalorizam o ensino público do Brasil, como o sucateamento das escolas públicas e a 

falta de incentivo aos professores. O número de alunos atrasados em relação a etapa de ensino, de 

acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua chega a cerca de 15% entre 

os alunos de 11 a 14 anos (PNAD, 2016), um fato que pode ser ligado a divergentes causas que vão 

desde fatores emocionais, a próprias falhas dos professores e/ou equipe pedagógica da instituição. 

PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente, Hortaliças, Educação, Saúde e Terapia. 

KEYWORDS:  Environment, Horticulture, Education, Health and Therapy. 
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Isso demonstra que nem sempre o fato de um jovem ter sido reprovado se deve ao caso de que este 

não obteve interesse necessário pela matéria ou por mero descuido, há diversos fatores que 

permeiam uma situação educacional que podem ocasionar falhas e aspectos negativos, e esses 

pontos podem ser acometidos por inúmeros motivos que vão desde a dificuldade de absorver certa 

matéria, até falhas na metodologia. Uma vez não corrigidos da forma correta, podem acarretar um 

maior desinteresse do aluno. 

De acordo com Rebelo (2009), os alunos que reprovam perdem seus antigos colegas de ano 

para acompanhar outros de outra sala, muitas vezes mais novos, talvez mais inteligentes e capazes 

de aprender mais do que eles. Além disso, todos terão conhecimento de suas repetências, sendo, 

portanto, considerados como fracassados. Esse fator pode desencadear sentimentos de vergonha, de 

auto depreciação ou, em alguns casos, de revolta. Dessa forma, a reprovação, a tomada de 

consciência do fracasso e sua interiorização não deixarão indiferente o estudante reprovado, 

podendo gerar uma queda na autoestima deste, considerando-se, portanto, a repetência um meio 

contra produtivo de fazer face às dificuldades de aprendizagem dos estudantes de baixo rendimento 

escolar (CRAHAY, 2007). 

Os estudantes não são seres perfeitos que convivem na escola de maneira igual, cada um 

carrega consigo uma bagagem social e cultural em valores diferentes, que demarca notoriamente 

sua carreira na escola. A neutralidade da instituição de ensino e o conhecimento escolar são fatores 

cruciais nesse processo, isso porquê os gostos, posturas, valores de classe social economicamente 

favorecida são por vezes mostrados como símbolo de cultura universal. Dessa forma, o tratamento 

uniforme por parte da escola favorece a um tipo específico de indivíduo cuja cultura familiar já é 

próxima do fazer educativo (BOURDIEU, 1999).   

Por isso a frase de Morin (2003) se encaixa perfeitamente a metodologia atual: “Mas vale 

uma cabeça bem-feita do que uma cabeça cheia”. A seguinte frase nos faz repensar o quão a nossa 

educação tem sido bem-intencionada. A ideia de cabeça bem-feita nos remete a um pensamento 

organizacional, já o conceito de cabeça cheia traz uma lembrança de muitos pensamentos, como se 

houvesse um empilhamento de ideias, onde o acúmulo demasiado se tornasse desnecessário, por 

não haver princípios organizacionais, e é isso que infelizmente era valorizado no passado, como se 

a quantidade definisse a qualidade de conteúdo. 

Viver é acoplar multidisciplinaridades ás vivências, onde uma simples construção de horta 

sustentável, pode trazer uma teia infindável de conteúdo, que nem sempre se liga ao óbvio, mas que 

nos leva ao emaranhado de questões subjetivas, na qual o objetivo não é responder nitidamente, mas 

ver como se pode chegar ao mesmo resultado utilizando-se das inúmeras compreensões do homem. 

As atividades relacionadas ao cultivo de plantas proporciona ao indivíduo grande tranquilidade e 

satisfação ao ser humano, adquirindo destreza, sensibilidade motora, flexibilidade física, 

memorização visual, percepção e, em alguns casos, desperta algumas habilidades (FEREZIN; 

ALIBERTTI; CASTILHO, 2013). 

A instalação de horta em ambientes escolares proporciona um conjunto de vantagens à 

comunidade escolar, como a abordagem de temas relacionados à educação ambiental e educação 

para a saúde através dos aspectos nutricional e alimentar (SANTOS et al., 2014). É o caso do 

trabalho dos autores Pimenta e Rodrigues (2011) que através de atividades desenvolvidas dentro da 

escola, perceberam que o plantio de sementes e da horta como meios de conhecimento e 

aprendizado para alunos e colaboradores, proporcionou pequenas mudanças de hábitos ao longo do 

projeto, tornando-se “habito saudável ao seu dia a dia”, utilizando o reaproveitamento, reciclagem e 

a redução de materiais utilizados, obtendo ganhos positivos através de mudanças alimentares e 

consumo diário pelos alunos. 
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Benefícios também foram encontrados por Fiorotti et al. (2010) que conseguiram mostrar 

que a horta escolar é o espaço propício para que os alunos aprendam os benefícios e as formas de 

cultivo mais saudáveis, conciliando economia e meio ambiente, uma vez que a horta trouxe 

benefícios para o solo, ar, economia e saúde dos alunos, pois aprendem a se alimentar melhor. 

A legislação brasileira é clara, “A educação ambiental é um componente essencial e 

permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal” (BRASIL, 1999). Além da 

Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

surge no intuito de gerenciar os resíduos sólidos, trazendo a compostagem e a reciclagem como 

destinação final ambientalmente adequada dos resíduos (BRASIL, 2010). 

Costa, Souza e Pereira (2015), implementaram a educação ambiental para alunos de 13 a 15 

anos em escola estadual na Paraíba ressaltando que o atual modelo de desenvolvimento que vem 

esgotando os recursos naturais tornando-os cada vez mais escassos tornando-se necessária uma 

interferência no sentido de minimizar estes impactos, apresentando a escola como ambiente 

particularmente propício a este debate. 

Atividades laborais na horta escolar contribuem para a melhoria no processo ensino-

aprendizagem em virtude de maior interdisciplinaridade, maior espírito coletivo entre os discentes e 

recrudescimento de qualidades superiores como a solidariedade. Também elevam a conscientização 

dos alunos sobre os problemas ambientais e permite a compreensão do que seja sustentabilidade. Os 

alunos perceberam a importância do uso das hortaliças como alimento saudável e modificaram o 

hábito alimentar após conduzirem as atividades na horta escolar e usufruírem das hortaliças na 

própria merenda (SANTOS et al., 2014) 

Dessa forma, é perceptível o grande leque de benefícios que um singelo cuidado com uma 

planta pode acarretar, fatores estes que percorrem desde os âmbitos pessoais, sociais e ambientais. 

O desenvolvimento de forma gradativa proporciona aos envolvidos o melhor aproveitamento desses 

benefícios, uma vez que os empecilhos são trabalhados pouco a pouco para que então possam ser 

amadurecidos. Em suma, aspectos como a saúde mental, espiritual e física dos integrantes, além dos 

fatores ambientais são pontos trabalhados de forma peculiar na desenvoltura do cuidado de uma 

horta.  

O projeto “Horta Sustentável” foi idealizado por servidores e alunos do Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Ipanguaçu, após serem informados 

pela direção que uma escola Estadual haveria pedido ajuda para desenvolver atividades relacionadas 

ao cuidado com o meio ambiente para um grupo de alunos “problemáticos” que tinham relatado em 

redação o interesse em trabalhar com plantas. 

No intuito de atender a demanda da comunidade externa e propiciar a troca de saberes o 

projeto foi pensado para construir uma horta escolar sustentável em um espaço da escola, que 

atualmente não tinha uso. Durante esse processo de construção, pretende-se possibilitar aos 

educandos o conhecimento das formas de preservação do meio ambiente e de autocuidado, levando 

sempre a reflexão da valorização da vida em busca também de uma alimentação saudável. 

2 METODOLOGIA 

O projeto surgiu de uma necessidade da escola perante os alunos que fizeram diversos textos 

na disciplina de português pedindo a construção da horta na escola. Atendendo a essa necessidade, 

em agosto do corrente ano, foi realizada uma visita a Escola Estadual Coronel Ovídio Montenegro, 

localizada no município de Ipanguaçu, para conhecer o espaço físico, os educandos e os 
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educadores. Logo em seguida, na reunião de pais (Figura 1), foi apresentado o projeto a eles, 

solicitando que os responsáveis pelos alunos matriculados no sexto ano assinassem o termo de 

autorização, caso concordasse com a realização do projeto. 

Foi utilizado questionário impresso com perguntas abertas e fechadas para investigar os 

conhecimentos prévios dos alunos sobre hortaliças, preservação ambiental, além dos sentimentos 

deles com relação a vida, em seguida foi apresentado a eles a ideia do projeto (Figura 2). O projeto 

conta com 43 alunos participantes, de duas turmas do 6º ano.  

O passo seguinte foi a oficina de compostagem na própria escola, com explanação teórica 

seguida de prática do processo, onde os alunos foram instigados a montar a pilha de materiais 

trazidos por eles, sob orientação de nossa equipe. Os materiais usados foram restos vegetais, palha 

de carnaúba triturada, esterco bovino e restos de frutas, sendo dispostos em camadas alternadas e 

irrigando a cada duas camadas, de acordo com recomendações de Inácio e Miller (2009) e Pereira 

Neto (2014).  Outras oficinas deverão ocorrer, como é o caso de oficinas reflexivas sobre o ser 

humano e sua relação com a natureza, oficinas de olericultura e oficinas de reciclagem.  

A fim de aproximá-los do Instituto e mostrar na prática o cultivo de hortaliças, está 

agendada uma visita deles ao IFRN, com proposta de gincana voltada a atividades ligadas ao 

cultivo das olerícolas. Todos esses encontros estão sendo preparativos para a construção da horta 

que acontecerá logo em seguida. 

Os encontros estão acontecendo todas as quintas-feiras a tarde durante os horários das 

disciplinas de português e ciências, que terão como atividades avaliativas do bimestre, tarefas 

relacionadas a esse processo. Após a construção da horta aplicaremos novamente o questionário 

impresso para junto com a avaliação do rendimento escolar, quando comparado o primeiro semestre 

com o segundo semestre letivo, avaliar o impacto da ação nos âmbitos pessoal e acadêmico.   

Essa construção da horta será de forma sustentável utilizando equipamentos quebrados que a 

escola possui (carteiras, antenas, grades), materiais recicláveis que os alunos trarão de casa (pneus, 

garrafas, vasilhas) e composto orgânico produzido com os restos alimentares da merenda escolar. A 

escolhas das espécies de hortaliças será baseada nas preferências dos alunos, nas mais consumidas 

da região, bem como na facilidade de cultivo. 

Figura 01: Reunião de Pais 

Fonte: Os autores (2018). 

Figura 02: Aplicação do questionário 

Fonte: Os autores (2018). 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2744



3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Os alunos inicialmente apresentaram algumas resistências, por outro lado, diante da 

estrutura física que a escola oferece, extremamente quente e mal preservada, questiona-se como 

esses seres humanos podem vivenciar bem o processo educacional. Somando-se a esse fator, apesar 

de terem referido apoio ao projeto, foi observado que os pais apresentam muita dificuldade em 

respeitar os espaços e obedecer a ordens. 

No questionário aplicado inicialmente observou-se que a maioria dos alunos referem sentir-

se bem com a escola (60,47%), mas também referem ansiedade e estresse (65,12%). A proporção de 

88,37% afirma não cuidar da saúde e 58,14% não sabe o que são hortaliças, o que pode ser 

comprovado por parte desses alunos não terem respondido a quantidade de dias que consome 

hortaliças por semana (27,90%). Com relação a compostagem e a reciclagem, 53,33% e 31,71% 

descarta os resíduos orgânicos e os resíduos recicláveis (pet, vidro, papelão etc.) no lixo comum, 

respectivamente.  

A primeira oficina de compostagem foi muito participativa e motivadora, permitindo a 

participação de todos e alguns alunos tidos como “trabalhosos”, demonstraram, não apenas 

interesse na atividade, como habilidades peculiares de relacionamento (Figura 3 e 4). 

Figura 03: Oficina teórica de Compostagem 

Fonte: Os autores (2018). 

Figura 04: Oficina prática de 

Compostagem 

Fonte: Os autores (2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final do projeto acredita-se que além da construção da horta, vai ser construído saberes 

humanos únicos e preciosos, melhorando a promoção do processo educacional através da 

sensibilização ambiental e maiores cuidados com a alimentação. 
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DE VOLTA A ATIVA IDADE 

LUCAS, G. K. S.1; MÁXIMO, D. K.2 e FERNANDES, B. F.3 

1,2,3 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO 

O envelhecimento populacional é um dos 

maiores desafios da saúde pública brasileira nos 

dias atuais, as quais devem ter metas de 

assistência que carecem englobar o ambiente 

familiar e a sociedade na promoção de 

qualidade de vida do idoso. O Brasil vivencia o 

processo de envelhecimento semelhantemente a 

países desenvolvidos quando se trata de 

números. Porém, quando se trata de programas 

de amparo as pessoas de 60 anos ou mais, ainda 

pode-se observar certo despreparo do poder 

público, de forma direta, na promoção de 

programas que proporcione uma melhora da 

qualidade de vida desta população. Contudo, 

instituições de ensino, pesquisa e extensão como 

o IFRN aparecem neste contexto realizando

projetos para ajudar a comunidade. Diante do

exposto, o presente projeto tem como objetivo

contribuir com a melhoria na qualidade de vida

da população idosa da cidade de Currais Novos-

RN, através de atividades físicas como

hidroginástica, alongamento e dança, atendendo

cerca de 30 idosos.

ABSTRACT 

Population aging is one of the greatest 

challenges in Brazilian public health today, 

which must have goals of assistance that need to 

encompass the family environment and the 

society in  promotion of quality of life of the 

elderly. Brazil is experiencing the aging process 

similar to developed countries when it comes to 

numbers. However, when it comes to support 

programs for people aged 60 or over, there may 

still be some unprepared of public power, in a 

direct way, in the promotion of programs that 

provide an improvement of the quality of life of 

this population.    However, teaching, research 

and extension institutions like IFRN appear in 

this context undertaking projects to help the 

community. In view of the above, this project 

aims to contribute to the improvement in the 

quality of life of the elderly population of the 

city of Currais Novos –RN, through physical 

activities like aqua-gymnastics, stretching and 

dancing, attending about 30 elderly people. 

PALAVRAS-CHAVE: Memória, Exercício Físico, Saúde. 

KEYWORDS:  Memory, Physical exercise, Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento populacional se deve, em grande parte, ao aumento considerável da 

expectativa de vida dos brasileiros que, associado à queda da taxa de natalidade, amplia a proporção 

relativa de idosos na população. Estima-se que entre o período de 1970 a 2025 tenha um 

crescimento de idosos no mundo, projetando-se para 2025 um número de 1,2 bilhões de pessoas 

nesta faixa. Diante disso, o envelhecimento populacional passa a ser um dos maiores desafios da 

saúde pública brasileira contemporânea, as quais devem ter metas na assistência que englobem o 

ambiente familiar e social na promoção de qualidade de vida do idoso. Esse fenômeno ocorre muito 

em países desenvolvidos, contudo, mais recentemente é nos países em desenvolvimento como o 

Brasil que o envelhecimento da população tem ocorrido de forma mais acentuada (GOMES et al., 

2014). 

O Brasil vivencia o processo de envelhecimento populacional à semelhança dos países 

desenvolvidos. Esta transição demográfica caracteriza-se por um aumento significativo de pessoas 

idosas. Projeções demográficas indicam que em 2025 o país ocupará o sexto lugar no mundo em 

relação ao número de habitantes idosos, com expectativa de vida em torno de 75 anos (FRANK & 

SOARES, 2004).  

Na atualidade, muito tem se falado sobre o envelhecimento, suas implicações no bem-estar, 

físico e emocional, mas poucos são os pesquisadores que foquem as questões que antecedem a 

senilidade. A maioria dos estudos com o público idoso tem abordado as condições de saúde, além 

dos declínios fisiológicos. As doenças podem apresentar-se nessa fase da vida dependendo de como 

o idoso se cuidou desde da sua infância, ou seja, o modo como o indivíduo vivenciou os anos

anteriores certamente contribui para o quadro clínico atual, que pode comportar doenças e seu 

agravamento (SILVA, 2018). 

Conforme Ministério da saúde (2006), no processo de envelhecer muitas doenças podem 

surgir e trazer limitações ao idoso. É nesse contexto que os profissionais da saúde estão inseridos, a 

fim de promover qualidade de vida ao ser humano, um envelhecimento saudável e ativo, como 

preconizado nas políticas públicas de saúde.   

O conceito qualidade de vida é entendido como um fenômeno que se inter-relaciona com as 

diversas dimensões do ser humano. Acrescentando, qualidade de vida é uma noção eminentemente 

humana que se aproxima do grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, social e 

ambiental. Devido à escassez na área de desenvolvimento de ações que criem ambientes de apoio, 
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como prática de atividade física e lazer saudável aos idosos, a Educação Física pode fazer a 

diferença. Como sabe-se, a Educação Física é reconhecida por sua capacidade de facilitar e orientar 

a promoção da saúde (GARCIA, 2016).  

NAHAS (2013) cita os seguintes benefícios relacionados à prática de exercícios físicos na 

terceira idade: benefícios fisiológicos (controle da glicose, melhor qualidade de sono, melhoras das 

capacidades físicas relacionadas à saúde); benefícios psicológicos (relaxamento, redução dos níveis 

de ansiedade e estresse, melhora do estado de espírito, melhoras cognitivas); benefícios sociais 

(indivíduos mais seguros, melhor integração social e cultural, integração com a comunidade, rede 

social e cultural ampliadas); redução ou prevenção de doenças como a osteoporose e os desvios de 

postura. 

Além disso, rodas de conversas para promover o diálogo com os idosos são muito importantes 

para estimular a memória e possibilitar assim como a pratica de exercícios, o bem estar, fazendo 

todos se sentirem mais seguros por relembrar seu passado. Um dos temas de grande incentivo da 

reativação das lembranças para os idosos, e utilizados neste projeto, é falar sobre receitas culinárias 

que os mesmos comiam ou faziam na infância. Tendo em vista que o alimento não é somente algo 

que satisfaz as condições nutricionais básicas do ser humano, mas também, traz consigo uma 

simbologia e significados que atuam na relação entre as pessoas e, dessa forma, promovem uma 

identidade cultural alimentar que acabam estimulando a memória de maneira positiva (SILVA, 

2018). 

Estudo realizado por VECCHIA et al. (2005) sobre o conceito de qualidade de vida entre 

idosos brasileiros mostra resultados semelhantes a pesquisas internacionais, onde está presente a 

valorização do bom relacionamento com a família, com amigos e da participação em organizações 

sociais; da saúde; de hábitos saudáveis; bem-estar, alegria e amor; de condição financeira estável; 

do trabalho; da espiritualidade; de praticar trabalhos voluntários e de poder aprender mais. 

 Quando as pessoas chegam a terceira idade começam a apresentam um perfil diferenciado, 

com grande nível de sedentarismo, carência afetiva, perda de autonomia causada por incapacidades 

físicas funcionais e mentais, ausência de familiares para ajudar no autocuidado e insuficiência de 

suporte financeiro. Estes fatores contribuem para a grande prevalência de limitações físicas e 

comorbidades refletindo em sua independência e autonomia. O novo paradigma de saúde do idoso 

brasileiro é como manter a sua capacidade funcional mantendo-o independente e preservando a sua 

autonomia. Portador de múltiplas doenças crônicas, problemas associados e sendo mais fragilizado, 

o idoso institucionalizado e a entidade que o abriga, geralmente, não conseguem arcar sozinhos com
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a complexidade e as dificuldades da senescência e/ou senilidade. Como se pode ver, o 

prolongamento da vida não é uma atitude isolada (PEREIRA et al., 2004). 

Com o aumento da expectativa de vida da população surgiu a preocupação de se estudar a 

qualidade de vida na terceira idade. À medida que um indivíduo envelhece, sua qualidade de vida é 

fortemente determinada por sua habilidade de manter autonomia e independência (OMS, 2005).  

Visualizando essa necessidade, a extensão universitária investe nas práticas educativas para 

realizar trabalhos com intuito de ajudar a comunidade, então o projeto de extensão “De volta à ativa 

idade” do IFRN – Campus Currais Novos tem o objetivo de proporcionar ao idoso o conhecimento 

acumulado em todas as áreas dos responsáveis (Educação Física, Sociologia, Língua Portuguesa e 

Tecnologia em Alimentos), prestando assistência, através do diálogo, das trocas de experiências e 

práticas de atividades físicas, para assim contribuir com a melhoria na qualidade de vida da 

população idosa da cidade de Currais Novos-RN. 

2 METODOLOGIA 

As atividades do projeto “De volta à ativa idade”, iniciadas no dia 17 de maio de 2018, são 

desenvolvidas uma vez por semana com duração de uma hora atendendo 30  idosos. Num primeiro 

momento, ações direcionadas pela profissional de educação física, visam trabalhar com a prática de 

exercícios físicos tendo foco no fortalecimento muscular dos idosos; desenvolver as capacidades 

coordenativas, melhorando a postura e o equilíbrio contribuindo na prevenção de quedas, realizando 

atividades com alongamento; atividades lúdicas com dança e hidroginástica.  No segundo momento, 

o professor de língua portuguesa juntamente com os alunos (um bolsista e um voluntário) de

Tecnologia em Alimentos do IFRN/Currais Novos estão desenvolvendo com o grupo de idosos uma 

ação de promoção da alimentação saudável baseada nas memórias alimentares dos idosos e 

refletidas a luz do guia alimentar para população brasileira (BRASIL, 2014).  

Foi sugerido, que os participantes trouxessem receitas que desencadeassem lembranças de 

tempos passados, de sabores que ficaram eternizados na memória, então com isso cada semana três 

idosos contam qual receita ficou marcada em sua vida. Será feito no último mês de projeto um 

material coletivo de memórias contendo cada receita, bem como um vídeo contendo a explicação 

das melhores receitas, selecionadas pelo grupo, e o motivo daquela ter sido escolhida para o 

encontro, constituindo assim um material para análise e estruturação das ações coletivas de 

educação alimentar e nutricional. 
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A partir disso, os encontros irão ser estruturados e conduzidos pelos docentes de língua 

portuguesa, de educação física, de sociologia e alunos de Tecnologia em alimentos do IFRN-

Currais Novos, na perspectiva de retomar as memórias alimentares, trazê-las para discussão e 

nortear os pensamentos quanto à importância desta no contexto da alimentação do idoso e qual a 

relação com as recomendações atuais de alimentação saudável por meio da dramatização teatral e a 

contação de história. Serão desenvolvidos 30 encontros (oficinas/laboratório) para a culminância da 

“mostra recordativa sabores” em que será confeccionado um livreto com as experiências vividas e 

apresentada uma peça de teatro das vivências no projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto até esse momento está alcançando muitos pontos positivos como à satisfação dos 

idosos que estão participando com mais frequência a cada ação realizada, mas infelizmente só está 

participando mulheres, esperamos que participem até o fim de ano mais pessoas do sexo masculino. 

As atividades estão gerando bons frutos, pois conseguimos juntos com o CCI (Centro de 

Convivência de Idosos) uma parceria da prefeitura com relação a disponibilização de transporte 

para que os idosos pudessem se deslocar até o campus IFRN/Currais Novos para realizarem as aulas 

de hidroginástica. Pode-se observar também que com este projeto, os idosos possam melhorar sua 

qualidade de vida através de uma postura adequada; melhora na locomoção; melhora da autoestima; 

e que o desenvolvendo do diálogo seja bem articulado sobre suas memórias e experiências de vida, 

apresentando-se mais autônomos e independentes.  

Figura 1: Aula de hidroginásticas. Figura 1: Cadastro dos idosos no projeto. 

Fonte: Própria. Fonte: Própria. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pode-se concluir que, até esse momento do projeto, estamos tendo os resultados esperados em 

nosso objetivo, pois é notória a melhoria na qualidade de vida dos idosos participantes, de Currais 
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Novos – RN. É possível perceber a partir do contato com cada idoso que o projeto está de fato 

melhorando a qualidade de vida por meio da pratica de atividades físicas e da promoção do diálogo 

por meio das rodas de conversas. Também não só os idosos são beneficiados com essas ações do 

projeto, mas os professores e os alunos envolvidos estão sendo beneficiados por tratar de um 

projeto que possibilita a troca de experiências entre os jovens e os idosos, possibilitando que os 

idosos se sentissem menos sozinhos e mais felizes, por estarem fazendo algo diferente da rotina. 

Esperamos que futuramente projetos como esse, voltado para idosos que é o público da população 

que se encontra em vulnerabilidade social, possam ser desenvolvidos para contribuir ainda mais 

com a melhoria do bem-estar dos idosos, com ações diversificadas.  
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MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE ESFIGMOMANÔMETROS: 

RELATO DE CASO EM UM HOSPITAL MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM 
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ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO 

O presente trabalho faz parte do escopo do projeto de 

extensão desenvolvido em um hospital da rede 

pública de Ceará-Mirim. O objetivo foi avaliar a 

necessidade de manutenção de esfigmomanômetros 

do hospital, a fim de alertar sobre possíveis erros nos 

valores obtidos nas aferições e corrigi-los, quando 

possível. Esses aparelhos são usados para verificar a 

pressão arterial e auxiliam no diagnóstico de 

problemas, como a hipertensão. Assegurar as boas 

condições de uso dos esfigmomanômetros 

minimizam os casos de diagnósticos incorretos e 

impactam, positivamente, na saúde da população.

ABSTRACT 

The present study is part of the scope of the extension 

project developed in a hospital of the public network 

of Ceará-Mirim. The objective was to evaluate the 

conservation of the hospital sphygmomanometers in 

order to alert about possible errors in the values 

obtained in the measurements and to correct them, 

when possible. These devices are used to verify the 

blood pressure and help diagnose problems such as 

hypertension. Ensuring the good conditions of use of 

the sphygmomanometers minimizes the cases of 

incorrect diagnoses and positively impacts in the 

health of the population. 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão desenvolvido em um hospital da rede pública de saúde, da cidade de 

Cerará-Mirim (Rio Grande do Norte – RN) visa proporcionar uma expansão do atendimento técnico 

e do gerenciamento no setor de manutenção do seu parque tecnológico. Na execução de atividades 

de assistência técnica dos Equipamentos Médico-Hospitalares, foi vista a possibilidade de realização 

de um estudo mais aprofundado na área da manutenção dos esfigmomanômetros aneroides do 

estabelecimento de saúde em questão. 

PALAVRAS-CHAVE: Pressão Arterial, Esfigmomanômetro, Manutenção. 

KEYWORDS: Blood Pressure, Sphygmomanometer, Maintenance. 
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O esfigmomanômetro (Figura 1) é um aparelho utilizado para aferir a pressão arterial de forma 

indireta. Apesar de apresentar uso simplificado, alguns erros potenciais relacionados ao operador e 

ao aparelho (por exemplo, problemas de calibração) podem ocasionar na determinação incorreta da 

pressão arterial, levando os pacientes a terem um tratamento inadequado. 

Figura 1: Esfigmomanômetro aneroide e suas partes. 

Assim sendo, além da preparação do ambiente e do paciente, os esfigmomanômetros 

utilizados devem estar em perfeitas condições e calibrados de acordo com as normas. O 

esfigmomanômetro é um medidor de pressão que desajusta facilmente, sendo necessário que sua 

manutenção preventiva seja realizada, no mínimo, uma vez no ano. 

O presente trabalho objetivou a investigação da necessidade de manutenção corretiva e de 

calibração dos esfigmomanômetros disponíveis no hospital, ambiente de realização do projeto de 

extensão. Também foram realizadas orientações de uso e de conservação dos aparelhos à equipe que 

os manuseiam, com o intuito de diminuir o número de ocorrências por mal-uso dos mesmos.   

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizado um levantamento quantitativo e qualitativo das condições dos 

esfigmomanômetros do hospital. Para tanto, foram realizadas visitas a cada setor do estabelecimento 

de saúde onde foram coletados dados como: local, marca/modelo, data de realização da última 

calibração, presença do selo do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia), estado físico do esfigmomanômetro e algumas observações. 

Os esfigmomanômetros que foram identificados com algum problema foram encaminhados 

para a realização da manutenção corretiva e /ou da calibração, mediante a abertura de uma Ordem de 

Serviço (OS). A OS é um documento que reúne os dados essenciais para o gerenciamento da 

manutenção de um equipamento, como o relato do problema pelo requerente, que pode ser um (a) 

médico (a), um (a) enfermeiro (a) ou um (a) técnico de enfermagem; a identificação do equipamento; 

o tipo de serviço realizado e o controle do material utilizado.

Em seguida, foi feita a separação dos aparelhos de acordo com os tipos de defeitos: braçadeira 

danificada, válvula com vazamentos, manômetros descalibrados, manguitos envelhecidos, manguitos 

furados e ponteiro/agulha do manômetro solto. A manutenção e a calibração de todos os 

esfigmomanômetros foram realizadas. Aqueles cujo o reparo não foi possível, tiveram as peças que 

ainda estavam em boas condições reaproveitadas para viabilizar o conserto de outros. 

Os esfigmomanômetros que não inflavam, apresentaram manguito furado. A identificação do 

manguito furado foi realizada através de um teste com água e sabão para detectar os furos. Já as 
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braçadeiras e os manguitos que estavam desgastados, foram substituídos por outros que estavam aptos 

para o uso. 

Os manômetros que estavam descalibrados (Figura 2), por ter o ponteiro fora da marca do 

zero, foram ajustados sem necessidade de abrir o aparelho. Utilizando as ferramentas adequadas, o 

diafragma do manômetro foi solto e este foi rotacionado até que o ponteiro do manômetro chegasse 

à marca do zero. 

Os aparelhos que estavam danificados por apresentarem os ponteiros soltos, foram 

consertados com a retirada do visor de acrílico do manômetro e, em seguida, feito o ajuste no parafuso 

do próprio ponteiro. 

Figura 2: Manômetro descalibrado com a agulha fora da marca do zero. 

Ao fim de cada procedimento, foram realizados testes de funcionamento e feita a limpeza da 

braçadeira com um pano macio, usando água e sabão neutro. Também foram gerados, para cada 

serviço realizado, um Relatório de Atendimento Técnico (RAT) que é um documento que contém as 

informações dos problemas encontrados, das peças substituídas, a data da manutenção e o responsável 

por ela.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Foram realizadas as rondas setoriais no hospital, tendo sido levantados, inicialmente, a 

situação de funcionamento de quarenta (40) esfigmanômetros que não estavam em uso. Verificou-se 

também a presença de selo do INMETRO nos aparelhos, em conformidade com os parâmetros 

regulamentados pelo órgão.  

Em todos os aparelhos investigados foram identificados algum tipo de problema. A Figura 3 

apresenta um gráfico de setores, também conhecido como gráfico pizza, com o quantitativo em 

porcentagem do gráfico inteiro, dos problemas encontrados nos esfigmomanômetros. 
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Figura 3: Gráfico pizza dos problemas identificados nos esfigmomanômetros que não estavam em 

uso. 

Tendo estas informações, os esfigmomanômetros foram encaminhados para conserto e, para 

cada aparelho, foi gerada uma OS, como exemplificado na Figura 4 abaixo. Vale ressaltar que alguns 

esfigmomanômetros foram analisados e identificou-se a inviabilidade de prosseguir com a 

manutenção, tanto por fatores econômicos quanto para garantir mais segurança ao paciente. 

Figura 4: Exemplo de OS gerada na realização dos serviços nos esfigmomanômetros. 

65%
15%

20%

Problemas identificados nos esfigmomanômetros

manômetro descalibrado braçadeira desgastada manguito furado
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Foram realizados os Relatórios de Atendimento Técnico para todos os aparelhos que tiveram 

seu funcionamento recuperado e, também, para aqueles que não se mostraram aptos para uso. A 

Figura 5 apresenta um RAT de um dos serviços realizados.   

Figura 5: Exemplo de modelo de RAT entregue ao setor responsável pelo esfigmomanômetro 

analisado. 

Espera-se ainda realizar a inspeção nos demais esfigmomanômetros do hospital, trazendo 

melhorias em seu funcionamento, economia para a instituição, confiabilidade aos resultados, além de 

enriquecimento de prática profissional para os alunos envolvidos no projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto de extensão desenvolvido no hospital municipal da cidade de Ceará-Mirim, vem 

possibilitando aos discentes a oportunidade de desenvolver na prática, o que aprenderam durante as 

aulas do curso Técnico em Equipamentos Biomédicos, além de ganharem maior experiência 

profissional. É importante ressaltar que as atividades desenvolvidas beneficiam, com um serviço 

acessível e de qualidade, um grande número de pessoas que fazem uso do hospital em questão, bem 

como aquelas que trabalham no próprio estabelecimento.  

A confiabilidade dos resultados fornecidos nos procedimentos da área de saúde minimiza a 

exposição dos pacientes à tratamentos inadequados. Neste âmbito, destacou-se a relevância de manter 

esfigmomanômetros em bom estado de funcionamento para medição correta da pressão arterial de 

enfermos. 
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No hospital onde o projeto de extensão é realizado, foram analisados quarenta 

esfigmomanômetros e todos apresentaram defeitos que colocam em dúvida o resultado da medição. 

Dentre os defeitos identificados, destaca-se a ausência de calibração dos seus manômetros. Observou-

se que, apesar de ser um instrumento simples, avaliações rotineiras são necessárias para identificar e 

corrigir as irregularidades, pois mesmo pequenos defeitos podem prejudicar todo o funcionamento e 

interferir na determinação da pressão arterial.  

Como o projeto está em andamento, se faz necessário aprimorar os conhecimentos e as 

técnicas adquiridas, além de estender a ação aos demais esfigmomanômetros e equipamentos do 

hospital. Porém, já é notória as melhorias nos serviços prestados pela instituição de saúde envolvida 

nas atividades de extensão. 
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ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO

O lazer é algo que está, ou deveria está, presente 
na vida de todas as pessoas. Trata-se de uma 
atividade de suma importância para a qualidade 

de vida dos sujeitos e que traz diversos 
benefícios para a saúde física, psicológica, nível 

de independência, relações sociais em casa, na 
escola,  no trabalho, entre outros ambientes do 
convívio social. Nesse contexto, o projeto Viva 

Lazer visa à  promoção, bem como a interação 
teoria e prática, dos conteúdos relacionados ao 

lazer junto aos alunos do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 
do Norte – campus Natal – Cidade Alta, 

especificamente,  dos cursos: Técnico em lazer, 
Superior de Tecnologia em Gestão Desportiva e 

de Lazer, e a Especialização em Gestão de 
Programas, Projetos de Esporte e Lazer na 
Escola. Ademais,  focaliza o desenvolvimento 

de ações de lazer nos bairros de Natal/RN, 
buscando parcerias com instituições públicas, 

privadas e o terceiro setor. O Viva Lazer é um 
projeto pautado no desenvolvimento de 
atividades de lazer e abrange diferentes 

perspectivas de entretenimento, quais sejam: (a) 
colônia de férias, destinada a diferentes públicos 

(crianças, idosos e deficientes), a partir de ações 
como passeios, atividades aquáticas, jogos 
esportivos, brinquedos cantados, estafetas, 

artesanato, entre outros; (b) atividades artístico-
culturais, ancoradas nas oficinas de dança, 

oficinas de teatro, momentos lúdicos na 
brinquedoteca, sensibilização para a qualidade 
de vida em diversas faixas etárias, para a saúde 

e a cidadania, rodas de conversas sobre temas 
variados, oportunizando a apreciação, a 

identificação e a construção dos diferentes 
segmentos artísticos, com foco na cultura 
local; (c) ruas de lazer, consiste em atividades 

ancoradas em ações sociais voltadas à própria 
comunidade. As atividades desenvolvidas 

desencadeiam o bem-estar dos participantes no 
que diz respeito ao âmbito físico,  mental e 
social. Podendo evidenciar a descoberta de 

novos valores e ideais que os auxiliem no seu 
desenvolvimento enquanto ser humano e 

cidadão. Além disso, ensejam uma mudança de 
postura por parte dos participantes concernente 
a adoção de novas práticas  que desencadeiem 

um estilo de vida saudável nas diferentes fases 
da vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Qualidade de vida, Ação Social, Ativ idade Lúdica, Bem Estar. 

ABSTRACT 

Leisure is something that is, or should be, 
present in the lives of all people. It is an activity 

of paramount importance for the quality of life 
of the subjects and that brings several benefits 

to the physical, psychological health, level of 

independence, social relations at home, at 
school, at work, among other environments of 

social life. In this context, the Viva Lazer 
project aims at the promotion, as well as the 

interaction theory and practice, of content 
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related to leisure with the students of the 

Federal Institute of Education, Science and 
Technology of Rio Grande do Norte - Campus 

Natal - Cidade Alta, specifically, of the courses: 
Leisure Technician, Superior of Technology in 
Sports and Leisure Management, and 

Specialization in Management of Programs, 
Sports and Leisure Projects in School. In 

addition, it focuses on the development of 
leisure actions in the neighborhoods of Natal / 
RN, seeking partnerships with public and 

private institutions and the third sector.  Viva 
Lazer is a project focused on the development 

of leisure activities and covers different 
perspectives of entertainment, such as: (a) 
vacation colony, destined to different audiences 

(children, elderly and disabled), from actions 
such as walks, activities aquatic games, sports 

games, sung toys, messengers, handicrafts, 
among others; (b) artistic and cultural activities, 
anchored in dance workshops, theater 

workshops, playful moments in the toy library, 

awareness of the quality of life in various age 
groups, health and citizenship, talk of various 

topics, appreciation, identification and 
construction of the different artistic segments, 
focusing on local culture; (c) leisure streets, 

consists of activities anchored in social actions 
directed to the community itself. The activities 

developed trigger the participants' well-being in 
the physical, mental and social spheres. It can 
highlight the discovery of new values and ideals 

that help them in their development as a human 
being and citizen. In addition, they lead to a 

change of attitude on the part of the participants 
regarding the adoption of new practices that 
trigger a healthy lifestyle in the different phases 

of life. 

KEYW ORDS: Leisure, Quality of life, Social action, Play activity, Well-being. 

1 INTRODUÇÃO 

O lazer, entendido como expressão humana, agrega componentes sociais, históricos 

e culturais. Ademais, focaliza a satisfação pessoal e a sociabilidade por meio de atividades 
lúdicas. Nesse contexto, é mister desenvolver ações/projetos/programas que promovam 

atividades de lazer para as pessoas e que essas atividades interfiram positivamente na 
qualidade de vida de cada uma delas.  

O objetivo deste projeto, denominado Viva Lazer, é desenvolver projetos e ações de 

lazer nos bairros de Natal/RN, buscando parcerias com instituições públicas, privadas e o 
terceiro setor, visando à difusão dos cursos: Técnico em Lazer, Superior de Tecnologia em 

Gestão Desportiva e de Lazer, e a Especialização em Gestão de Programas, Projetos de 
Esporte e Lazer na Escola do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – campus Natal – Cidade Alta. 

O lazer é  de suma importância para a vida humana, entre outros aspectos, pelo seu 
caráter de desenvolvimento pessoal, uma vez que gera no indivíduo uma elevação à 

personalidade ao adquirir conhecimentos que lhe permitirá compreender, de forma 
diferente, determinados fenômenos. Além do mais, pode influenciá- lo numa nova atitude 
frente a antigas questões, em conexão com as diversas possibilidades de desenvolvimento 

geradas pelas vivências de lazer, tendo em vista a interdependência social, cultural e 
política. Oportunizando a pessoa se integrar de livre vontade, buscando ações que 

impulsionem a aquisição de novos conhecimentos e a transformação do estilo de vida.  
Este projeto se fundamenta como possibilidade de desenvolvimento pessoal e 

transformador do status quo, mesmo que muitos sujeitos, sobretudo, os pertencentes 

às classes sociais menos favorecidas, sendo essa população que vive em situação 
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de vulnerabilidade social, busquem as atividades de lazer como fuga da realidade 
vivenciada no seu cotidiano. 

Nesse contexto, é importante evidenciar  que o lazer aqui sugerido, como 

afirma Cruz (2001, p. 91), não está caracterizado como atividade para aliviar o estresse e as 
tensões do dia a dia. Segundo o autor, tomamos o lazer,  

[...] não esse lazer para combater o estresse de um dia exaustivo de 
trabalho que se repetirá no amanhecer seguinte. Nem esse lazer muito em 
moda, que pode ser usufruído pelos poucos brasileiros que chegam ou 
que poderão chegar à aposentadoria em condições de saúde para então, 
gozarem a vida. Trata-se, pois, de compreender o lazer como uma 
demanda social de primeira necessidade. 

Nesse ínterim,  vale a pena salientar que uma atuação multiprofissional no 
campo do lazer, envolvendo áreas como: Lazer, Gestão Desportiva e de Lazer, Arte-
Educação, Pedagogia, Turismo, Educação Física, Hotelaria, Psicologia, Sociologia, 

Terapia Ocupacional, Administração, Serviço Social, entre outras, vem concedendo uma 
maior abordagem e possibilidade de prática e atuação em ações interdisciplinares, 

conforme postulados de Dumazedier (1973), Marcellino (1987), Werneck (2000), Isayama 
(2004), entre outros. 

No Brasil, passada as últimas décadas,  o lazer vem se alicerçando fortemente, tanto 

como uma área de estudo, quanto como área de atuação. Não obstante, apesar de ainda não 
ter uma “ressonância social”, que geralmente só é constatada em observações, já que é 
muito difícil que a população em geral verbalize esse tema como constituinte de sua vida, o 

que leva a falsa impressão de que o lazer não é importante para a população, o lazer vem 
sendo, aos poucos, motivo de reivindicação no país. Passando a fazer parte das 

necessidades diárias das pessoas, com vistas à melhoria da qualidade de vida e prevenção 
de doenças para a vida no futuro.  

Essa falta de “ressonância social” emerge, sobremaneira, pela falta de continuidade 

das políticas setoriais de lazer, que vêm sendo desenvolvidas ao longo do último século, 
em diversos executivos municipais e até mesmo em programas e projetos do governo 

federal, mas que na maioria das vezes sofrem descontinuidades com mudanças de gestão, o 
que enfraquece ainda mais as práticas de lazer para a sociedade, principalmente para 
aquelas pessoas a quem se destinam as políticas públicas.  

Nesse sentido, torna-se relevante evidenciar que a primeira política de intervenção 
brasileira no lazer surge no século XX, com a criação dos “Jardins de Recreio”, em Porto 

Alegre (com iniciativas do professor Frederico Gaelzer). Bem como, destacar os centros de 
recreio em São Paulo (com iniciativas do professor Nicanor Miranda),  cujo objetivo era de 
prevenir a delinquência juvenil. Além do que, tratava-se de ser um local saudável que 

oferecia recuperação de energia para a classe trabalhadora por meio de espaços adequados 
para a leitura, recreação infantil e o descanso, além das quadras poliesportivas. 

(AMARAL, 2003). 
Ao longo do século XX, sobretudo nas últimas décadas, alguns municípios, quais 

sejam: São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Belém (PA), Caxias do Sul (RS), Belo 

Horizonte (MG), Piracicaba (SP), São José dos Campos (SP) e Diadema (SP), entre outros, 
vêm realizando relevantes experiências na elaboração e execução de políticas públicas na 

área. (MARCELLINO,1995; 1996; 2001). 
Apesar dos programas, projetos e ações desenvolvidos nos executivos municipais, 

explicitados acima, bem como dos desenvolvidos pelo governo federal nas últimas 

décadas, há na maioria dos municípios uma grande descontinuidade nas ofertas de lazer.  
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Além do mais, observamos, também, a degradação de bens e utensílios destinados ao lazer 
em diferentes espaços públicos.  

Em Natal (RN), apesar de, desde o início do século XXI, terem surgido cursos 

como: Técnico em Lazer; Superior de Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida; Superior 
de Tecnologia em Gestão Desportiva e de Lazer; Especialização em Gestão de Programas 

e Projetos de Esporte e Lazer na Escola; além de, na década de 1980, terem sido 
desenvolvidos, pela gestão pública municipal, vários projetos como ruas de lazer; 
atualmente, são poucas as ações propostas pelo poder público municipal para envolver a 

sociedade em práticas de lazer que compreendam os sujeitos focalizando aspectos 
educacionais, físicos, biológicos e pessoais.  

Essas políticas setoriais de lazer devem ser entendidas como políticas de Estado ou, 
pelo menos, como o desenvolvimento de ações transversais, com articulações intersetoriais 
entre as diversas secretarias que compõem o governo. Bem como, entre o governo e 

instituições privadas e do terceiro setor, incluindo aí as universidades, sobretudo, quando 
se tem cursos na área, pois, “[...] o direito ao lazer significa mais do que ações específicas, 

mas uma rede de serviços para possibilitar o acesso digno à sua vivência: emprego, saúde, 
educação, transporte, infraestrutura urbana, dentre outros.” (MATOS, 2001, p.119). 

De mais a mais, é imprescindível ampliar a visão restrita, já instaurada socialmente, 

do lazer e continuar com a promoção cultural que pode ser proporcionada em programas, 
projetos e ações de lazer.  

2 METODOLOGIA 

O projeto Viva Lazer compreende o desenvolvimento de diversificadas atividades 
relacionadas ao lazer. Essas atividades estão instauradas na perspectiva do lazer como 
bem-estar e melhoria da qualidade de vida da pessoa. Nesse contexto,  trata-se de  um 

projeto que visa à desenvolver lazer em várias frentes. Para atingir os objetivos delineados, 
materializa-se em atividades conforme descrito a seguir: 

(a) Colônias de férias: atividades lúdicas, recreativas e esportivas, as quais
focalizam públicos de diferentes faixas etárias (crianças, idosos e deficientes), em

práticas que envolvem passeios, atividades aquáticas, jogos esportivos, brinquedos
cantados, estafetas, artesanato, entre outras;

(b) Ruas de lazer: nessas atividades poderão ocorrer ações sociais com o intuito de
atender a própria comunidade. As atividades propostas ancoram-se no
desenvolvimento do bem-estar físico, mental e social de seus participantes, bem

como pode proporcionar o contato com novos valores e ideais que os auxiliem no
seu desenvolvimento enquanto ser humano e cidadão;

(c) Acampamentos: destinados à crianças e pessoas com deficiência, e estruturados
para serem realizados em espaços apropriados para tal finalidade,
englobam passeios, atividades aquáticas, jogos esportivos, brinquedos cantados,

estafetas, artesanato, dormindo com os participantes, entre outras atividades lúdicas;
(d) Gincanas: diz-se de um conjunto de tarefas a serem realizadas por diferentes

grupos. Essas tarefas põem em foco provas sociais, de lazer, de perguntas e
respostas, e apresentações culturais, promovendo a interação social e visando a
sensibilização de uma formação pessoal mais humanitária e voltada para os

elementos sociais e naturais de constituição de um sujeito.
(e) Eventos artístico-culturais e esportivos: trata-se de ações diversificadas pautadas

nas oficinas de dança, em oficinas de teatro, em atividades lúdicas na brinquedoteca,
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na promoção da saúde e no desenvolvimento da cidadania, em atividades esportivas, 
em rodas de conversas sobre temas variados, as quais abrem espaço para a 
apreciação e construção dos diversos segmentos artísticos e esportivos, dando ênfase 

à cultura local; 
(f) Qualificações em lazer: concerne à formação dos participantes/instrutores do

projeto Viva Lazer. A qualificação, também conhecida como treinamento,
capacitação, habilitação, aperfeiçoamento e reciclagem, é o processo de desenvolver
habilidades e eficiência por meio de instruções, ou seja, da transmissão de

conhecimentos práticos.
(g) Acompanhamento e Avaliação do Projeto Durante a Execução: o

acompanhamento e a avaliação serão ações realizadas de forma permanente. O
acompanhamento e controle social será desenvolvido por Conselhos Comunitários
dos bairros e/ou comitês, associações, entidades civis organizadas, que queiram

participar desse processo em prol da melhoria da qualidade de vida dos
munícipes atendidos pelo projeto, bem como órgãos públicos, empresas privadas e

organizações do terceiro setor parceiras do projeto.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 O Viva Lazer se configura como um projeto pautado em metas díspares. Nesse 

aspecto, até o estágio atual de sua execução,  apresenta, como resultados, o 
desenvolvimento das  seguintes ações:  

(a) Foram realizadas Colônias de Férias para três segmentos diferentes, quais
sejam: Crianças, pessoas idosas, e pessoas com deficiência. Foram realizadas 3
colônias-piloto, visando o primeiro contato com os públicos. Uma com 20

idosos; uma com 35 crianças, e uma com 20 deficientes. Após o momento de
experimentação, tanto de atividades realizadas, quanto da interação com o
público, foi realizada a primeira colônia de férias oficial para crianças. Contou

com 150 crianças, que foram divididas em grupos, por faixas etárias, a saber: de
4 a 6 anos; de 7 a 9 anos; e de 10 a 13 anos. Profissionais do lazer foram

responsáveis por cada grupo, desenvolvendo atividades aquáticas, esportivas e
lúdicas. A primeira colônia teve duração de 1 semana. Com o sucesso da
primeira, o IFRN – Natal Central tornou as colônias parte do calendário letivo,

com isso, foi realizada a segunda colônia, que durou 2 semanas e contou com a
participação de 350 crianças. Foi utilizada a mesma divisão dos grupos, por

faixas etárias. Com a dimensão da colônia, alguns profissionais, como da área
de educação física e psicologia, também participaram realizando atividades
nesses eventos, juntamente com os profissionais de lazer.

(b) As qualificações foram realizadas antes de todas as colônias, sendo apresentado
o público que iria se trabalhar, métodos de como lidar, além de toda a

preparação da programação, com as brincadeiras, atividades, oficinas a serem
realizadas, levando em consideração a faixa etária da qual participava.

(c) A Gincana foi realizada para adolescentes, entre 15 e 17 anos, durante uma

tarde, em que foram realizadas atividades em equipe, com provas sociais, além
de provas que envolveram perguntas e respostas.

(d) Os Eventos Artistico-Culturais e Esportivos foram realizados em atividades
como: um São João solidário com idosos em que eles eram responsáveis por
levarem alimentos para o lanche coletivo e, além disso, 1kg de alimento não

perecível para que fosse feita uma doação.

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2764



(e) Além das atividades descritas anteriormente, ainda serão realizadas outras
ações, tais como: Ruas de Lazer, Acampamentos. 

(f) Trata-se de um projeto inclusivo e, portanto, não se limita a designações de

gêneros e classes, sendo atendidos prioritariamente crianças da Escola Municipal Carlos 
Bello Moreno; idosos do projeto da terceira idade do IFRN campus Natal-Central; e 

deficientes do Projeto de Extensão Incluir e Crescer, parceria entre IFRN Campus Natal-
Central e IFRN campus Natal-Cidade Alta. 

(g) Ao longo do desenvolvimento do projeto, foram disponibilizados espaços para a

discussão com o público atendido para possíveis reformulações da execução do projeto, 
além de engajá- los em questões pertinentes a sua comunidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O intuito deste trabalho foi apresentar o projeto Viva Lazer, evidenciando os 
princípios, as diretrizes e os critérios para a constituição das atividades realizadas e de 

atividades que ainda serão desenvolvidas. Além do mais, oferecer subsídios, através dos 
exemplos práticos realizados durante a execução do projeto, de como abordar o trabalho 

com o lazer dando enfoque na qualidade de vida, na mudança de estilo e bem-estar das 
pessoas. 

  Também foram apresentadas algumas sugestões de atividades de lazer e estratégias 

de ação centradas na execução deste projeto, a saber: As colônias de férias, que 
compreendem públicos diversos (crianças, idosos e deficientes), tiveram como intuito a 

realização de: passeios, atividades aquáticas, jogos esportivos, brinquedos cantados, 
estafetas, artesanato, entre outros. A gincana objetivou realizar atividades com provas 
sociais, de lazer, de perguntas e respostas, e apresentações culturais. Os eventos artístico-

culturais e esportivos englobaram oficinas de dança, teatro, brinquedoteca, saúde e 
cidadania, atividades esportivas, roda de conversas sobre temas variados, abrindo o espaço 
para a apreciação e construção dos diversos segmentos artísticos e esportivos, ressaltando a 

cultura local. 
 O foco principal deste trabalho é o de fornecer um conjunto de informações capaz 

de vislumbrar a configuração do projeto Viva Lazer e, nesse âmbito, constituir-se uma base 
para aqueles que ensejam trabalhar ações/projetos/programas de lazer em diferentes 
ambientes sociais.  

Além de todas as atividades realizadas, com os diversos públicos, ainda não 
realizamos acampamentos, nem ruas de lazer. Como o projeto está em desenvolvimento, 

essas atividades ainda serão realizadas. Como algumas atividades já executadas servem de 
apoio para as outras, podemos dizer que o acampamento seria uma colônia de férias com 
dormida, as atividades seriam pensadas, elaboradas como em uma colônia, que já 

realizamos, mas seria em um novo ambiente. Já as rua de lazer, são  atividades nas quais 
poderão ocorrer ações sociais com o intuito de atender a própria comunidade. 
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ÁREA TEMÁTICA: Saúde. 

RESUMO 

O projeto surgiu a partir das experiências lúdicas 

compartilhadas em sala de aula pelos alunos do 

curso técnico integrado em lazer (IFRN). A proposta 

tem como objetivo qualificar os estudantes para o 

desenvolvimento de ações em diversos grupos e 

comunidades, despertando o lúdico através de 

atividades que trazem integração, aprendizagens e 

contribuição social. Como metodologia, 

apresentamos técnicas que visam estimular as 

capacidades crítica, criativa e inovadora adequando 

atividades recreativas ao público atendido. O evento 

será realizado em um dia, no qual, teremos um café 

coletivo e em seguida vivenciaremos brincadeiras 

durante todo o dia, contemplando ao entardecer o 

pôr do sol na lagoa. Esperamos desse momento de 

lazer que cada um possa ter adquirido conhecimento 

e experiência com as práticas lúdicas para formação 

pessoal e profissional. Dessa forma, proporcionar 

um momento recreativo para grupos diversos e 

possíveis propostas de vivências de lazer à 

população de Natal-RN. 

ABSTRACT 

The project arose from the experiences shared in the 

classroom by the students of the integrated technical 

course in leisure (IFRN). The purpose of the 

proposal is to qualify students for the development of 

actions in diverse groups and communities, 

awakening the playful activities that bring 

integration, learning and social contribution. As a 

methodology, we present techniques that aim to 

stimulate critical, creative and innovative capacities 

by adapting recreational activities to the attended 

public. The event will be held in one day, in which 

we will have a collective coffee and then we will 

play games all day, contemplating at sunset the 

sunset in the lagoon. We hope for this moment of 

leisure that each one may have acquired knowledge 

and experience with the ludic practices for personal 

and professional formation. In this way, to provide a 

recreational moment for diverse groups and possible 

proposals of leisure experiences to the population of 

Natal-RN.

PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Integração, Saúde, Lagoa, Aprendizagens. 

KEYWORDS:   Leisure, Integration, Health, Lagoon, Apprenticeships.
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto intitulado: "De boa na lagoa: lazer, saúde e integração” surgiu a partir da 

necessidade de vivências em atividades lúdicas para turma do 2º ano do curso técnico integrado em 

lazer. Na aula da disciplina Elemento Lúdico, identificou-se a escassa experiência técnica dos 

alunos em vivências de lazer para atuação profissional. Para tanto, adotamos a execução de diversas 

ações a partir do repertório teórico-prático dos alunos, os quais estudaram técnicas que visam 

estimular as capacidades crítica, criativa, inovadora e empreendedora, adequando atividades 

recreativas ao público a ser atendido. 

A partir das propostas práticas apresentadas em sala, o entusiasmo da turma fez com que 

eles o nomeassem “De boa na lagoa” (pela sensação de bem estar voltadas às propostas prática), 

logo, entre os autores, construímos o objetivo do planejamento, tendo como eixo: lazer, saúde e 

integração. Tendo em vista, a motivação voltada ao aumento de acervo de práticas profissionais no 

âmbito do lazer e assim, consequentemente, trazendo um lazer direcionado ao bem estar físico e 

mental. 

O projeto tem como ideia um dia na Lagoa do Bonfim, com atividades brincantes e de 

integração com todos os membros do grupo, que inicialmente, será a turma do curso técnico 

integrado em Lazer 2017.1. Com o objetivo principal de qualificar os estudantes para o 

desenvolvimento de ações em diversos grupos e comunidades, despertando o lúdico através de atividades 

que trazem integração, aprendizagens e contribuição social. Proporcionando um crescimento, para nós 

enquanto profissionais, ainda em ascensão, da área de Lazer,  

A atividade será composta de práticas lúdicas de contemplação, socialização e divertimento 

para adquirirmos como profissionais da área, a "experiência lúdica" para valorização profissional. 

Consequentemente, o aumento de acervos teórico-práticos, aprofundando nossos conhecimentos 

como técnicos em lazer e, consequentemente, proporcionar para grupos diversos e comunidades 

experiências e vivências lúdicas. 

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) saúde é uma estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não, simplesmente, a ausência de doenças e enfermidades." Conceito 

estabelecido mundialmente em 2006. Levando em conta a citação aplicada, de saúde, pelo órgão 

máximo de estudo sobre o tema, podemos relacioná-la com um estudioso do lazer, Requixa (1980) 

que faz a seguinte citação: " (...) sendo uma ocupação não obrigatória, de livre escolha do indivíduo 

que a vive e cujos valores propiciam condições de recuperação psicossomáticas e de 

desenvolvimento pessoal e social" (p.35). Sendo assim, conclui-se que apesar do lazer e a saúde 

terem ideias diferenciadas,  estão relacionadas na medida que, para se ter ambos, à necessidade de 

bem-estar físico, mental e social. 

Nesse sentido, o projeto apresenta relevância por contemplar novas tendências culturais e 

mercadológicas, capacitando os estudantes não apenas visando à oferta de um serviço, mas 

apoiando o crescimento e valorização profissional.  

2 METODOLOGIA 

A partir da aula de Elemento lúdico e com acervo de atividades relatadas pelos alunos, 

agendamos reuniões, tendo como foco de estudo, o corpo brincante em um recinto de caráter livre, a 

partir do aprofundamento teórico na temática, nos reunimos para o planejamento e elaboração do 

projeto. 

No processo de formação foi realizado um diagnóstico da turma sobre a experiência de cada 

aluno com o lazer, o que resultou em um acervo de atividades lúdicas. A partir desta informação, foi 

lançada a proposta de reviver estes momentos para compartilhamos experiências de lazer de cada 
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aluno da turma e assim ampliar as vivências lúdicas na formação profissional e pessoal de todos. 

Para que esse momento de formação fosse possível lançou-se o desafio da elaboração de um projeto 

a partir do diagnóstico feito em sala. Assim então, tivemos o intuito de construir um projeto que 

suprisse a necessidade da prática do lazer, perante nós, profissionais da área, projeto este, que teve 

um grande nível de aceitação em sala. 

A metodologia utilizada foi, com base nos dados apurados e o embasamento teórico nas 

funções do lazer (3D’s) apresentadas por Dumazedier (2001) e classificada enquanto atividade de 

descanso, divertimento e desenvolvimento: 

De acordo com Dumazedier, a função do lazer enquanto atividade de descanso significa 

entender o lazer como um “reparador das deteriorações físicas e nervosas provoca pelas 

tensões resultantes das obrigações cotidianas e, particularmente, do trabalho”. A segunda 

função (divertimento, recreação e entretenimento) seria a função do lazer enquanto 

conjunto de atividades que proporcionam “complementação, compensação e fuga das 

disciplinas e coerções necessárias à vida social”, por exemplo, viagens, jogos, esportes, 

cinema, teatro, etc. A função do lazer enquanto desenvolvimento da personalidade através 

de atividades que estimulam a participação social e cultural ativa do indivíduo, chegando 

até as formas de “aprendizagem voluntária” (p. 32-34). 

O autor afirma que lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se 

de livre vontade, seja para repousar, seja divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou ainda para 

desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua 

livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares 

e sociais ((DUMAZEDIER, 2001). 

A partir deste apoio teórico, classificamos nossas atividades contemplando as funções do 

lazer da seguinte forma: para o divertimento apontamos os jogos e brincadeiras, para o descanso as 

atividades de alimentação, relaxamento e contemplação e as de desenvolvimento abrange toda 

vivência das atividades, sendo esse desenvolvimento pessoal e profissional. E para o dia na lagoa 

apresentamos a organização da atividade a seguir:  

Quadro 1 – Programação da Atividade de Boa na Lagoa 

Programação 

Horários Atividades 

7:00 Saída à lagoa 

8:30 Café da manhã coletivo 

9:30 Aquecimento 

10:00 Jogos pré- desportivos e brincadeiras 

11:30 Relaxamento 

12:00 Almoço 

13:00 Brincadeiras populares 

14:00 Atividades aquáticas 

16:30 Pôr do sol 

18:00 Retorno à Natal 

          Fonte: Elaboração própria (2018) 
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Cada vivência apresenta um objetivo a ser desenvolvido de acordo com sua realização, 

pautados no aprofundamento teórico do lazer, que foi organizado conforme a seguir; 1. Café da 

manhã coletivo: Tornar o momento da refeição mais prazerosa e promover integração e 

socialização do grupo pela via do brincar; 2. Aquecimento: Preparar o organismo à saída da inércia 

e assim vivenciar de forma mais prazerosa o lazer; 3. Jogos pré-desportivos e brincadeiras: 

Proporcionar o ápice da euforia, do prazer e da integração. Assim, aperfeiçoando as habilidades 

usadas no esporte, como a percepção do espaço e de localização; 4. Relaxamento: Ofertar 

relaxamento mental e físico. Desse modo, tornando o momento da refeição mais sensitiva e 

harmônica. 5. Brincadeiras populares: Resgatar a cultura popular através dos jogos e atividades, 

dessa forma, conhecer e relembrar práticas de atividades brincantes; 6. Atividades aquáticas: 

Liberação da endorfina que promove a sensação do bem-estar, acompanhado da necessidade de 

compartilhar experiências de socialização durante a atividade; 7. Pôr do sol: Momento de 

descontração e contemplação da natureza, acompanhado de música, promovendo um relaxamento 

mental e físico. 

Para avaliação do projeto serão realizados através dos seguintes instrumentos e atividades: 

relatórios técnicos descritivos, relatos de experiências e seminários de apresentação. Essa proposta 

avaliativa tem o intuito refletir sobre de conhecimento e compreensão das atividades desenvolvidas, 

apreciar a capacidade do aluno de trabalhar em equipe, além dos domínios cognitivos, aspectos 

sócios afetivos referentes à cooperação, postura, responsabilidade, participação e iniciativa.  

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos que ao final dessa vivência possamos ter experiência profissional e pessoal, para 

através da mesma, podermos ser mais eficazes em nosso cotidiano, tornando-nos assim, 

profissionais mais qualificados na área do lazer. Tendo como objeto de análise, obtermos como 

resultados qualitativos e quantitativos experiências teórico-práticas, para articular, mobilizar e 

colocar em ação os conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz 

de atividades requeridas para o técnico em lazer. 

Que a integração nos leve a reflexão e importância do trabalho em grupo de forma respeitosa 

e solidária, promovendo a valorização do ser humano, considerando suas experiências, história de 

vida, potencialidades e limitações para compreensão do outro na realização das atividades. 

Em oportunidades futuras queremos oferecer o “De boa na lagoa”, para outras faixas etárias, 

como: adolescentes, adultos e idosos, para proporcioná-los um saída de recorrentes atividades 

monótonas cotidianas, desenvolvendo nos mesmos, uma diminuição do indicie do estresse habitual, 

como consequência, um notório melhoramento de auto- estima que acarreta, um aumento do indicie 

produtivo tanto profissional quanto pessoal. 

Esperamos através dessa programação, proporcionar um aproveitamento físico e mental, 

para então, provocar uma plena satisfação dos colegas de turma pela via do lúdico, uma vez que 

para Mello (2003, p. 31), “[...] reencontrar o lúdico, torna-se imperativo se desejamos preservar os 

valores humanos”. A partir dessa satisfação e encontro com nossas experiências compartilhadas, 

seremos capazes de propor atividades profissionalmente, pois de acordo com Kishimoto (2009) a 

utilização de atividades recreativas representa um fator importante para que se alcance uma melhor 

aprendizagem. Nesse sentido, nos aproximaremos das necessidades pessoais e profissionais de cada 

aluno, buscando melhorias pela via do lazer, comprometidos e fieis às funções, exercendo as 

atividades com prazer e dedicação. 

Ao deparar com a proposta do projeto, a qual tem data prevista para novembro, a turma 

reagiu de forma positiva, pretendemos avaliar o desempenho do mesmo, através de reunião com os 

participantes para saber o que acharam e como melhorar o projeto para uma execução futura. Assim 
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então, com seriedade, resolvemos criá-lo, a partir da necessidade do curso integrado em lazer/IFRN, 

de práticas lúdicas, atendendo tal indispensabilidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desta experiência, em gerir e vivenciar com os colegas da turma, as atividades de 

lazer com ludicidade, o grupo tem como objetivo, após a etapa avaliativa, aperfeiçoar o projeto e 

propor a aplicação técnica em grupos diversos e nas comunidades do entorno do campus Natal 

Cidade Alta. Adaptando o tema e considerando o diagnóstico de cada grupo participante, tendo 

como base inicial as atividades de lazer e integração desenvolvidas na turma. 

Luckesi (2005) afirma que a atividade lúdica é aquela que propicia à pessoa que a vive, uma 

sensação de liberdade, um estado de plenitude e de entrega total para essa vivência. Viver uma 

experiência plena significa participar verdadeiramente de uma atividade lúdica, isto é, envolver-se 

por inteiro, ser alegre, flexível e saudável. Fundamentado no aspecto teórico da citação consolidada 

no projeto. 

Gáspari et. al (2001), salienta como a prática do lazer e das atividades esportivas proporcionam 

elementos prazerosos para o indivíduo. Esses elementos podem contribuir para a melhoria da sua 

auto- motivação, bem como podem trazer maior satisfação pessoal e social, contribuindo para uma 

melhor qualidade vida. Com base na citação acima, criamos os conceitos das atividades práticas, 

relacionando-as com a ideologia do autor proposto. 

Portanto, visto que o profissional de lazer tem dentre suas virtudes contemplar as áreas de qualidade 

de vida e saúde, o projeto após pensado, foi totalmente adequado e fundamentado teoricamente por 

via de autores influentes na área para uma melhor eficiência prática de execução. 
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Avaliação das condições sanitárias no abate e comercialização de carne bovina 

em Pau dos Ferros e Alexandria-RN: Ações integradas para melhoria da 

qualidade da carne 

ARAÚJO, J. P. R.1; LIMA, G. L. F.1; MACHADO, L. A1 

1, IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

A carne por ser um alimento rico em nutrientes, 

está suscetível à contaminação de diversos 

microrganismos, dentre eles, os patógenos, 

relacionados às doenças de origem alimentar. 

Uma das principais fontes de contaminação 

localiza-se nos abatedouros onde não atendem 

aos requisitos mínimos de higiene ao longo do 

fluxograma de abate. Visto isso, o projeto tem 

como objetivo avaliar as condições higiênico-

sanitárias dos locais de abate e venda de carne 

bovina das cidades Pau dos Ferros e Alexandria-

RN, investigando o fluxograma de abate e 

identificando os possíveis agentes envolvidos 

com a contaminação das carnes. No princípio 

foram aplicados de check-lists nas feiras livres e 

através dos resultados foi verificado que os locais 

de comercialização de carne apresentaram 

elevado percentual de não conformidades, 

principalmente nos quesitos associados a higiene 

do local. O projeto encontra-se em andamento 

com metas ligadas a coleta de amostras 

microbiológicas (água, superfície e 

manipuladores) e a ações de intervenção que 

visam ampliar e melhorar os conhecimentos dos 

comerciantes e funcionários dos abatedouros, 

acerca das boas práticas de higiene e 

manipulação dos alimentos, tendo em vista as 

deficiências observadas. 

ABSTRACT 

Because meat is a nutrient-rich food, it is 

susceptible to the contamination of various 

microorganisms, including pathogens, related to 

food-borne diseases. One of the main sources of 

contamination is in slaughterhouses where they 

do not meet the minimum hygiene requirements 

throughout the slaughter flowchart. Thus, the 

project aims to evaluate the hygienic-sanitary 

conditions of slaughter and sale of beef from the 

cities of Pau dos Ferros and Alexandria-RN, 

investigating the slaughter flow chart and 

identifying the possible agents involved in the 

contamination of the meat. At the beginning, 

check lists were used in the free fairs and through 

the results it was verified that the meat 

commercialization sites presented a high 

percentage of nonconformities, mainly in the 

questions associated to the hygiene of the place. 

The project is in progress with goals related to 

the collection of microbiological samples (water, 

surface and manipulators) and to intervention 

actions aimed at expanding and improving the 

knowledge of slaughterers' traders and 

employees on good hygiene and handling 

practices. in view of the deficiencies observed. 

PALAVRAS-CHAVE:  Check list, abatedouros, feiras livres, analises microbiológicas. 

KEYWORDS:  Check list, slaughterhouses, fairs, microbiological analyzes. 
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1. INTRODUÇÃO

Alimentos de origem animal representam papel fundamental na epidemiologia das 

toxinfecções alimentares humanas. Apesar dos avanços tecnológicos obtidos nos últimos anos 

envolvendo toda a cadeia de produção alimentar, os produtos de origem animal ainda são 

passíveis de contaminação por diferentes agentes microbianos (ALVES et al., 2006). 

A maior parte da contaminação de produtos de origem animal, advém de práticas 

inadequadas de manipulação, falta de higiene durante o preparo, e limpeza deficientes dos 

utensílios utilizados nos matadouros. Nesse sentido, forma mais eficiente de reduzir a 

contaminação e o crescimento microbiano em carnes, consiste em estabelecer programas de 

controle de qualidade, tais como boas práticas de fabricação (MOURA, 2011).  

Dessa forma, o abate e a comercialização de carnes, na maioria das cidades do interior 

dos estados brasileiros sofrem com as deficiências no final da cadeia produtiva, e apontam 

diversos problemas sanitários. Nesse contexto, o projeto objetiva avaliar as condições higiênico 

sanitárias dos abatedouros municipais e feiras livres dos municípios de Pau dos Ferros e 

Alexandria - RN.   

A partir disso, as condições sanitárias serão analisadas por meio de check-lists, que 

verifiquem a forma que é realizado os procedimentos de abate, assim como os locais de 

comercialização da carne. Averiguando se atendem aos requisitos mínimos estipulados pela 

legislação brasileira. Ainda assim, serão realizadas analises da qualidade microbiológica da 

água e dos utensílios utilizados nos abatedouros e locais de venda. Além disso, os 

manipuladores da carne abatida nas referidas cidades, serão beneficiados com palestras sobre 

boas condições de higiene no abate e na manipulação da carne, promovendo assim, uma maior 

capacitação destes e um produto de qualidade para o consumidor. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Microrganismos Indicadores 

Microrganismos indicadores são grupos ou espécies de microrganismos, que, quando 

presentes em um alimento, podem fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação 

de origem fecal, sobre a provável presença de patógenos ou sobre a deterioração potencial do 

alimento, além de poderem indicar condições sanitárias inadequadas durante o processamento, 

produção ou armazenamento (FRANCO; LANDGRAF, 2005). 
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2.1.2 Escherichia coli 

Dentre as bactérias de habitat reconhecidamente fecal, a E. coli é a mais conhecida e a 

mais facilmente diferenciada dos membros não fecais, sendo o melhor indicador de 

contaminações nessa categoria. Sua presença em alimentos crus, segundo RAY, 1996, é 

considerada um indicador de contaminação fecal direta ou indireta.  

   2.1.3 Bactérias aeróbias mesófilas 

A contagem de bactérias mesófilas em um alimento detecta o número de bactérias 

aeróbias ou facultativas (35-37°C) presentes tanto sob a forma vegetativa quanto esporulada 

(CARVALHO, 2001). O número de microrganismos mesófilos aeróbios encontrados em um 

alimento tem sido um dos indicadores microbiológicos da qualidade dos alimentos mais 

comumente utilizados, indicando se a limpeza, a desinfecção e o controle da temperatura 

durante os processos de tratamento, transporte e armazenamento foram realizados de forma 

adequada.  

3. METODOLOGIA

O projeto está sendo realizado nos municípios de Pau dos Ferros e Alexandria 

pertencentes à mesorregião do Alto Oeste Potiguar, sendo que estas cidades possuem um alto 

consumo de carnes in natura, em sua maioria produzidas de formas inadequadas. 

3.1 Aplicação de roteiros de inspeção: 

Em primeiro plano, houve a verificação das condições sanitárias dos açougues públicos 

e feiras livres, seguido do cumprimento de visitas nos abatedouros onde os animais são abatidos. 

Nesse sentido, foram realizadas, inicialmente, duas visitas ao local de comercialização 

e desossa das carcaças com a finalidade de avaliar, através de um roteiro de inspeção. Sendo 

aplicados, um roteiro de inspeção “check-list” voltado as áreas de comercialização, e dois 

direcionados com especificidade ao local de abate, em ambas as cidades. A partir disso, 

observou-se 5 barracas de cada cidade que comercializavam produtos cárneos vindos dos 

abatedouros, sendo realizada uma entrevista com 10 comerciantes de ambas as cidades. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos com a aplicação do check list referentes a cidade de Pau dos Ferros 

estão dispostos na Tabela 1. Podemos verificar que os locais de comercialização das carnes 
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apresentam condições precárias de higiene, que podem comprometer a qualidade dos produtos 

de origem animal. 

De acordo com a RDC nº 275 de 2002, os estabelecimentos de venda podem ser 

classificados mediante avaliação de aspectos voltados a instalações e manipuladores. Essa 

avaliação é preocupante tendo em vista os elevados percentuais de inadequações principalmente 

para os quesitos instalações e utensílios (Tabela 1). 

Na tabela 1 e 2 podemos notar as adequações e inadequações de cada setor. 

Tabela 1: Resultados da lista de verificação aplicada na feira-livre de Pau dos Ferros. 

Barracas Instalações Manipuladores Higiene dos 

Alimentos 

Utensílios Total 

A 50 % A 

50 % I 

57,1 % A 

42,9 % I 

55,6 A 

44,4 % I 

50% A 

50 % I 

53,7 % A 

46,4 % I 

B 37,5 % A 

62,5 % I 

71,4 % A 

28,6 % I 

55,6 % A 

44,4 % I 

25 % A 

75 % I 

50 % A 

50 % I 

C 50 % A 

50 % I 

85,7 % A 

14,3 % I 

55,6 % A 

44,4 % I 

25 % A 

75 % I 

57,1 % A 

42,9 % I 

D 25 % A 

75 % I 

57,1 % A 

42,9 % I 

66,7 % A 

33,3 % I 

25 % A 

75 % I 

46,4 % A 

53,6 % I 

E 37,5 % A 

62,5 % I 

57,1 % A 

42,9 % I 

66,7 % A 

33,3 % I 

100 % I 46,4 % A 

53,6 % I 

I = Inadequação A = Adequação 

Os elevados percentuais de inadequações também foram verificados na cidade de 

Alexandria. A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos durante a aplicação do check list em 5 

barracas localizadas na feira da cidade supracitada. 

Tabela 2: Resultados da lista de verificação aplicada na feira-livre de Alexandria.

Barracas Instalações Manipuladores Higiene dos 

Alimentos 

Utensílios Total 

A, B e C 12,5 % A 

87,5 % I 

42,9 % A 

57,1 % I 

55,6 % A 

44,4% I 

50% A 

50 % I 

40,2 % A 

59,8 % I 

D 12,5 % A 

87,5 % I 

42,9 % A 

57,1 % I 

56,6 % A 

44,4 % I 

50 % A 

50 % I 

37,2 % A 

62,8 % I 

E 12,5 % A 

87,5 % I 

42,9 % A 

57,1 % I 

66,7 % A 

33,3 % I 

50 % A 

50 % I 

43 % A 

57 % I 

I = Inadequação A = Adequação 

Diante dos check-lists aplicados, se faz notável a presença de um número acentuado de 

inconformidades na comercialização da carne. Nesse âmbito, os produtos são expostos a várias 

formas de contaminações, como a poeira, a frequência livre de animais no local de 
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comercialização, as inadequações das bancadas, manipulação inadequada e outros quesitos que 

propiciam uma contaminação aos produtos cárneos ali comercializados. 

De acordo com as classificações estabelecidas pela legislação RDC nº 275 de 2002, 8 

dos 10 estabelecimentos comercializadores de carne, ficaram no grupo 3 “ruim” (inferiores a 

50% de adequabilidade), e apenas 2 apresentaram um índice regular ou bom (51 a 75%). 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível comprovar através dos check-lists, as péssimas condições visíveis de 

infraestrutura e higiene que possivelmente comprometem a qualidade dos produtos de origem 

animal comercializados em ambas as cidades. Fator esse que provavelmente é amplificado por 

etapas que ocorrem de forma inadequada desde o abate. Concomitante a esse aspecto, nota-se 

a forma como tais alimentos são manipulados de forma incorreta, assim, os manipuladores, 

carecem de informações adicionais que promovam as habilidades das boas práticas de produção 

de alimentos. 
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CORPOS EM MOVIMENTO: Por uma vida que se reiventa (2018) 

RESUMO 

O Projeto de extensão “Corpos em Movimento: Por uma vida que se reiventa” (2018) tem 
como objetivo a realização de práticas corporais para a comunidade do bairro onde está localizado o 
IFRN Macau. No intuito de fomentar os princípios da cidadania, inclusão, saúde, lazer e bem estar, 
trabalha-se com a faixa etária de 30 a 60 anos. São utilizadas as técnicas corporais, por meio das 
atividades: hidroginástica, caminhada, dança, ginástica, oficinas de sensibilização e yoga; 
viabilizando assim, a educação, a saúde, o lazer, o prazer estético e a interação social. 

ABSTRACT 
The "Bodies in Motion: Towards a Life That Comes True" extension project (2018) aims to 

carry out corporal practices for the neighborhood community where the IFRN Macau is located. In 
order to foster the principles of citizenship, inclusion, health, leisure and well-being, we work with 
the age group from 30 to 60 years. Body techniques are used, through activities such as: water 
aerobics, walking, dancing, gymnastics, workshops for sensitization and yoga; thus enabling 
education, health, leisure, aesthetic pleasure and social interaction. 

1 INTRODUÇÃO 

O Projeto de extensão CORPOS EM MOVIMENTO: POR UMA VIDA QUE SE 

REINVENTA (2018) é uma ação educativa consolidada no IFRN, Campus Macau que vem 

acontecendo a 4 anos com um grupo permanente de moradores situados nas circunvizinhanças onde 

está localizada a instituição. O mesmo, afina-se com a perspectiva do Instituto Federal de Ciência e 

Tecnologia em construir espaços extensionistas em que os docentes, discentes e colaboradores 

possam dar continuidade ao processo de ensino, formação e criação de projetos sociais, que 

articulem, portanto, a extensão ao ensino e à pesquisa. O nome que intitula o projeto constitui-se 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Saúde, Corpo, Arte, Movimento. 

KEYWORDS:  Education, Health, Body, Art, Motion. 
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como uma junção de duas frases, as quais estão diretamente relacionadas à vivência corporal, à 

construção coletiva, bem como à relevância social e cultural que as práticas corporais, sob o ponto 

de vista da saúde e do lazer, exercem na vida dos indivíduos.  

Ao compreender o lazer como um direito, uma necessidade humana e uma manifestação 

cultural que pode estar presente em diversos momentos do cotidiano, seja em situações individuais 

ou nas relações sociais, direcionadas para os moradores do município de Macau-RN, a partir de 

intervenções que propiciem a vivência de práticas corporais que permitam ao corpo se expressar 

livremente, vivenciar diferentes sensações, se reinventar e descobrir a alegria de “se-movimentar” 

(SILVA E DAMIANI, 2005). 

Conforme citado, esse corpo que “se-movimenta” é possuidor de vida, o qual está entregue 

as aventuras e incertezas do viver. Para tanto, é necessário um incessante confronto com os 

acontecimentos sociais. Para Canguilhem (2011, p. 140) “a vida não é, portanto, para o ser vivo, 

uma dedução monótona, um movimento retilíneo; ela ignora a rigidez geométrica, ela é debate ou 

explicação com um meio em que há fugas, vazios, esquivamentos e resistências inesperadas”. 

Complementando este entendimento sobre a vida, o autor “sintetiza”: “a vida joga contra a entropia 

crescente” (CANGUILHEM, 2011, p. 186). 

            No que concerne à saúde, o autor acima citado faz algumas considerações. Para ele “a saúde 

é uma maneira de abordar a existência com uma sensação não apenas de possuidor ou portador, mas 

também, se necessário, de criador de valor, de instaurador de normas vitais” (CANGUILHEM, 

2011, p. 143). Assim, o corpo também possui papel autônomo sobre a saúde,  mas estará 

entrelaçado a elementos históricos, sociais e culturais. 

Dessa feita, ressaltamos ser essencial a vivencia de diferentes práticas, que sejam escolhidas 

a partir da articulação entre os professores e a comunidade local visando à formação de valores e a 

autonomia de todos os envolvidos no projeto. Tendo em vista que, diferentes técnicas corporais 

podem contribuir para uma educação que favoreça ao corpo que movimentar-se e reinventar-se 

continuamente. 

Sendo assim, o objetivo central do Projeto é promover diferentes vivências corporais para 

comunidade do bairro onde está localizado o IFRN – Macau, no intuito de fomentar os princípios da 

cidadania, da inclusão, da saúde, do lazer, do bem-estar e da participação social. 

Diante disso, pretende-se desenvolver o projeto durante um período de 7 meses, período 

compreendido entre os meses de abril a dezembro do presente ano. As atividades serão realizadas 

dentro das dependências do IFRN – Macau, bem como, nas redondezas do mesmo, com uma 
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frequência de três vezes por semana (terça-feira, quarta-feira e quinta-feira), compreendendo as 

seguintes práticas e sensibilizações corporais: hidroginástica, caminhada, dança/ginástica, oficinas 

de reflexão e sensibilização; e, ioga. 

        O limite máximo para inscrição totaliza 40 pessoas, priorizando aquelas que já fazem parte do 

projeto e/ou se inscreverem primeiro. As inscrições foram realizadas na sala de Educação Física do 

IFRN-Macau, no período de 24 à 27 de abril de 2018. As atividades continuam ocorrendo nos dias 

citados acima, no horário das 16h30 às 18h. Inicialmente, foi aplicado um questionário diagnóstico, 

a fim de perceber se as práticas corporais definidas para o projeto, com intuito de perceber os 

anseios da comunidade. Em seguida, aplicou-se uma avaliação funcional para traçar o perfil dos 

praticantes e prescrever as atividades corporais a serem desenvolvidas no corrente ano. Avaliações 

periódicas ocorreram no início e também serão realizadas ao final do projeto. 

2 METODOLOGIA 

Como metodologia de execução do projeto, atuaremos junto aos bolsistas e membros, que 

irão manter as redes sociais (páginas do facebook, do instagran) com conteúdos sobre saúde, 

qualidade de vida e lazer, tendo em vistas o desenvolvimento de um espaço interativo de debates, 

dicas e orientações, o qual servirá também de canal para divulgação das ações desenvolvidas pela 

equipe. Durante a realização do projeto serão realizados palestras sobre a relação entre atividade 

física, saúde e qualidade de vida, com o intuito de ampliar o conhecimento dos participantes acerca 

da relação desses termos/conceitos. 

Em parceria com o Nuarte Campus Macau, por meio do Grupo de Teatro Moinho dos 

Ventos, foi montada uma peça teatral denominada “Colcha de retalhos”,  tendo em vista a 

existência do projeto desde 2014. Dessa forma, os relatos romanceados sobre a vida de alguns 

participantes em visitas domiciliares, realizadas em 2017, tornaram-se dramaturgia e encenação e 

foram socializados com a comunidade, trazendo à luz do projeto a perspectiva do lazer cultural e da 

apreciação do teatro na escola. 

Pretende-se ainda ao final do respectivo ano, realizar o evento  denominado “III Caminhada 

do IFRN-Campus Macau”, possibilitando uma maior integração do grupo com os demais moradores 

das redondezas do Instituto, permitindo a comunidade local uma atividade que possa despertar neles 

a necessidade da prática de atividades físicas como meio de promoção da saúde, de bem-estar, lazer 

e participação social. 
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            Os alunos/bolsistas tem como função básica o engajamento nas atividades desenvolvidas ao 

longo do período de execução das ações, contemplando assim, as oficinas de reflexão, 

sensibilização e ioga; a organização de registros fotográficos; o auxílio das práticas corporais, bem 

como o controle de frequência dos participantes, a digitalização dos cronogramas e a distribuição de 

materiais para as aulas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Aponta-se através da execução do Projeto Corpos em Movimento a necessidade de 

manutenção e aprimoramento das atividades, visto que o alcance a comunidade local se faz 

pertinente e salutar, na medida em que são oferecidas práticas de movimentos organizadas e 

planejadas, num contexto em que fora da escola, no bairro situado intitulado Cohab, existem poucas 

alternativas para o desenvolvimento de ações corporais, como a que encontramos no cerne do 

Projeto. Porém, percebemos que há uma demanda grande de pessoas interessadas na participação. 

Mesmo assim, conseguimos oferecer 40 vagas, podendo ser ampliada numa perspectiva futura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Ao considerar os princípios e práticas desenvolvidas no Projeto Corpos em Movimento, 

constatamos que os objetivos centrais do projeto são alcançados, na medida em que percebemos as 

transformações sociais geradas por seu espaço da atuação. Assim, verificamos uma melhor 

percepção do corpo por parte dos participantes, a melhoria na saúde e na qualidade de vida, a 

mobilização e a atitude nos relacionamentos sociais e na perspectiva de interação com a 

comunidade, além do lazer e do bem estar promovidos pelas atividades do Projeto.  
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Autonomia funcional na população idosa: uma intervenção viável no IFRN 

campus Mossoró  

BRASIL, RIO GRANDE DO NORTE

IFRN – Campus Mossoró; 

ÁREA TEMÁTICA: (Saúde) 

RESUMO 

O objetivo deste projeto é promover a melhoria da 

autonomia funcional dos idosos participantes, por 

meio de um programa de exercícios físicos 

desenvolvido no campus do IFRN Mossoró. A 

realização deste projeto utiliza as dependências da  

instituição, contando com a participação de alunos, 

professores de educação física, além de outros 

parceiros. O público alvo do projeto é formado por 

pessoas com 60 anos ou mais de idade (60), do 

entorno do IFRN-Campus Mossoró. 

PALAVRAS-CHAVE: TERCEIRA, IDOSOS, AUTONOMIA, FUNCIONAL, IDOSOS. 

ABSTRACT 

The objective of this project is to promote the 

improvement of the functional autonomy of the 

elderly participants, through a physical exercise 

program developed at the IFRN Mossoró campus. 

The realization of this project uses the dependencies 

of the institution, counting on the participation of  

students, teachers of physical education, besides other 
partners. The target public of the project is formed by 
people 60 years of age or older (60), from 

IFRNCampus Mossoró.  

KEYWORDS:  THIRD, ELDERLY, AUTONOMY, FUNCTIONAL, ELDERLY. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como um processo gradual, o envelhecimento é  universal e irreversível, podendo provocar uma 

perda funcional progressiva no organismo, por esta razão, o estilo de vida influência de maneira 

significativa na qualidade de vida de cada ser humano e na capacidade funcional do homem, que a 

cada ano vem apresentando uma diminuição da força muscular e subsequente comprometimento 

da função motora, este processo afeta diretamente a vida de indivíduos idosos, diminuindo suas 

habilidades em tarefas simples como caminhar e dificultando a realização de atividades de vida 

diária, comprometendo a qualidade de vida e a saúde biopsicossocial dessa população. 

Além disso temos um conjunto de doenças crônicas que provoca disfunções e levam à diminuição 

da saúde e, em diversos graus, à redução da capacidade funcional, desencadeando a dependência 

nas atividades diárias (ASSIS et al., 2014). Desta maneira, o presente projeto preconiza fornecer 

subsídios para atender a problemática acima exposta, se propondo a realizar atividades no IFRN 

campus Mossoró, que possa proporcionar a melhora da autonomia funcional e da qualidade de vida 

dos idosos, resultando na promoção à saúde por meio de independência funcional desta população. 

 Envelhecimento, processo inevitável aos seres vivos, conduz a uma perda progressiva das aptidões 

funcionais do organismo, aumentando o risco do sedentarismo. Essas alterações, nos domínios 

biopsicossociais, põem em risco a qualidade de vida do idoso, por limitar a sua capacidade na 

realização, com vigor, das suas atividades cotidianas e colocando-os em um quadro vulnerabilidade. 

Dessa forma, em artigos que discutem essa temática, aborda-se baseado em Marom-Klibasky & 

Drory (2002) que a participação regular em um programa de treinamento de flexibilidade reduz o 

declínio funcional no envelhecimento e incrementa a qualidade de vida, pois melhora os níveis de 

amplitude articular dos movimentos dos idosos.  

Já em outros artigos o destaque recai sobre o envelhecimento e os problemas cardíacos pois com o 

envelhecimento, ocorre também redução da frequência cardíaca em repouso (DE VITTA, 2000), 

aumento do colesterol (DE VITTA, 2000; HAYFLICK 1997), como também da resistência vascular, 

com o consequente aumento da tensão arterial (DE VITTA, 2000). Assim, é um importante fator de 

risco para as doenças crônico-degenerativas, especialmente as afecções cardiovasculares, sendo uma 

das principais causas de morte nos idosos.  

Outro fator importante a ser observado é a diminuição da flexibilidade, agilidade, coordenação, 

mobilidade articular e, principalmente, o equilíbrio. O equilíbrio é a capacidade de manter a posição 

do corpo sobre sua base de apoio, seja ela estacionária ou móvel. Denomina-se equilíbrio estático o 

controle da oscilação postural na posição imóvel e equilíbrio dinâmico o movimento do corpo de 

uma maneira controlada, a propriocepção e a informação sensorial são fatores importantes para a 

manutenção do equilíbrio postural em condições normais, e o treinamento proprioceptivo em busca 
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da autonomia aumenta esses estímulos, permitindo melhor equilíbrio postural. Com a perda de 

propriocepção durante o envelhecimento, aumenta-se o limiar para a detecção do movimento 

articular. Corroborando com essa discussão Figueiredo et al. confirmam que, comparado o idoso ao 

jovem há um comprometimento de equilíbrio funcional no grupo de idosos quando comparado ao 

de adolescentes, jovens e adultos.  

Assis e Araújo (2004) acentuam que o exercício físico possui importante papel de integrador social, 

pois a atividade física permite ao indivíduo manter-se ativa, aumentando suas disposições para 

atividades diárias permitindo assim gerar uma maior probabilidade na adoção de um estilo de vida 

ativo fazendo parte fundamental de um envelhecer com saúde e qualidade.  

2 METODOLOGIA 

O projeto destina-se a idosos que residem no bairro onde está situado o IFRN – Campus Mossoró e 

é desenvolvido através de encontros que ocorrem três vezes por semana no próprio Campus, 

visando à pratica equilibrada e consciente de exercícios físicos, sobre a orientação de professores de 

Educação Física, de alunos bolsistas e voluntários de extensão – além de outros participantes 

voluntários, como os médicos que acompanham os idosos e os(as) enfermeiros(as) agentes de saúde 

da comunidade.  

Os encontros acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, na qual os exercícios físicos ofertados 

acontecem em forma de rodízio nos mais diversos locais, tais como:(ATI, ginásio, campo de 

futebol, piscina, centro de convivência, salas de projeções). Também ocorrem palestras, sendo 

sempre ofertado ao final, lanche saudável, outro ponto forte na metodologia é a roda de conversa 

com os idosos após as práticas de exercício físicos, objetivando interação social entre os 

participantes  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Contribuir para a melhoria da autonomia funcional dos idosos do entorno do IFRN - Campus 

Mossoró.  

Sistematizar e divulgar os dados obtidos, bem como apresentar a comunidade acadêmica não apenas 

os resultados, mas também os métodos utilizados na contribuição significativa para a qualidade de 

vida dos idosos.  

Após a análise dos dados e principalmente dos resultados, acredita-se que o projeto se encaminha 

na direção correta e, aperfeiçoando-se, reúne as condições para alcançar os objetivos propostos. Com 

a participação integral dos idosos, a dedicação e a interação dos demais participantes do projeto, as 

atividades serão concluídas no período proposto, sem atrasos, com os resultados esperados e ainda 

com a satisfação de se ter um projeto que contou com a dedicação e a ajuda de diversos outros 

profissionais, trazendo assim uma gama de benefícios para a vida de todos os participantes e ainda 

aumentando a aprendizagem e a capacidade de todos os colaboradores (professores, orientadores, 

médicos (as), alunos (as), enfermeiros (as), dentre outros colaboradores). Já sua disseminação 

acontecerá através de apresentação de trabalhos científicos em congressos, encontros nacionais e 

internacionais, seminários, palestras, reuniões entre o IFRN, e na unidade de saúde no qual 
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pertencem os idosos, como também a divulgação através da Secretaria Municipal de Saúde da cidade 

de Mossoró.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Podemos observar que fomos eficientes na elaboração do projeto, onde faz com que a 

população da terceira idade que circunda o IFRN campus Mossoró possa ter uma vida ativa 

novamente, em relatos dos nossos participantes podemos notar a diferença na vida, a diferença nos 

hábitos de cada um, nosso projeto vem como base de incentivo para que eles possam retornar a fazer 

atividades que antigamente realizavam com mais facilidade, e hoje fazem para obter um saúde 

melhor, um convívio social, uma diversão diária.  
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PRÁTICAS CORPORAIS, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA: PROJETO DE 

EXTENSÃO DESENVOLVIDO NO INSTITUTO FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE – CAMPUS SGA 

FREIRE, I. M.1 VELOSO, H. A. B.2 BEZERRA, L. N. da S.3 e OLIVEIRA, W. D. F. de.4

1,2, 3 e 4 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde. 

RESUMO 

O projeto visa proporcionar espaços de 

promoção à saúde. Este estudo analisa a 

importância das práticas corporais para aos 

idosos. Trata-se de um estudo descritivo 

desenvolvido com 80 alunos. Os idosos 

revelaram que após a prática de atividades físicas 

começaram a sentir-se com mais disposição. 

Destacaram também o aspecto da socialização. 

Considerando que uma das metas do IFRN é 

intervir positivamente na realidade da 

comunidade, o projeto tem contribuído para a 

qualidade de vida dos idosos. 

ABSTRACT 

The project aims to provide spaces for health 

promotion. This study analyzes the importance 

of corporal practices for the elderly. It is a 

descriptive study developed with 80 students. 

The elderly showed that after practicing physical 

activities they began to feel more disposed. They 

also emphasized the aspect of socialization. 

Considering that one of the goals of the IFRN is 

to intervene positively in the reality of the 

community, the project has contributed to the 

quality of life of the elderly. 

PALAVRAS-CHAVE:  Práticas Corporais, Idoso, Envelhecimento, Saúde. 

KEYWORDS:  Body Practices, Elderly, Aging, Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população tornou-se um problema social de significativa importância e 

traz grandes desafios para a sociedade. No cenário brasileiro, as projeções demográficas apontam 

para uma população cada vez mais envelhecida. Entretanto, o fato de viver mais não nos garante viver 

melhor, com saúde e qualidade de vida. Embora se compreenda que envelhecer não seja sinônimo de 

adoecimento, a velhice demanda cuidados devido às mudanças graduais e inevitáveis que ocorrem 

no corpo que envelhece. É fato que está temática vem ganhando visibilidade em âmbito mundial.  

As Organizações das Nações Unidas – ONU que atua como promotora das ações sobre o 

envelhecimento populacional, aprovou os princípios a favor dos idosos em torno de cinco eixos: 

independência, participação, cuidados, autorrealização e dignidade. Nesse sentido, o conjunto de 

legislações e políticas em torno da velhice busca elaborar estratégias de combate à exclusão social a 

que estão submetidos os idosos, ações de promoção a saúde e de empoderamento ao idoso (BELO, 

2002).  

Nesse contexto, o Projeto foi pensado como uma ação de caráter social a ser desenvolvida em 

uma efetiva parceria entre o IFRN, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e a comunidade. Essa 

ação busca através de reflexões e das vivências em práticas corporais, a desconstrução de visões 

estereotipadas acerca da velhice, sobretudo, aquelas que consideram o envelhecimento como 

justificativa para privar os idosos das mesmas possibilidades de vivências sociais que aos mais jovens 

são permitidas. Cada vez mais estudos apontam as práticas corporais como recurso indispensável para 

minimizar os problemas acarretados pelo envelhecimento, possibilitando ao idoso uma vida mais 

saudável e ativa. 

 Por outro lado, ao trazer a discussão sobre o envelhecimento humano para o espaço do IFRN, 

contribuímos para que essa instância de construção do saber, em suas mais diversas áreas do 

conhecimento, possa cumprir uma das funções sociais que é, dentre outras, possibilitar à sociedade o 

acesso ao conhecimento. Nesse sentido, o objetivo do projeto é oferecer uma intervenção pedagógica 

que proporcione ao idoso que reside na cidade de São Gonçalo do Amarante/RN, o envolvimento em 

práticas corporais que favoreçam a convivência social, laços de afetividade, assim como a 

possibilidade de contribuir para prevenção e manutenção da capacidade funcional dos idosos e de 

buscar desenvolver atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde. A maioria dos idosos 

participantes do projeto (totalizando 80 participantes, mulheres e homens) são de baixa renda, estão 

inseridos no contexto crescente de violência, são portadores de doenças crônico-degenerativas (sendo 

a hipertensão e diabetes as doenças mais recorrentes). 

Esperamos como resultados envolver os idosos que residem em São Gonçalo do Amarante, 

em um programa sistemático de atividades voltadas para a participação social ativa, realização de 

anamnese com todos os alunos do projeto, discussão de textos para fundamentar o desenvolvimento 

teórico do projeto, vivência sistematizadas em práticas corporais, participação em eventos, incentivar 

a reflexão e discussão de tópicos relacionados a velhice e ao envelhecimento. Espera-se através das 

ações desenvolvidas: maior autonomia dos idosos nas atividades de vida diária, melhor 

conscientização nos aspectos da saúde; mudanças nos hábitos de vida numa perspectiva mais 

saudável. 
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2 METODOLOGIA 

O desenvolvimento do projeto se dá por meio de ações que envolvem alunos, professores, 

enfermeiros, médicos e a comunidade em geral. São realizadas reuniões semanais para determinação 

das metas a serem atingidas por períodos predeterminados e levantamento de material bibliográfico 

e normativo que serve de base para a  concepção técnico teórica, planejamento das atividades a serem 

realizados.  As reuniões são realizadas duas vez por semana com duas horas de duração. As aulas são 

pautadas por momentos teóricos e práticas em que propomos desenvolver práticas corporais 

(hidroginástica, ginástica funcional, caminhadas, jogos lúdicos, natação). Prevê a realização de 

palestras sobre temas que estejam interligados com a área da saúde e que sejam de interesse dos 

idosos. A avaliação ocorre de maneira processual tendo como principais instrumentos o registro do 

envolvimento e da participação nas atividades propostas, bem como das entrevistas realizadas a cada 

três meses objetivando conhecer o feedback dos alunos sobre as vivências. 

Para a pretensão desse artigo apresentamos os resultados de um estudo de natureza qualitativa 

que foi efetivado com o grupo de idosos do projeto, totalizando o número de oitenta pessoas. A coleta 

de dados foi realizada nos meses de junho e julho de 2017, mediante uma entrevista semiestruturada, 

gravada, que foi norteada pela seguinte questão: Qual a importância do projeto para você? Na análise 

do material, utilizamos a abordagem de análise de discurso. Posteriormente, as entrevistas foram 

transcritas e em seguida analisadas e relacionadas com a perspectiva do referencial teórico que 

compõe a nossa reflexão. A partir de então construímos nosso posicionamento crítico acerca das 

principais categorias emergidas dos discursos dos idosos. Para o propósito desse trabalho, 

selecionamos algumas falas que nos auxiliaram para a construção das nossas considerações sobre os 

fenômenos estudados. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Entendemos que ao oportunizamos um espaço para a vivência em atividades destinadas à 

população idosa, estamos colaborando para a promoção, proteção e manutenção da saúde dessa 

parcela da população que se torna cada dia mais superlativa, necessitando de ações públicas efetivas. 

Espera-se através das ações desenvolvidas: maior autonomia dos idosos nas atividades de vida diária, 

melhor conscientização nos aspectos da saúde; mudanças nos hábitos de vida numa perspectiva mais 

saudável. Ao analisarmos as respostas das idosas ao serem questionadas sobre a importância das 

atividades vivenciadas no Projeto, percebemos que as mesmas atribuem uma mudança positiva 

significativa, segue alguns relatos: 

“Aqui, hoje eu me sinto muito bem, eu perdi 12 quilos. Eu me sinto bem melhor pra

dormir, pra caminhar, pra fazer minhas atividades estou bem melhor. Até pra fazer as 

atividades de casa, estou bem melhor, graças a Deus” (ALFM, 63). 

“Não senti mais dores nas pernas. Tenho mais ânimo para fazer as coisas, as atividades de 

casa. Durmo melhor, porque estava dormindo mal” (FFOL, 67). 

“As dores, né? Que graças a Deus acabou. É, que as dores acabou... disposição sempre tive, 

só que não podia por causa das dores, graças a Deus... “ (GLS, 75). 
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“Depois que passei a frequentar as atividades do projeto eu amplie meu grupo de amigos, e 

isso foi ótimo, hoje eu tenho uma vida social mais ativa e sei que posso fazer coisas que antes 

não podia” (IAF, 64). 

As falas das participantes do projeto contribuem para reforçar a relação salutar entre 

envelhecimento e a atividade física. Entre tantos benefícios para o bem viver na velhice que podem 

ser aferidos a partir da referida relação destacamos: o aumento da sensação de bem estar; disposição 

e prazer está relacionada além de fatores hormonais; o fortalecimento dos músculos das pernas e 

costas; melhora dos reflexos; melhora a sinergia motora das reações posturais; melhora a velocidade 

de andar; acréscimo da flexibilidade e da mobilidade, como favorece a manutenção do peso corporal 

(SPIRDUSO ,1995). 

Os relatos indicam a importância das práticas corporais para além dos efeitos positivos na 

condição física dos idosos. Além de favorecer o equilíbrio biológico do organismo, a atividade física 

contribui também para efeitos benéficos nos aspectos psicológicos e sociais do envelhecimento. De 

acordo com SWOAP ET AL (1994), a pratica da atividade física melhora a autoestima; a imagem 

corporal; Contribui no desenvolvimento da auto eficácia; diminui o estresse, a ansiedade e melhora 

as funções cognitivas e da socialização. Corroborando com BARROS (2006), é perceptível as 

contribuições que a atividade física traz aos idosos que tem a possibilidade de vivenciá-las, garantido 

assim, uma velhice bem sucedida, exercendo com autonomia sua função na sociedade. 

De acordo com Rolim e Forti (1999), a prática regular de atividade física beneficia variáveis 

fisiológicas (aumento de força muscular, aprimoramento da flexibilidade e amplitude de movimentos, 

a diminuição do percentual de gordura, a redução dos fatores que causam a queda, a melhor postura), 

psicológicas (melhoria da estética corporal, melhoria da autoestima e autoimagem, diminuição da 

ansiedade, melhora de alguns aspectos cognitivos) e sociais (maior integração e socialização e 

inserção em um grupo social).  

Os idosos apontam a atividade física como agente auxiliar importante para a promoção da 

saúde, para o desenvolvimento das funções fisiológicas, e como possibilidade de elevação da 

autoestima e de ampliar as relações interpessoais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Compreendemos que o projeto vivência em práticas corporais ao longo da vida, efetiva-se 

como uma iniciativa bem sucedida de intervenção, em nível de extensão, pretendida por instituições 

educacionais, como é o caso do IFRN, que prima pela promoção de efetivas transformações sociais 

das comunidades nas quais então instaladas. 

Reafirmamos que trazer as questões relacionadas ao processo de envelhecimento humano para 

os espaços da instituição escolar, tendo em vista as projeções para população mundial e brasileira e 

os seus vários desmembramentos para as diversas dimensões da vida (política, econômica, social, 

entre outras) é de fundamental importância. É preciso pensar, conhecer e elaborar ações de 

enfrentamento a essa nova realidade.  

Acreditamos que nossas reflexões podem contribuir para pensarmos a velhice e o 

envelhecimento humano para além das limitações físicas. Os idosos do projeto apresentam melhoras 

significativas das suas capacidades físicas, no nível da autoestima e principalmente coragem e 

determinação para enfrentar essa fase da vida. 
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Zumba na laje: ações integrativas e colaborativas entre o Campus EaD e a 

comunidade 

BRASIL, CORREIA, E. R.1; ARAÚJO, T. T. A.2; LEMOS, E. C. 3 e  MEDEIROS, P. C. 4

1 IFRN – Campus Natal Central; 2 IFRN – Campus Cidade Alta; 3,4 IFRN – Campus EaD 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho; Saúde 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo descrever as 

ações realizadas por meio do projeto Zumba na laje 

ressaltando como tem despertado interesse e 

envolvimento por parte da comunidade (interna e 

externa ao IFRN). O projeto de extensão surgiu em 

virtude de, durante a execução e divulgação desta 

ação no Projeto de Qualidade de Vida no Trabalho do 

Campus EaD, pessoas da comunidade externa 

demonstraram interesse em participar. Após a 

aprovação do projeto, foi iniciada a divulgação por 

meio do site e redes sociais, juntamente com uma pré-

inscrição para participação, foram selecionadas 20 

pessoas da comunidade e iniciaram-se as aulas de 

Zumba, onde foi possível abordar algumas temáticas 

através de ações integrativas e colaborativas entre o 

Campus EaD e a comunidade. 

ABSTRACT 

This article aims to describe the actions carried out 

through the “Zumba in the laje” project highlighting 

how it has aroused interest and involvement by the 

community (internal and external to the IFRN). The 

extension project came about because, during the 

execution and dissemination of this action in the 

Quality of Life Project at the Campus EaD, people 

from the outside community demonstrate an interest 

in participating. After the approval of the project, the 

publicity through the website and social networks 

was initiated, along with a pre-registration for 

participation, 20 people from the community were 

selected and Zumba classes were started, where it was 

possible to approach some themes through of 

integrative and collaborative actions between the EaD 

Campus and the community. 

1 INTRODUÇÃO 

A cada dia, observa-se que mais pessoas têm procurado investir em qualidade de vida e hábitos 

saudáveis, buscando uma maior longevidade com saúde.  

A definição de qualidade de vida é um tema complexo e bastante discutido, uma vez que trata 

de inúmeras dimensões que repercutem diretamente nas condições de vida de um ser humano. 

PALAVRAS-CHAVE: Zumba, qualidade de vida, estilo de vida 

KEYWORDS:  Zumba,  quality of life, life style 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2793



Segundo Dejours (1992), o conceito de qualidade de vida tem caráter subjetivo e multidimensional, 

o qual depende não só de fatores intrínsecos ao indivíduo, mas também de fatores extrínsecos, tais

como o bem-estar físico, psicológico, social, econômico, entre outros. 

Para Minayo (2010), a qualidade de vida é uma noção eminentemente humana, que tem sido 

ligada ao grau de satisfação que pode ser encontrado, por exemplo, na vida familiar, amorosa, social 

e ambiental e até mesmo à própria estética existencial. O termo pressupõe a propensão de efetuar uma 

síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e 

bem-estar. Além disso, o termo abarca muitos significados, que reflexionam "acerca de 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas 

épocas, espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a marca da 

relatividade cultural" (MINAYO, 2010, p.10).  

Logo, podemos compreender que a relação entre saúde e qualidade de vida depende da cultura 

da sociedade em que está inserido o sujeito. Pode estar relacionado a ações pessoais – âmbito 

subjetivo – bem como a programas públicos ligados à melhoria da condição de vida da população – 

âmbito objetivo.  

Conforme Almeida (2012), o estado de saúde serve como um indicador das possibilidades de 

ação do sujeito em seu grupo, apresentando-se como um facilitador para a percepção de um bem-

estar positivo ou negativo. É influenciado pelo ambiente, pelo estilo de vida, pela biologia humana e 

pela organização do sistema de atenção à saúde em que o sujeito está inserido.  

O hábito de praticar atividade física muitas vezes está relacionado a esse aspecto de atenção 

à saúde. Muitos indivíduos tentam associar esta ação com atividades lúdicas que proporcionem bem-

estar pessoal, como a dança. Nesta perspectiva, a Zumba® é uma modalidade de dança bastante 

difundida na atualidade, que alia ritmos latinos com movimentos fitness, acrescentando um trabalho 

muscular localizado e cardiovascular ao treino (Zumba, 2010). As aulas são pensadas a partir de 

movimentos e coreografias simples e fáceis de acompanhar e o alunos são unicamente motivados a 

seguir o ritmo e a se divertirem, independentemente da idade ou habilidades.  

Neste viés, as metas do projeto foram de planejar as ações iniciais e abertura de inscrições; 

ofertar das aulas de zumba, propor ações integrativas e, ao fim, concluir o projeto explicitando as 

ações realizadas durante a execução.  

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2794



2 METODOLOGIA 

Inicialmente, foi realizada uma pré-inscrição para os interessados em participar das atividades, 

onde foi definida a quantidade de vagas a serem preenchidas em virtude do espaço disponibilizado 

para realizar a atividade. Foi feito um cadastro reserva com uma demanda de 20 inscritos na qual os 

participantes que deixam de frequentar as aulas, são substituídos por outro aluno que deseja participar 

do projeto. Após o cadastro, as pessoas assinaram o termo de compromisso e responsabilidade 

afirmando que estão aptas para realizarem atividades físicas e/ou entregarem atestado médico para 

este fim, assim como autorizando o uso da imagem para postar nas redes sociais e portal da EaD.  

Em paralelo a isso, foi estabelecido o cronograma de oferta das aulas para o ano de 2018, que 

poderiam sofrer alterações caso as demais atividades acadêmicas interferissem na oferta. As aulas 

tiveram duração de 60 minutos e ocorreram durante as terças-feiras e quintas-feiras, das 16:30 às 

17:30. Em média foram trabalhadas 16 músicas contando com aquecimento inicial e relaxamento 

para conclusão da aula. 

Próximo às datas comemorativas ou em períodos de campanhas de conscientização, foram 

realizadas aulas temáticas como quadrilha junina em junho, agosto lilás em alerta à violência contra 

a mulher, setembro amarelo em prevenção ao suicídio.  

Todas as aulas eram acompanhadas por meio de lista de presença e avaliação da atividade. 

Também se realizou registros no formato de fotos e/ou vídeos e divulgados nas redes sociais. As redes 

sociais utilizadas para divulgação do projeto, foram: o Instagram @qvt.ead, para compartilhar as 

imagens registradas, ações realizadas e divulgação das pesquisas por meio dos dois projetos (extensão 

e qualidade de vida no trabalho), e Whatsapp, através da manutenção de um grupo que mantém a 

interação entre os participantes, além de divulgação de horários e locais das aulas. Além disso, o 

projeto também foi divulgado no Programa IFRN em Pauta e um foi desenvolvido vídeo para 

divulgação nos murais eletrônicos do Campus EaD. 

Ao final do projeto, foi aplicado o questionário do Pentáculo do Bem Estar para avaliar os 

resultados, bem como realizado um evento de culminância para confraternização com os 

participantes, compartilhamento das ações desenvolvidas e avaliação geral do projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com o Projeto Zumba na Laje, tem sido possível manter uma participação média de 10 pessoas, 

o equivalente a 50% da quantidade de vagas disponíveis. O público presente é composto
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especialmente pela comunidade interna (servidores, colaboradores e terceirizados) e comunidade 

externa. Foi perceptível que essa participação caiu consideravelmente no segundo semestre, quando 

foi necessário mudar o espaço, saindo da laje do prédio do Campus EaD, um ambiente aberto, arejado, 

com iluminação natural e um belo pôr-do-sol, para uma sala fechada. Além disso, o grupo passou por 

5 locais diferentes, para se estabelecer na sala atual, enfrentando alguns transtornos e causando o 

cancelamento de algumas aulas. 

Os resultados do projeto foram disseminados a cada aula, por meio das Redes Sociais 

(Instagram e WhatsApp), e periodicamente no Portal EaD ou programa IFRN em Pauta. Um artigo 

abordando o projeto também foi apresentado no 10º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no 

Serviço Público, que aconteceu em Porto Alegre/RS, no período de 26 a 29 de junho do corrente ano. 

Alguns resultados são mencionados informalmente pelos participantes do projeto, tais como: 

a diminuição da tensão e aumento da resistência muscular para execução das atividades cotidianas; 

um maior estímulo para ir ao trabalho; a diminuição de dores localizadas devido fatores ergonômicos 

do local de trabalho.  

De forma geral, ficou evidente a satisfação do público interno e externo com o projeto, devido 

à assiduidade dos participantes, às avaliações positivas de cada aula, e, principalmente, pelo constante 

contato de pessoas solicitando ingressar no projeto.  

A seguir, inserimos alguns registros do projeto: 

Imagem 1: Aula da zumba no local inicial: laje do prédio EaD. 

Imagem 2: Foto divulgada no Instagram para campanha conscientização em alerta à violência 

contra a mulher. 

Fonte: Projeto Zumba (2018) 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2796



Imagem 3: Apresentação de trabalho abordando o projeto de extensão Zumba na Laje 

no 18º Congresso de Stress da ISMA-BR. 

Imagem 4: Confraternização de festa junina com quadrilha 

Fonte: Projeto Zumba (2018) 

Imagem 5: Foto em homenagem a campanha do Outubro Rosa 2018 

Imagem 6: Local atual das aulas de zumba 

Fonte: Projeto Zumba (2018) 

Imagem 5: Zumba é adequado para todas as idades. 

Fonte: Projeto Zumba (2018) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De maneira explícita, alguns aspectos importantes podem ser observados e avaliados 

positivamente durante a execução, como a melhoria do humor, a disposição e sensibilização de cada 

participante com relação ao que a atividade da Zumba pode acrescentar a cada um. Observando o 

desenvolver da atividade dia após dia, podemos observar o prazer e a autoestima elevada dos 

participantes. Além disso, os indivíduos disseminam de forma positiva fazendo com que o interesse 

na participação se eleve ainda mais por toda a comunidade atingida.  

Houveram dificuldades no andamento do projeto em virtude da indisponibilidade de espaços 

adequados para a oferta das ações colocando o projeto em risco de continuidade. Algumas das aulas 

tiveram que ser canceladas no decorrer das ofertas, mas tem-se tentado manter um diálogo com os 

gestores dos Campus EaD e Natal-Central para contornar as dificuldades. 

Ao longo do desenvolvimento das atividades, desafios vão surgindo e espera-se que a 

Instituição reconheça ainda mais a importância do projeto, possibilitando uso de locais que até então 

não podem ser utilizados fixamente nos dias referentes. Também é esperado que possa ser realizada 

de forma plena a divulgação e disseminação das nossas ações para os demais servidores, técnicos, 

estudantes que, muitas vezes, desconhecem esse projeto e sua importância para o campus como um 

todo.  

Assim, enfatiza-se o quão importante o projeto é para o ambiente de trabalho e para a 

comunidade externa. O quanto a comunidade externa e os terceirizados, servidores, colaboradores e 

os próprios alunos podem ser beneficiados pelas ações deste projeto para que possam ter hábitos 

saudáveis e melhorar as relações de trabalho nesta ação vinculada à qualidade de vida. 
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ÁREA TEMÁTICA: Saúde e Educação 

RESUMO 

De acordo com o Ministério da Saúde, a água é 

o terceiro na lista dos alimentos incriminados,

sendo responsável por 6% dos casos de surtos 

alimentares. E, consequentemente, as escolas e 

creches são responsáveis por 7,9% destes casos. 

Portanto, é imprescindível a prática de análises 

microbiológicas recorrentes nos reservatórios, 

de forma a avaliar a existência de 

microrganismos patogênicos. Esse estudo tem 

como objetivo a avaliação das condições 

higiênico-sanitárias das águas dos bebedouros 

das instituições de ensino da cidade de Acari-

RN, através das análises microbiológicas. Dessa 

forma, foi avaliado se a água consumida pelos 

estudantes acarienses possui qualidade ou não. 

As análises realizadas mostraram que quase 

todas as escolas apresentaram resultado positivo 

quanto à presença de coliformes 

termotolerantes, tornando a água dessas escolas 

impróprias para o consumo humano.

ABSTRACT 

According to the Ministry of Health, water is the 

third in the list of foodstuffs incriminated, 

accounting for 6% of cases of food outbreaks. And 

consequently, schools and day care centers account 

for 7.9% of these cases. Therefore, it is 

indispensable to perform repeated microbiological 

analyzes in the reservoirs, in order to evaluate the 

existence of pathogenic microorganisms. This study 

aims to evaluate the hygienic-sanitary conditions of 

drinking water in schools in the city of Acari-RN, 

through microbiological analyses. In this way, it was 

evaluated whether the water consumed by the 

students of Acari has quality or not. The results of 

this study showed that the presence of fecal 

coliforms was associated with a high prevalence of 

thermotolerant coliforms.

PALAVRAS-CHAVE: Água, Microrganismos, Análise, Escolas. 

KEYWORDS: Water, Microorganisms, Analyses, Schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

Elemento indispensável a todos os seres vivos, a água constitui o insumo essencial à preservação 

da vida no planeta, porém para o consumo humano existe apenas uma pequena quantidade 

(SCHAZMANN et al, 2008). A água é a substância mais comum do planeta e cobre cerca de 71% 

da superfície da Terra, porém apenas 0,147% estão aptos para o consumo em lagos, nascentes e em 

lençóis subterrâneos (BETTEGA et al., 2006). Por conseguinte, água potável (do latim potus, 

bebida; potabilis, bebível; e potare, beber) é entendida como aquela que pode ser consumida por 

pessoas e animais sem riscos de causar doenças. Em face disso, a água de consumo humano é 

considerada como o principal veículo de transmissão de microrganismos patogênicos – capazes de 

causar infecções gastrointestinais (ingestão de células viáveis de patógenos que aderem à mucosa 

colonizando o intestino) –, por isso é imprescindível a realização de analises microbiológicas das 

águas. 

Segundo a Organização Mundial de saúde cerca de 80% das doenças que ocorrem em países em 

desenvolvimento são veiculadas pela água contaminada (CARVALHO et al, 2009). De acordo o 

Ministério da Saúde, nos gráficos de perfil epidemiológico, (2016, p. 13) as escolas e creches são 

responsáveis por 7,9% dos surtos alimentares no Brasil de 2007 a 2016. Isso pode ocorrer pelo fato 

de diversas escolas brasileiras não possuírem um eficiente programa de higienização dos 

reservatórios de água, seja por imprudência, seja por falta de conhecimento, de maneira que os 

reservatórios passam por longos períodos sem serem higienizados. Portanto, é imprescindível a 

prática de análises microbiológicas recorrentes nestes reservatórios, de forma a avaliar a provável 

existência de bactérias patogênicas. Através da análise da água é possível a identificação de alguns 

microrganismos nocivos à saúde humana, como os coliformes termotolerantes (subgrupo das 

bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2ºC em 24 horas; tendo como 

principal representante a Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal).   

O trabalho mostrou-se de suma importância para o grupo, pois por intermédio do mesmo 

conseguiu-se colocar em prática e recordar os diversos conteúdos trabalhados em sala de aula 

durante os quatro anos do curso Técnico Integrado em Alimentos. Além da importância para a 

comunidade escolar acariense, uma vez que as águas eram analisadas, mas a população não tinha o 

conhecimento dos resultados, e assim não tinha noção da melhora que deveria ser feita referente à 

qualidade da água oferecida aos estudantes, de maneira a diminuir o número de surtos alimentares 

na população acariense.  
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Sendo assim, esse estudo tem como objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias das águas 

dos bebedouros das instituições de ensino da cidade de Acari-RN, através das análises 

microbiológicas para identificar a possível presença de coliformes termotolerantes nas amostras 

coletadas. Também será avaliado se a água consumida pelos estudantes acarienses possui qualidade 

ou não, e, por conseguinte, serão tomadas medidas para evitar possíveis surtos em decorrência da 

contaminação da água. Além disso, serão mostrados os resultados das análises feitas, durante um 

período de três meses, promovendo, em seguida, a conscientização dos responsáveis pelas escolas 

em relação às boas práticas de higienização e às medidas que devem ser tomadas em relação à 

mesma. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa feita apresenta caráter qualitativo, identificando apenas a presença ou ausência dos 

contaminantes em questão. Coletou-se e analisou-se duas amostras de cada instituição de ensino 

público das quatro situadas em Acari-RN, totalizando 8 (oito) amostras de água, sendo quatro delas 

recolhidas às 7 horas da manhã e as demais às 11 horas da manhã. As análises foram realizadas no 

período de dezembro de 2017, sendo interrompida pelas férias, e reiniciadas em março de 2018. 

Analisou-se todo o material coletado no Laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Currais Novos.  

Para a coleta de amostras de água de abastecimento utilizou-se frascos de vidro esterilizados, 

com capacidade de 1000 mL, adicionados de 1,0 mL de solução com concentração a 2% de 

Tiossulfato de Sódio para cada 500 mL de água, visto que a água utilizada era clorada. Coletou-se a 

água da torneira dos bebedouros das instituições de ensino, sendo todas estas de plástico, seguida da 

passagem de algodão com álcool e de um minuto de escoamento. Em seguida, adicionou-se 1L de 

água nos frascos, transportaram-se os frascos em recipiente isotérmico até o Laboratório de 

Microbiologia, onde foram submetidos às análises microbiológicas que duravam cerca de 5 dias. 

Para a realização dessas análises das águas utilizou-se a técnica dos tubos múltiplos, confirmando 

qualitativamente a ausência ou presença dos coliformes através da tabela de Número Mais Provável 

(NMP). Separou-se 10 tubos de ensaio, utilizando aqueles com capacidades maiores para os meios 

LST (lauril sulfato triptose) e capacidades menores para os meios BVB (verde brilhante) e EC 

(Escherichia coli), contendo tubos de Duhran de tamanho médio em cada tubo, com abertura 

direcionada para baixo.  
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Realizou-se em duas etapas: na primeira, inoculou-se 10 mL da amostra em 10 mL de caldo 

lauril sulfato triptose (LST) em concentração dupla, utilizando pipeta previamente esterilizada, com 

capacidade também de 10 mL. O meio LST inibe a microbiota acompanhante e, ao mesmo tempo, é 

um meio de enriquecimento para bactérias do grupo dos coliformes. Bactérias deste grupo causam 

turvação no meio com formação de gás, detectada através dos tubos de Duhran, após 48 horas de 

incubação a 37°C em estufa. Realizou-se a segunda etapa através da inoculação de alçadas dos 

caldos laurel positivo em caldos seletivos para Escherichia coli (EC). Após incubação a 44,5ºC em 

banho-maria, durante, precisamente, 24 horas, ocorre turvação do caldo EC com formação de gás, 

quando positivos para coliformes fecais (ROMPRÉ et al., 2002). O resultado é acusado também 

pelo caldo verde brilhante (BVB), utilizando tubos incubados a 37ºC por 24 ou 48 horas, ocorrendo 

também a turvação do caldo e formação de gás, quando positivos para coliformes totais. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Consoante as análises realizadas nos bebedouros das 4 (quatro) escolas, obteve-se os 

seguintes resultados: 

Gráfico 1: Resultados obtido nas análises da escola A 

Portanto, obteve-se resultado positivo para coliformes totais e termotolerantes, sendo assim 

a água analisada da escola A está contaminada. 

Gráfico 2: Resultados obtido nas análises na escola B. 

Segundo as análises realizadas, encontrou-se a presença de coliformes totais, por outro lado 

passaram-se do prazo ideal de leitura dos resultados obtidos no meio EC, por isso os resultados 

foram compreendidos como falsos positivos. Dessa forma, não foi feita a confirmação de 
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coliformes fecais na escola B. Por isso, não se pode afirmar que essa água também está imprópria 

para o consumo. 

Gráfico 3: Resultados obtidos nas análises da escola C. 

Os resultados da escola C também foram positivo para coliformes totais e 

termotolerantes, tornando-se também inadequada ao consumo. 

Gráfico 4: Resultados obtidos nas análises da escola D. 

Devido a pequena quantidade de amostras com resultados positivos para coliformes totais e 

nenhuma amostra positiva para coliformes termotolerantes, pode-se concluir que essa escola 

apresenta sua água adequada para o consumo dos seus alunos. 

Por conseguinte, obteve-se que das 4 (quatro) escolas analisadas, apenas uma está servindo 

aos alunos uma água livre de microrganismos, entretanto esse resultado já se era esperado, pois os 

bebedouros das instituições de ensino, são antigos e aparentemente mostram que não se tem uma 

devida higienização. 

Gráfico 5: Resultado total das análises realizadas. 
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Salvo que esse projeto ainda está andamento, pois a cidade de Acari possui 6 (seis) escolas 

municipais, de modo que ainda falta realizar análise em duas delas, porém vem encontrando inúmeros 

desafios para o término desse trabalho, como a demora na leitura dos resultados associado, visto que a leitura 

de cada escola dura, em média, 5 (cinco) dias e também pelo fato das escolas terem entrado em férias no 

período de agosto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A maioria das escolas mostrou-se inapta ao consumo de suas respectivas águas, não 

atendendo aos padrões exigidos pela RDC n° 54 de 15 de junho de 2000, que exigem a potabilidade 

caracterizada pela ausência desses microrganismos patogênicos. Dessa forma, compreende-se a 

importância da higienização adequada dos reservatórios utilizados à distribuição de água em 

diversos âmbitos, principalmente no âmbito educacional, no qual uns grandes números de pessoas 

consomem a água disponibilizada. 

Diversos fatores podem ter influenciado os resultados positivos encontrados, como a 

limpeza inadequada dos bebedouros, manipulação inadequada na hora da distribuição, tratamento 

ineficiente da água potável, entre diversos outros. Ainda serão realizadas análises em mais  uma 

escola, e com estas espera-se resultados mais satisfatórios, onde a saúde de diversos consumidores 

não estará em risco por práticas inadequadas de manipulação. Por fim, como sugestão de melhoria 

para futuros projetos poderia ser realizado um que visasse a análise dos bebedouros, uma vez que 

estes são apontados como a principal de contaminação das águas. 
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O JIU JITSU COMO FERRAMENTA EDUCATIVA NO IFRN 

PARNAMIRIM 

GOMES, B. E. G.1; BARBOSA, A. M. A.2; SILVA, C. S. M.3; MACENA, L. M.4 
1,2,3,4 IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde. 

RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados da adoção do 

Jiu-Jitsu como ferramenta educacional no campus 

Parnamirim do IFRN. O projeto é aberto a 

comunidade externa e a servidores e alunos do 

compus. Os treinos ocorrem quatro vezes por semana, 

em aulas de 1h30 de duração composta por etapas de 

aquecimento, fundamentos do Jiu-Jitsu e luta. No 

caso dos alunos do campus, além da presença e 

disciplina nos treinos também é exigido bom 

rendimento escolar e presença em sala. Este projeto 

contribuiu para ampliar o contato com a comunidade 

externa, bem como fomenta a formação de novos 

atletas, incentivando seus alunos na participação de 

competições regionais, mas, sobretudo, o maior foco 

é na formação de pessoas mais responsáveis e com 

melhor saúde. 

ABSTRACT 

This work shows the results of the adoption of Jiu-

Jitsu as an educational top at IFRN campus 

Parnamirim. The project is open for the external and 

internal community. The moments of practice occurs 

four times a week in classes of 1h30 of duration. For 

the IFRN students, we demand a good scholar 

performance and the presence in their classrooms. 

This project contributes to grow the contact with the 

community, as well as instigates the qualification of 

new athletes by the participation in regional 

tournaments. But, mainly, we focus on the formation 

of better people, more responsible, calm an with 

better general health.  

1 INTRODUÇÃO 

A mídia e uma parcela da sociedade muitas vezes difundem de forma equivocada a associação 

do praticante de artes marciais a comportamentos violentos. No entanto, o que se verifica na prática 

é exatamente o contrário na grande maioria de adeptos. A prática de uma arte marcial tende a melhorar 

PALAVRAS-CHAVE: Jiu-Jitsu, Saúde, Cidadania, Qualidade de vida. 

KEYWORDS: Jiu-Jitsu, Health, Citizenship, Life quality. 
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o convívio social, a disciplina e a condição física e psíquica do seu praticante. O presente projeto

promove a prática do Jiu-Jitsu aberta a alunos, servidores e à comunidade externa do município desde

maio de 2016, com o objetivo de melhorar o rendimento físico, a disciplina e as habilidades

psicossociais dos seus praticantes. Atualmente, temos cerca de 40 alunos matriculados divididos entre

as turmas da manhã (segunda e quarta) e da tarde (terça e quinta). Em sua maioria, os alunos são

jovens na faixa etária de 15 a 20 anos. Não há distinção quanto ao tipo físico ou gênero, sendo que

na turma da tarde há maior incidência de alunas mulheres, sendo cerca de 40% dessa turma.  O projeto

não contempla crianças muito jovens, menores de 13 anos, por ser um público específico, diferente

da faixa etária do IFRN, e que demandaria uma metodologia de treino diferenciada.

O Jiu-Jitsu é uma das artes marciais mais difundidas e em maior crescimento no mundo. Em 

tradução para o português, a palavra Jiu-Jitsu significa “arte suave” e se caracteriza pela ênfase em 

técnicas de alavanca, imobilizações, chaves e projeções. O Jiu-Jitsu foi introduzido no Brasil em 1914 

na cidade de Belém do Pará por Mitsuo Maeda, um dos discípulos do mestre Jigoro Kano. Um dos 

primeiros alunos de Maeda foi Carlos Gracie, que durante cinco anos teve aulas que impactaram sua 

vida, tornando-o mais autoconfiante e disciplinado. Ao mudar-se com a família para o Rio de Janeiro, 

Carlos abriu uma academia e passou a ensinar os seus irmãos mais novos, Oswaldo, Gastão, George 

e Hélio, considerados os fundadores do que viria a se chamar de Jiu-Jitsu brasileiro ou Jiu-Jitsu 

Gracie. A paixão pelo Jiu-Jitsu fez com que Carlos e seus familiares dedicassem as suas vidas a esta 

arte, difundindo-a no mundo inteiro (GRACIE BARRA, 2018). Hoje, independente do lado 

competitivo, o Jiu-Jitsu brasileiro é praticado por milhares de pessoas de todas as classes sociais, sem 

limitações quanto a porte físico, habilidade esportiva ou idade. 

Um estudo realizado por Pacheco (2012) com 15 estudantes adolescente praticantes de artes 

marciais, demonstrou que as artes marciais podem auxiliar na redução de comportamento agressivo 

em adolescentes nas aulas de Educação Física escolar pois ajudam na melhoria do autoconhecimento, 

autocontrole e da capacidade de não agir/reagir agressivamente diante uma situação de conflito. 

É importante observar que iniciativas semelhantes a este projeto vêm sendo desenvolvidas no 

Brasil e no mundo. Uma das mais notáveis é o projeto de inserção da prática do Jiu-Jitsu nas escolas 

públicas de Abu-Dhabi (UAEJJF, 2018). Em um programa que vem sendo executado desde 2008 

pelo Conselho de Educação de Abu-Dhabi, alunos do sexto ao décimo segundo nível tem aulas de 

Jiu-Jitsu visando melhorar sua nutrição, valores morais e habilidade físicas e técnicas. No ano de 

2014, mais de 100 (cem) escolas estavam participando do programa com cerca de 38.000 (trinta e 

oito mil) estudantes matriculados. 

No Brasil, o projeto social Cícero Costha (COSTHA, 2018) é outra iniciativa digna de 

destaque. O professor Cícero implantou em sua academia, na cidade de São Paulo, o "Projeto Social 

Lutando pelo Bem", voltado a ensinar Jiu-Jitsu de forma gratuita a crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social ou que tem talento para o Jiu-Jitsu mas não tem condições 

financeiras de arcar com os custos da prática. Esse projeto se destaca por formar diversos campeões 

em nível mundial, como Leandro Lo e os irmãos Paulo e João Myao. 

O desenvolvimento do projeto no âmbito do campus Parnamirim do IFRN tem como visão 

proporcionar a melhoria da condição física, do respeito ao próximo, do autocontrole e da socialização 

dos participantes. O projeto acolhe tanto alunos iniciantes, sem qualquer experiência prévia com a 

arte, quanto por aqueles que já treinam o Jiu-Jitsu a vários meses ou anos nas mais diversas academias. 

Como fruto da sua continuidade, os alunos que iniciaram no ano de 2016 estão com prática 

de mais de dois anos, o que já permite observar a melhora em condicionamento físico e o bom 

desempenho nas participações em campeonatos escolares, como os Jogos Escolares da Juventude de 

Parnamirim (JUVEPS – SETEL, 2018) e os Jogos Escolares do RN (JERNS), bem como em 

campeonatos particulares, como o Grand Slam Nordeste de Jiu-Jitsu e o Nordeste Open. Em relação 
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ao JUVEPs do ano de 2018, foram inscritos 11 estudantes do projeto, tanto no feminino quanto no 

masculino. A competição está prevista de ocorrer no final do mês de setembro de 2018.   

2 METODOLOGIA 

Cumpre destacar que o público alvo principal do projeto são jovens e adultos de escolas 

públicas da região, bem como alunos do campus Parnamirim. O projeto possui atualmente cerca de 

40 praticantes matriculados da comunidade externa e interna. São ministradas semanalmente 4 

(quatro) aulas com duração de uma hora e meia, sendo 2 (duas) pela manhã e 2 (duas) à tarde. Cada 

momento de aula é normalmente composto por aquecimento e alongamento, uma parte onde são 

passadas algumas técnicas de Jiu-Jitsu, momentos de luta entre os participantes e, ao final, orientação 

sobre comportamento interpessoal e aspectos filosóficos da arte marcial.  

Uma das frentes de atuação do projeto visa preparar os alunos do ensino médio matriculados 

para a participação em Jogos Escolares. Neste ano, os alunos irão participar nas categorias cadete (até 

17 anos) e adulto (acima de 18 anos) masculino e feminino dos Jogos da Juventude Escolar de 

Parnamirim (JUVEP’s). Pretende-se participar também dos jogos Escolares do RN (JERNS), a maior 

competição escolar do estado, sendo o primeiro campeonato escolar do país (SEEC-RN, 2016), bem 

como em outras competições oficiais. 

As ações vêm sendo executadas em parceria com o professor de Jiu-Jitsu Bruno de Aguiar 

Ramos, faixa preta da academia Gracie Barra Parnamirim e seu aluno instrutor faixa marrom de Jiu-

Jitsu Alexandre Magno. O professor Bruno Ramos é filiado à Federação Internacional de Jiu-Jitsu 

(CBJJ/IBJJF) e possui mais de 20 anos de prática do esporte. Cumpre destacar que ele é um dos 

principais competidores do estado do RN, participando ativamente de competições nacionais e 

internacionais, sendo campeão brasileiro nos anos de 2012 e 2017. 

Além dos momentos de aulas é realizado periodicamente o acompanhamento e 

aconselhamento de saúde, em parceria com a equipe medida do campus e, para aqueles que são alunos 

do campus Parnamirim, o acompanhamento escolar e de presença em sala de aula por meio do sistema 

acadêmico (SUAP) e do contato com a equipe técnico pedagógica. No caso do acompanhamento de 

saúde, ao iniciar no projeto o aluno responde a um questionário e é examinado pelo médico do campus 

que realiza exames clínicos e de histórico pessoal e familiar de saúde. Periodicamente os exames 

clínicos e a aferição de sinais vitais como pressão arterial, batimentos cardíacos e índice glicêmico 

são realizados como forma de aferir e acompanhar a evolução da saúde geral. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados alcançados até o momento estão a divulgação do esporte junto à comunidade, 

o que se realizou por meio da apresentação do projeto em escolas do município, a inclusão do Jiu-

Jitsu como modalidade nos Jogos Internos do Campus Parnamirim a partir de 2016, o que mobilizou

e proporcionou a participação de alunos de todos os cursos da instituição. Os integrantes do projeto

também apoiaram a realização da primeira edição do Parnamirim Open de Jiu-Jitsu, evento esportivo

realizado em maio de 2017 no ginásio do campus Parnamirim. Os integrantes do projeto foram isentos

da taxa de inscrição e tiveram uma boa participação, conquistando medalhas em diversas categorias.

Para aqueles que tem aptidão e interesse na parte esportiva do Jiu-Jitsu, todos os anos há o 

apoio e a participação nos jogos escolares (JUVEPS, JERNS), bem como em competições particulares 

organizadas na região. Normalmente, os alunos do projeto conseguem bons resultados nessas 

competições, sendo esta uma área que pretende ser ainda mais incentivada nesta edição do projeto.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto espera alcançar a meta de propagar os ensinamentos físicos, técnicos e filosóficos 

do Jiu-Jitsu tendo em vista a melhoria da saúde, qualidade de vida, autocontrole e disciplina dos seus 

participantes. Outras frentes de atuação que se espera ampliar é a divulgação do esporte junto à 

comunidade através do apoio a realização de eventos e apresentações, bem como o incentivo a 

participação de alunos do curso técnico integrado em competições esportivas escolares regionais. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE FONTES 

HÍDRICAS ALTERNATIVAS DA CIDADE DE CURRAIS NOVOS – RN 

SILVA, C. H. A. da1; FELIX, I. A. M.2 e MEDEIROS, I. de F.3 

1,2,3 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde. 

RESUMO

Com a atual seca e a resultante escassez de água 

enfrentada pela região Nordeste do Brasil, a 

população tem que buscar fontes alternativas de 

abastecimento de água. A água é vida; se tratada 

e distribuída adequadamente, deve apresentar-se 

sempre potável para não oferecer riscos à 

sociedade. Sendo assim, este projeto busca fazer 

o monitoramento da qualidade microbiológica da

água das fontes de abastecimentos coletivos da 

cidade de Currais Novos (RN), a fim de garantir 

à população um recurso com padrão de 

potabilidade e promoção da saúde e segurança 

alimentar. 

ABSTRACT 

With the current drought and the consequent 

water shortage faced by the Northeast region 

of Brazil, the population has to seek alternative 

sources of water supply. Water is life; if 

properly treated and distributed, must always 

be potable in order not to pose risks to society. 

Therefore, this project seeks to monitor the 

microbiological quality of water from the 

collective supply sources of the city of Currais 

Novos (RN), in order to guarantee to the 

population a resource with a standard of 

potability and health promotion and food 

securit

1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de oferecer uma água com qualidade e isenta de contaminação para o consumo 

humano é conhecida desde os tempos mais antigos, em vista deste bem indissociável ser um grande 

veículo de doenças e estar associado a relatos de grandes surtos epidêmicos (CRUZ, 2014). 

PALAVRAS-CHAVE: água, coliformes, E. coli, segurança alimentar, potabilidade. 

KEYWORDS:  water, coliforms, E. coli, food safety, potability. 
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A portaria do Ministério da Saúde nº 2.914/2011, principal legislação brasileira referente à 

qualidade da água, define água potável como aquela que atende ao padrão de potabilidade 

estabelecido pelo órgão público, isenta de contaminantes físicos, químicos e microbiológicos em 

quantidades suficientes que venham a oferecer riscos à saúde, aplicando-se a toda água que é 

destinada ao consumo humano (MS, 2011). 

Os coliformes são o principal grupo de bactérias que indicam a qualidade microbiológica da 

água, representando, caso presentes nesse recurso, ineficiência nas condições higiênico-sanitárias. 

Além do mais, a contaminação das reservas de água doce por esgotos, lixo, entre outros, é um 

problema social responsável pela transmissão desses e de outros patógenos, responsáveis por 

transmitir doenças e provocar epidemias (SILVA, 2007). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), doenças como infecções, febre tifoide, 

cólera, salmonelose, shigelose, poliomielite, hepatite A, verminoses, amebíase, giardíase e 80% das 

doenças causadas por microrganismos patogênicos são oriundas de águas contaminadas, sendo um 

fator desencadeante de alta taxa de mortalidade (OLIVEIRA et al., 2010). 

O Seridó do Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, sofre com os duros períodos de 

estiagem, onde o maior problema enfrentado é a disponibilidade de água para fornecimento bem como 

a distribuição e acesso pela população a esse bem. Uma das alternativas encontradas foi a implantação 

de sistemas de abastecimento público (chafarizes) via caminhões-pipa em diferentes bairros de cada 

cidade, a fim de atender à toda a população. Essa água, em sua maioria, é retirada de escavações de 

poços ou de fontes hídricas alternativas que geralmente não passam por um tratamento adequado, o 

que facilita a propagação de doenças. Em vista disso, tem-se questionado a qualidade da água 

oferecida nesses pontos de abastecimento à população da cidade de Currais Novos (RN) e como a 

baixa potabilidade desse recurso pode afetar a segurança e saúde da sociedade. 

Tendo em vista o exposto, este trabalho tem por objetivo geral analisar a qualidade 

microbiológica da água de pontos de fornecimento público na cidade de Currais Novos, tendo como 

base os requisitos estabelecidos pela legislação em vigor, com o intuito de divulgar os resultados para 

a sociedade e para os órgãos públicos responsáveis, atendendo, assim, à demanda de um problema 

social. Para isso, estabelece-se os objetivos específicos: (1) observar se as amostras estão dentro dos 

padrões de potabilidade referente à qualidade microbiológica exigidos pela portaria do Ministério da 

Saúde nº2.914/2011; e (2) aplicar a técnica do Número Mais Provável (NMP) para aferição do nível 

de contaminação das amostras analisadas por bactérias do grupo coliformes, principais indicadores 

da qualidade e potabilidade da água. 
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2 METODOLOGIA 

Para a execução do referido projeto, expõe-se o seguinte plano metodológico: 

- Visita para contato com responsáveis pelas fontes alternativas de distribuição da água e

realização de um cadastro dessas fontes de forma a possibilitar o planejamento da amostragem; 

- Aplicação de Checklist identificando as não conformidades que possam atuar como

interferentes na qualidade, por alunos bolsistas e colaboradores, onde serão avaliadas as condições 

higiênico-sanitárias das áreas de trabalho, bem como se há instruções de trabalho utilizadas desde a 

recepção da água até a entrega à comunidade; 

- Realização de um compacto diagnóstico seguido do plano de ação para efetivação das

devidas ações corretivas; 

- Capacitações teóricas e práticas a partir das legislações específicas: Portaria do Ministério

da Saúde nº 2.914/2011 que estabelece: Implantação das boas práticas de manejo; Higiene ambiental; 

Controle Integrado de Pragas, Higiene pessoal; Higiene de utensílios, Móveis e Equipamentos; 

Desenvolvimento de POPs (Procedimentos Operacionais Padronizados simplificados), e ITs 

(Instruções de Trabalhos simplificadas), buscando a sensibilização de todos os distribuidores de água; 

- Coleta de amostras de água de cada fonte alternativa cadastrada mensalmente a partir da

realização das capacitações teóricas seguido de análise microbiológica para coliformes no laboratório 

de Microbiologia e Biologia Molecular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN), campus Currais Novos; 

- Aferição do Número Mais Provável para identificação dos níveis de contaminação das

amostras, bem como comparação com os valores estabelecidos pela legislação vigente; 

- Coleta final das amostras e fechamento do relatório.

- Para a execução do projeto tem-se uma equipe de 5 pessoas, sendo dois alunos do curso

Técnico Integrado em Alimentos e 3 técnicos de laboratório. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se com o referido projeto: 
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- Incentivar os alunos do Curso Técnico em Alimentos a realizar trabalhos educativos na

comunidade, atuando como um agente transformador da realidade local atual e visando alcançar 

melhorias nos serviços prestados à comunidade a partir da geração de uma água de qualidade e 

segurança microbiológica a ser distribuída à população de Currais Novos-RN; 

- Desenvolver habilidades sobre como repassar os conhecimentos técnicos teóricos e práticos

através de ações de extensão para melhorar os serviços prestados à comunidade e a qualidade da água 

das fontes alternativas de abastecimento; 

- Gerar ações corretivas que ampliam o progresso econômico e social da comunidade,

distribuindo água com padrões de potabilidade para a comunidade e evitando, assim, a propagação 

de doenças por esse meio; 

- Com a execução deste projeto, estima-se alcançar 5000 pessoas dos bairros de onde as

amostras são coletadas; 

- Divulgar os resultados para a comunidade e órgãos responsáveis por meio de palestras,

treinamentos para os colaboradores e campanhas públicas. 

Água: importância, abundância e disponibilidade 

A água é um bem indispensável de extrema importância para a vida em todo o planeta e para 

a sobrevivência do ser humano, desempenhando um papel fundamental nas atividades produtivas 

como a agricultura, indústria e pecuária (KUHNEN, IMPROTA e SILVEIRA, 2009).  

Segundo Neves-Silva, Martins e Heller (2018), os direitos humanos referentes à água afirmam 

que todo ser humano possui garantia ao acesso, de forma não discriminatória, embora uma parte da 

população tenha esse direito violado. Foi elaborado em 2002 pelo Comitê das Nações Unidas sobre 

os direitos econômicos e sociais o comentário geral nº 15 sobre o direito humano à água; de acordo 

com o comitê, o acesso à água como um direito enquadra-se como determinante para uma vida com 

qualidade. 

Consoante o comentário geral nº 15, o acesso à água deve respeitar alguns requisitos – 

qualidade/segurança, disponibilidade, aceitabilidade e acessibilidade física e financeira. Portanto, a 

água deve apresentar condições organolépticas, químicas e microbiológicas favoráveis para que o 

consumidor não busque fontes alternativas não seguras, além de que deve haver disponibilidade 

suficiente para o uso doméstico e pessoal (NEVES-SILVA, MARTINS e HELLER, 2018). 

Microrganismos indicadores de contaminação 
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Os principais microrganismos indicadores de contaminação e estudados na avaliação da 

qualidade tanto da água quanto dos alimentos são os coliformes. Esse grupo inclui bactérias dos 

gêneros Escherichia, Enterobacter e Klebsiella e dividem-se em coliformes totais e termotolerantes 

(FORSYTHE, 2013). 

 Esses microrganismos foram historicamente utilizados como indicadores capazes de medir 

os níveis de contaminação fecal e a presença potencial de patógenos entéricos em água doce. Sendo 

assim, sua existência nos alimentos e na água possui uma vasta relevância higiênica e podem denotar 

a ausência ou não de boas condições higiênico-sanitárias, além desses grupos englobarem importantes 

patógenos responsáveis por transmitir doenças. 

O termo “coliforme total” designa as bactérias Gram-negativas, aeróbias ou anaeróbias 

facultativas, em formato de bastonete e que pertencem à família Enterobacteriaceae. Para a 

identificação desse grupo observa-se, principalmente, a produção de gás proveniente da fermentação 

da lactose e da glicose ou de outros açúcares, resultando na produção de ácidos e gás, durante um 

período de 24-48 horas à uma temperatura ótima de 35-37ºC (SILVA et al., 2007).  

Os coliformes termotolerantes, conhecidos também por coliformes fecais, são um subgrupo 

dos coliformes totais, porém, restringe-se às bactérias capazes de fermentar a lactose em apenas 24 

horas e capazes de suportar temperaturas acima de 40ºC, sendo a temperatura ótima em torno de 44,4-

45,5ºC, com produção de gás. A esse grupo pertence a bactéria Escherichia coli, associada a diversos 

casos de surtos alimentares (ARAÚJO, 2016). 

A água consumida pelos humanos torna-se um grande veículo para enfermidades, tornando, 

assim, primordial a sua avaliação microbiológica. A transmissão de patógenos pode ser de forma 

direta, pela ingestão da água contaminada, ou indireta, quando essa água é empregada no preparo de 

alimentos, na higiene pessoal e doméstica e na agricultura. 

A ingestão de água contaminada por bactérias do grupo coliformes pode causar infecções, 

gerando sintomas como febre, vômito, diarreia e outras disfunções gastrointestinais; em grupos de 

risco (idosos, crianças e enfermos, principalmente), uma infecção por parte desses microrganismos 

pode gerar inúmeras complicações. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O consumo de água de fontes hídricas alternativas pode ser um potencial veiculador de agentes 

patogênicos que disseminam doenças, afetando a segurança alimentar da comunidade e a potabilidade 
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desse recurso inestimável. Logo, este trabalho apresenta grande importância social e seus resultados 

devem ser informados aos órgãos responsáveis para que medidas corretivas possam ser tomadas e 

surtos epidêmicos de origem microbiológica relacionados à água contaminada possam ser evitados, 

contribuindo significativamente para que a população, independentemente de qualquer distinção, 

tenha acesso a esse direito básico e vital com segurança e qualidade.  
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CENTRO DE PROMOÇÃO A SAÚDE DO IDOSO: ENVELHECIMENTO 

ATIVO NO IFRN  

DANIEL SILVA SANTOS.1 e LIDIANE OLIVEIRA LEÃO.2 
1,2 IFRN – Campus Natal – Cidade Alta 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO 

Cada vez mais cresce o número de pessoas idosas no 

Brasil e com isso, aumenta-se também o esforço de 

conceituar velhice. Pois os idosos são visualizados 

como um problema social, sendo excluídos do 

convívio familiar e comunitário, porém conceituamos 

o envelhecimento ativo, mostrando que  para que os

idosos sejam mais ávidos e com boa saúde é 

importante as atividades físicas,  dessa forma, o 

Centro de promoção a saúde do idoso que promove 

atividades de envelhecimento ativo, visando  

melhoria nas relações sociais, além de mudanças 

físicas e de saúde.

ABSTRACT 

Increasingly, the number of older people in 

Brazil is increasing and, with this, the effort to 

conceptualize old age increases. For the elderly 

are seen as a social problem, being excluded from 

family and community living, but we 

conceptualize active aging, showing that for the 

elderly to be more avid and in good health is 

important physical activities, thus the Center for 

promotion the health of the elderly that promotes 

activities of active aging, aiming at improving 

social relations, as well as physical and health 

changes.

1 INTRODUÇÃO 

A chegada à Terceira Idade, que no Brasil se traduz nos 60 anos, traz consigo limitações sobre 

um corpo já muito vivido. Já não se tem a mesma vitalidade, a rapidez dos movimentos e do 

raciocínio, a mesma coordenação motora da época da juventude. Há mais tempo disponível, mas os 

idosos não sabem o que fazer com ele. 

O envelhecimento não significa perda, afastamento, negação. Mesmo apresentando problemas 

de saúde, pessoas idosas podem manter uma vida mais ativa com motivação e disposição ocupando 

melhor seu tempo livre e usufruindo de uma velhice com ganhos de forma mais satisfatória. A 

realização de uma atividade prazerosa pode tomar formas variadas e envolve convívio social 

importante para o seu bem-estar. 

PALAVRAS-CHAVE: Idosos, Envelhecimento, Ativo, Saúde. 

KEYWORDS: Seniors, Aging, Active, Health. 
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Sabemos que poucas são as pessoas que podem usar um tempo do seu dia para fazer aquilo 

de que mais gostam, sem obrigação, o chamado tempo de lazer. Atividades que lhe dão prazer como 

caminhar nas imediações da sua casa, em lugares de natureza, andar à beira-mar, admirar uma 

paisagem, conversar com os amigos, vizinhos, fazer uma visita a quem necessite de atenção, assistir 

um filme, praticar algum esporte, fazer palavras cruzadas, ler um livro de ficção ou romance, ir a uma 

festa, a um baile, escrever, desenhar, pintar, tocar um instrumento, escutar uma boa música, entre 

outras, são atividades de lazer interessantes, sem obrigação, que causam prazer e que trazem 

satisfação e contentamento durante a vida. 

Para alguns autores como Marcellino (2005) o lazer é uma forma de diminuir a alienação 

causada pelo trabalho e pelas obrigações familiares e sociais. 

Além disso, algumas pesquisas gerontológicas têm demonstrado que os benefícios nesta área 

são inúmeros e é altamente necessário ao desenvolvimento biopsicossocial do ser humano. Assim 

como atividades físicas ou corporais, aqui compreendidas como atividades de lazer, desenvolvidas 

com regularidade, ajudam a melhorar o bem-estar físico, além de ajudar a preencher a vida com 

significado, proporcionando melhoria na qualidade de vida. 

Assim, Diante da realidade inquestionável das transformações demográficas iniciadas no 

último século e que nos fazem observar uma população que cada vez mais envelhece, evidencia-se a 

importância de garantir aos idosos não só uma sobrevida maior, mas também uma boa qualidade de 

vida. Isso se deve pelo fato do público da terceira idade está adquirindo grande espaço na sociedade, 

principalmente pelos investimentos por parte das instituições públicas e pela iniciativa privada que 

de olho em uma clientela cada vez maior, cria serviços e produtos voltados exclusivamente para esse 

público, dentre eles os cursos de extensão em faculdades e universidades, com inúmeras atividades 

aeróbicas, cognitivas, de consciência corporal, esportivas, musicais e de lazer, que trás grandes 

benefícios para os idosos. 

Além de promover a inclusão dos idosos na sociedade brasileira, é importante a criação de 

uma política pública que trate sobre as questões voltadas ao envelhecimento, onde esses sujeitos 

possam viver de maneira autônoma pelo maior tempo alcançável. Outra medida adotada é a resolução 

dos problemas das pessoas idosas sempre que possível, dentro da própria comunidade, para que a 

família, os amigos possam dar o apoio necessário nos momentos difíceis. E importante preparar os 

jovens e os adultos para a chamada terceira idade. 

Por outro lado, é observado que os idosos no Brasil, apesar de muitos avanços nos últimos 

anos, ainda se encontram desorganizados e dispersos em relação a luta pelos seus direitos, eles 

demonstram possuir pouco conhecimento sobre seus direitos e sentem-se ressentidos por não serem 

tratados com atenção. Nota-se na verdade, uma ausência de consciência em torno dessa problemática, 

e a necessidade de deixar que outros tentem resolver seus problemas. 

Preparar-se para a velhice, significa criar condições favoráveis, tanto psicológicas, quanto 

sociais, físicas, culturais, para um envelhecimento sadio, tranquilo, aproveitando essa fase da vida. 

Deve-se encarar que é uma fase igual às outras, porém com uma vantagem, pois o indivíduo já possui 

uma grande experiência, o que poderá facilitar o seu convívio com outros sujeitos que o cercam, 

fazendo com que eles encarem as dificuldades de uma forma consciente e madura. 

Com relação à problemática dos idosos, é observado que cada vez mais cresce o número de 

pessoas idosas no Brasil e que com isso, deve aumentar também o esforço de conceituar velhice e 

preparar toda a sociedade para enfrentar essa situação, deixando de lado a discriminação existente. E 

em alguns momentos os idosos são visualizados como um problema social, sendo excluídos do 

convívio familiar e comunitário. Por este motivo, o envelhecimento para muitos representa um 

período de perdas, principalmente face à diminuição de papéis na sociedade, contribuindo para a 

redução ou a total ausência de perspectivas de vida. 
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Além de entender as questões do idoso, é primordial compreender as conceituações de lazer 

para realizar a interrelação entre idoso e lazer, pois atualmente há uma grande preocupação em 

trabalhar a relação das atividades de lazer com a melhoria na qualidade de vida. 

A partir dessas observações surgiu questionamento por parte dos profissionais que hoje 

compõem o corpo docente do Projeto, bem como as inquietações do seu atual coordenador sobre a 

real mudança/melhoria na qualidade de vida dos idosos no Brasil e a importância de que haja um 

envelhecimento ativo, ou seja, um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação 

e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos idosos, por isso surge o projeto de 

extensão da terceira idade, o centro de promoção a saúde do idoso, que promove atividades envolvidas 

nos interesses físicos, sociais, esportivos, artístico do lazer, dentro do IFRN – Campus Central. 

2 METODOLOGIA 

O Projeto Centro de Promoção à Saúde do Idoso atende 1500 (mil e quinhentos) idosos, um 

número maior que o estimado, e efetua atividades físicas, esportivas, lúdicas, psicológicas e 

socioeducativas, essas que estão envolvidas no interesses do lazer, dentre elas: Hidroginástica; 

Natação; Dança; Musculação; Musculação com Aparelhos; Consciência Corporal; Yoga; Funcional; 

Informática; Inglês; Espanhol; Exercício da Memória; Psicologia; Música; Artes; Teatro; Coral; 

Caminhada; Atletismo; Vôlei; Bocha; Badminton; Capoeira e Karatê, que são desenvolvidas no 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte Campus Natal-Central, no município de Natal, onde os 

idosos podem escolher até cinco atividades dessas. Que são executadas mediante uma equipe 

constituída por 10 bolsistas e 05 estagiários.  

As atividades duram em média 30 minutos, e acontecem de duas a três vezes por semana, 

retirando-se as atividades cognitivas, como Espanhol, Inglês, Artes, em que as aulas duram 1 hora. 

Porém, além de participarem de atividades que são escolhidas por eles, e aprender novas modalidades, 

noções do novo mundo que hoje é abarcado pela tecnologia, é incluído o aprendizado de uma 

identidade psicológica mais singular, tendo em vista que essas atividades são frutos do 

desenvolvimento de potencialidades e atividades criativas, além de ajudarem na socialização dos 

idosos.  

Os interessados no projeto também são convidados a participar de reuniões, onde o projeto é 

apresentado detalhadamente e palestras com os temas: Envelhecimento no Brasil, Qualidade de Vida 

do Idoso, Incontinência Urinária, para que os idosos tenham conhecimento dos assuntos que os 

rodeiam.  

As inscrições são para a comunidade externa e interna do IFRN acima de 45 anos de idade, 

para que se iniciem a prática de atividades. Todos os dias recebemos novos inscritos, pois acreditamos 

que um projeto de extensão deve atender o número máximo de pessoas da comunidade, e assim 

colocar o IFRN como um grande instituto que promova o envelhecimento ativo.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se como resultados uma melhoria nas relações sociais, além de mudanças físicas e de 

saúde durante o desenvolvimento do projeto, tais como: perda de peso, diminuição das dores 

osteomusculares, aumento da flexibilidade, coordenação, equilíbrio e mais disposição para as 

atividades diárias. Melhoria no bem estar e autoestima. 

As avaliações diagnósticas que são feitas têm fundamental importância para o projeto, pois os 

dados destas auxiliaram na busca de uma proposta metodológica específica para esse grupo de idosos, 

objetivando principalmente melhorias na satisfação com a vida e na percepção do estado geral de 

saúde. Mas nas falas dos idosos já notamos uma satisfação, pelas dores musculares que somem nas 
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atividades físicas, na socialização e em uma nova fonte de renda elas conseguem adquirir por causa 

das atividades artísticas, ou no seu sentimento de leveza espiritual por atividades de Yoga, ou seja, 

eles percebem um bem-estar físico, social e mental.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando um afastamento das manifestações sociais e culturais sobre a terceira idade e 

olhando pela visão da ciência, um ser humano idoso, é alguém que passa por consideráveis alterações 

durante toda a vida sendo que as principais perdas se manifestam nos anos longevos do ciclo de vida, 

em todos os seres humanos. A questão da qualidade de vida e o lazer com envelhecimento está dentro 

de um recurso bastante importante que é tratado pelo projeto, resultante disso é a meditação de 

valores, orientação de informações de desenvolvimento social, como a prática da mesma.  

As atividades se apresentam como uma forma de romper o medo de ser idoso que está 

associado a motivações econômicas visto que em uma sociedade onde a pessoa que não trabalha é 

tachado de improdutivo e também o medo de solidão. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE, LAZER E INCLUSÃO DIGITAL NA 
TERCEIRA IDADE: APROXIMANDO SABERES E EXPERIÊNCIAS 

NA REGIÃO DO POTENGI.  

ARAUJO, A. M.1; TAUMATURGO, C. N. O.2; DIAS, A. C. M.3; SILVA, B. E. S.4 e MENEZES, T. 
V.5

1,2,3,4 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 
5 UNIFACEX 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde. 

RESUMO 

O envelhecimento se refere a um fenômeno 
fisiológico de comportamento social ou 
cronológico. Atrelado a isso, o atual 
conceito de saúde engloba um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social. 
A partir dessa perspectiva, o objetivo do 
projeto é o de contribuir para a maior 
qualidade de vida do público da terceira 

idade da Região do Potengi, possibilitando, 
assim, bem-estar, autoestima, dignidade e 
cidadania. Ele tem duração de sete meses e 
tem atendido a trinta idosos, por meio de 
atividades como oficinas, palestras e aulas 
que têm promovido a saúde, o lazer e a 
inclusão digital.  

ABSTRACT 

Aging refers to a physiological 
phenomenon of social or chronological 
behavior. Linked to this, the current 
concept of health encompasses a state of 
complete physical, mental and social well-
being. From this perspective, the objective 
of the project is to contribute to the higher 

quality of life of the elderly people of the 
Potengi Region, thus enabling well-being, 
self-esteem, dignity and citizenship. It has 
a duration of seven months and has served 
thirty elderly people, through activities 
such as workshops, lectures and classes 
that have promoted health, leisure and 
digital inclusion.

1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento se refere a um fenômeno fisiológico de comportamento social ou 
cronológico. É um processo biossocial de regressão, observável em todos os seres vivos e 
expressando-se na perda de capacidade ao longo da vida, devido à influência de diferentes 
variáveis, como as genéticas, danos acumulados e estilo de vida, além de alterações 
psicoemocionais. Em relação ao dito, cinco fatores são recomendados para o idoso ter saúde: 
vida independente, casa, ocupação, afeição e comunicação. Se algum desses fatores estiver 
deficiente, a qualidade de vida do idoso estará comprometida, pois, baixos níveis de saúde 
na velhice associam-se com altos níveis de depressão e angústia, além de baixos níveis de 
satisfação de vida e bem-estar. Ademais, também afirma que as dificuldades do idoso em 

PALAVRAS-CHAVE: Bem-estar, Lazer, Saúde, Terceira idade. 

KEYWORDS: Welfare, Recreation, Health, Third Age. 
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realizar as atividades da vida diária, devido a problemas físicos, ocasionam dificuldades nas 
relações sociais e na manutenção da autonomia, trazendo prejuízos à sua saúde emocional.  

Este projeto, portanto, se justifica na medida em que visa suprir a carência de ações 
e políticas públicas voltadas à população da terceira idade na região do Potengi. Nesse 
sentido, ele foi pensado na perspectiva de induzir o público alvo à adesão de práticas que 
contribuam para a uma maior qualidade de vida em todas as suas dimensões. Para tanto, o 
projeto tem ofertado atividades de promoção à saúde, ao lazer e à inclusão digital, 
favorecendo, assim, a autoestima, o bem-estar pessoal, a capacidade funcional, os estados 
emocionais e funcionais, a interação social, a atividade intelectual, o autocuidado, o estado 
de saúde, os valores culturais, otimizando a educação, saúde e qualidade de vida dos idosos 
residentes na região do Potengi. Por conseguinte, visto que o projeto é capaz de proporcionar 
a socialização e integração do público de um grupo vulnerabilidade social, como o da terceira 
idade, isso, por si só, já o justifica como de extrema relevância para a promoção da dignidade 
e de cidadania àqueles que, já tendo contribuído para a cidadania de seus filhos e netos, 
merecem ser respeitados e valorizados em sua dignidade.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo o Estatuto do Idoso, no seu artigo 3o, há a obrigação da família, da 
comunidade, da sociedade e do poder público em assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária (Lei 10741/13). O crescimento da população de idosos é 
um fenômeno mundial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), são 
consideradas idosas as pessoas com mais de 65 anos. Nos países em desenvolvimento, como 
o Brasil, a terceira idade começa aos 60 anos. Acrescenta-se o fato de que com o avançar da
idade ocorrem mudanças morfológicas, funcionais e bioquímicas que abrangem todo o
organismo e determinam a perda progressiva da capacidade de adaptação do indivíduo ao
meio ambiente, ocasionando maior vulnerabilidade.

Muitos fatores de natureza biológica, psicológica e sócio cultural, tais como: saúde 
física, saúde mental, longevidade, satisfação no trabalho, relações familiares, disposição, 
produtividade, dignidade e até mesmo espiritualidade estão associados ao termo qualidade 
de vida. 

Devido a essas características, o estado de saúde de um sujeito sofre influências de 
inúmeras variantes, desde a subjetividade e relatividade do conceito e dos limites aceitos em 
determinada sociedade, até elementos físicos, sociais, ecológicos, de hábitos pessoais, entre 
outros. Por isso, os estados de saúde e doença de um indivíduo não podem ser atrelados a 
somente uma forma de influência (por exemplo, alimentação), pois se configuram numa 
interligação contínua, que depende tanto das ações individuais quanto de políticas públicas. 

3 METODOLOGIA 

O projeto tem contemplado um público que varia de 25 a 35 participantes, e tem sido 
executado em dois dias da semana: terças e quintas-feiras, das 7h às 10h30min. As atividades 
promovidas são adaptadas ao público da terceira idade e contam com o auxílio de alunos 
bolsistas e voluntários, bem como de monitores do Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS) do Município de São Paulo do Potengi-RN. Tais atividades se constituem 
por oficinas de desenho, pintura e artesanato, palestras sobre saúde e alimentação na terceira 
idade, aulas introdutórias de informática básica e outras. Para tais, elaborou-se um 
cronograma com as ações planejadas e esse é seguido pelos bolsistas e voluntários, em prol 
da organização dessas. Nele, há cinco tipos de oficinas práticas e lúdicas, com o intuito de 
desenvolver e aprimorar as habilidades dos beneficiários. Sobre as palestras, é relevante 
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afirmar que alguns dos profissionais os quais lecionaram/lecionarão sobre temas 
mencionados fazem parte do corpo de profissionais do campus-SPP, tais como o médico, o 
enfermeiro, o dentista, professore(a)s, dentre outros.  

Concernente à dinâmica adotada nos dias em que as atividades são realizadas e o 
local utilizado, divide-se o tempo em duas partes, sendo a primeira das 7h às 8h50min, 
complementada por atividades físicas com o auxílio de um profissional de Educação Física. 
Após isso, faz-se uma pausa ao lanche e, na segunda parte, das 9h10min às 10h30min, se 
sucedem as demais vertentes abordadas pelo projeto, mirem-se nas oficinas, palestras, aulas 
práticas de informática básica, dentre outras, todas realizadas no âmbito do Campus de São 
Paulo do Potengi do IFRN, por diversos servidores docentes e técnicos. Sobre a alimentação, 
o projeto conta com a supervisão e acompanhamento da nutricionista do Campus, Fernanda
Cristina Bonini.

No que tange às atividades físicas, como o grupo mencionado possui uma maior 
tendência de apresentar doenças crônicas devido à idade, antes de iniciá-las, a equipe de 
saúde do Campus sucedeu exames nos participantes do projeto, visando a detecção de 
possíveis impasses que os impossibilitassem de realizar quaisquer atividades.  

Sobre a supervisão das atividades do projeto, a equipe (coordenação e membros do 
projeto) e a coordenação de extensão do Campus São Paulo do Potengi faz um 
acompanhamento sistemático, através dos registros do processo de execução das ações, em 
consonância com o objetivo geral e as metas a serem desenvolvidas e efetivadas. Realiza-se, 
também, reuniões periódicas com a equipe do projeto para avaliar o andamento das 
atividades e reuniões mensais com a equipe do projeto, em prol do planejamento e do 
acompanhamento das atividades (Planejamento e avaliação das atividades que serão 
propostas aos beneficiários). 

Para mais, aplicou-se um questionário inicial (no que concerne à saúde) e pretende-
se, ainda, realizar outro questionário ao final do projeto, visando a comparação e, 
consequentemente, mudanças positivas no que se refere à qualidade de vida do público 
beneficiário do projeto.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O atual conceito de saúde engloba não meramente a ausência de doença, mas um 
estado de completo bem-estar físico, mental e social. A avaliação da capacidade funcional 
torna-se, portanto, essencial para a escolha do melhor tipo de intervenção e monitorização 
do estado clínico-funcional dos idosos.  

Figura 1 - Primeiro encontro do projeto 

Para recepcionar os beneficiados do projeto, realizou-se uma dinâmica que despertou 
alguns sentimentos, dentre eles, a saudade. Dispôs-se, em um local, diversas fotos que 
representavam algo. Exemplo: atividades físicas, e outros. Cada um escolheu uma ou mais 
dessas imagens e relatou sobre o que pensou ou lembrou ao ver tal fotografia. Como 
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mostrado na Figura 1. Alguns lembraram de seus avós, de seus netos. Outros relataram que 
gostam muito de dançar e praticar exercícios físicos. Além disso, uns explicitaram seu amor 
por idosos, a saudade de pessoas especiais, dentre outras falas. Esse momento caracterizou-
se pela emoção. No mesmo dia, apresentou-se o Campus aos participantes do projeto, com 
o intuito de familiarizá-los no ambiente que as ações e momentos seriam executados.

Para introduzir sobre o que foi feito nesses 3 meses de projeto, têm-se as oficinas e 
os jogos realizados. Com a contribuição de docentes de diferentes áreas, sucederam-se 
oficinas de desenhos, canto e poemas com a professora Monique, objetivando o 
desenvolvimento da criatividade, atrelado ao despertar de diferentes sentimentos e a 
socialização desses. Cada um pôde descrever o seu desenho e contar o porquê da escolha; 
antes de iniciar o canto, fez-se uma dinâmica de “passar a bola” para que explicitassem o 
nome de cada um e o que mais gostam de fazer. Além disso, a professora de Química, 
Estefana, também docente do Campus, proporcionou um momento de contato com a 
disciplina, levando-os ao laboratório e realizando uma prática com eles, a fim de familiarizá-
los com os utensílios utilizados em âmbito laboratorial. Além desse momento, ainda se fez 
uma prática para montarem moléculas, também visando a adaptação deles à química, dado 
que será realizada a oficina de sabão, na qual os próprios farão o produto no laboratório. 
Ainda nas oficinas, proporcionou-se o contato com o barro e cada um fez uma louça com o 
material. Saíram diversos utensílios, tais como vasos, panelas, dentre outros. É relevante 
salientar que cada um receberá o que fabricou, após a finalização de todos. Para mais, 
realizou-se um bingo, levado pela Coordenadora do projeto, Camila Taumaturgo, e o 
Coordenador de Extensão, Alexandre Medeiros, com diversas premiações aos participantes. 
Atrelado ao exposto, também houve a promoção de um cinema, com direito à pipoca e muita 
risada com a comédia posta: O auto da compadecida.  

Tangente às palestras, nesse intervalo de 3 meses, foi promovida a de “Saúde na 
terceira idade”, pelo médico do Campus, Dr. Daniel, o qual lecionou sobre doenças crônicas, 
essas por serem mais recorrentes ao se atingir certa idade (pretende-se, ainda, promover 
palestras sobre Segurança doméstica para a terceira idade, saúde bucal, câncer de mama, 
câncer de próstata e cultivo de horta orgânica). A Figura 2 mostra algumas atividades 
realizadas. 

Figura 2 - Momentos do projeto 

Além disso, como mostrado na Figura 3, o médico e o enfermeiro, em um dos 
primeiros encontros, sucederam o diagnóstico de possíveis impasses que poderiam 
impossibilitar a realização de determinadas atividades. 

Já no que concerne às atividades físicas, essas se dividem em dois momentos: um 
realizado em sala, outro realizado no ginásio do Campus, visando o deslocamento, ou seja, 
a caminhada. Nessas, há uma preocupação de não se tornarem monótonas, visto que são 
feitas em todos os encontros. Por isso, o estagiário responsável, Thiago Menezes, sempre 
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busca inovar com materiais diferentes, como bolas, balões, cabos de vassoura, fitas, dentre 
outros. Decorrente dessas atividades, já se teve relatos muito positivos por parte dos 
participantes. Um deles foi da senhora Francisca Paula de Melo, beneficiada pelo projeto: 
“Atividade física na idade do idoso é algo muito bom! Eu mesma estava com meus ossos 

doendo muito, minhas costas doendo e com pouco tempo que começou, já estou me sentindo 
bem melhor!”, disse ela.  

Além desse, o senhor Francisco França de Almeida afirmou que não conseguia 
colocar, quando sentado, uma perna sobre a outra e, após semanas de projeto, ele passou a 
conseguir pela realização dos exercícios físicos. 

Dando continuidade à mesma vertente, tem-se uma pessoa que se torna relevante 
apresentar: o senhor Antônio Luiz Neto, mais conhecido como “Seu Barrinha”. Ele se tornou 
deficiente visual por volta dos seus 30 anos, contudo, participa ativamente das atividades, 
sem qualquer distinção, uma vez que as atividades do projeto também são pensadas para a 
inclusão de pessoas com deficiências. Além disso, contagia a todos com seu talento musical 
e sua alegria. Na Figura 4 temos “Seu Barrinha”, e algumas atividades desenvolvidas. 

Figura 4 - “Seu Barrinha” e algumas atividades do projeto 

Para mais, pretende-se propiciar aulas práticas de informática básica, com o intuito 
de ensiná-los como utilizar o computador para atividades comuns do mundo contemporâneo, 
como envio de e-mails, manipular melhor o navegador para as necessidades atuais e ensinar 
melhores práticas de uso das redes sociais. Outrossim, visa-se elaborar uma prática 
experimental de cultivo de hortas, objetivando uma alimentação mais saudável e, atrelado a 
isso, tem-se a execução de práticas corporais integrativas através de esportes coletivos. Por 
fim, tenciona-se realizar uma viagem ao Parque das Dunas (Natal/RN), com o intuito de 
suceder uma prática corporal em um ambiente diferente e mais próximo à natureza, como 
também socializar as experiências vividas durante o projeto. 

Figura 3 - Palestras com a equipe de Saúde 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Felizmente, baseando-se nos relatos dos beneficiários, o projeto tem fornecido melhoras no 
que se refere ao corpo e determinadas limitações adquiridas, através dos exercícios físicos; integração 
social, visto que há uma socialização entre os beneficiários e equipe, possibilitando a formação de 
vínculos afetivos; informações referentes a assuntos mais do que pertinentes de serem sabidos pelo 
público idoso, através das palestras; momentos de lazer, como bingo, filmes, dentre outros, 
propiciando o bem-estar; aprendizado tangente a diversas vertentes, como pintura, plantação de 
horta, elaboração de utensílios de barro e outros; instrução sobre como utilizar o computador, 
ajudando-os a compreender a informática básica para que, assim, possam desenvolver uma maior 
facilidade ao lidar com a tecnologia 

A partir disso, vê-se que o próprio alcança sua total relevância social na medida em que 
busca, através de suas atividades, promover a qualidade de vida, a dignidade e a cidadania desse 
grupo tão especial, valorizando-os com um sentimento de gratidão por toda sua contribuição à 
sociedade e, singularmente, à cidadania de seus filhos e netos. 
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PELADEIROS AMIGOS DO IF 

NASCIMENTO, B. E. DE A.1; CHAVES, J. V. M.2 e XAVIER, A. M. D.3 

1,2,3 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde. 

RESUMO 

O IFRN tem a proposta de transmitir o que há de 

melhor para toda a sociedade, mudando assim a 

vida da comunidade em busca de melhorias. Com 

esse objetivo em mente, e com pedidos da 

população, propusemos a iniciação de um projeto 

que despertasse o interesse do público alcançado 

pelo IFRN Campus Nova Cruz por atividades 

físicas, no caso o futsal. Promovendo assim o 

combate ao sedentarismo e a melhora da 

qualidade de vida das pessoas que trabalham no 

comércio, aos que estão ociosas e todos os 

interessados, mas que não possuem um local 

acessível e apropriado para a prática. A abertura 

do turno noturno no campus Nova Cruz permitiu 

que o projeto pudesse ocorrer a noite, 

possibilitando uma participação maior dos 

residentes do município, por ser em horário 

alternativo e fora do expediente (horário 

comercial). Antes de toda sessão é aberto um 

espaço onde é ressaltado o papel da instituição 

dentro da comunidade, a importância do apoio 

dos cidadãos para o zelo da instituição, a 

manutenção e passar adiante os prósperos 

resultados alcançados pelo IFRN nesses mais de 

100 anos. Papel este assimilado pelos 

participantes do projeto, bem como a finalidade 

do projeto que retoma uma satisfação dos 

resultados alcançados pelo projeto.

ABSTRACT 

The IFRN proposes to convey what is best for the 

whole society, thus changing the life of the 

community in search of improvements. With this 

objective in mind, and with requests from the 

population, we proposed the initiation of a 

project that would arouse the interest of the 

public reached by IFRN Campus Nova Cruz for 

physical activities, in the case of futsal. It 

promotes the fight against sedentarism and the 

improvement of the quality of life of those who 

work in commerce, those who are idle and 

interested, but do not have an accessible and 

appropriate place to practice. The opening of the 

night shift on the Nova Cruz campus allowed the 

project to take place at night, allowing a greater 

participation of the residents of the municipality, 

because it is alternative and off-hours. Before 

each session a space is opened that emphasizes 

the role of the institution within the community, 

the importance of citizens' support for the 

institution's zeal, the maintenance and to pass on 

the prosperous results achieved by the IFRN in 

these more than 100 years. This paper is 

assimilated by the project participants, as well as 

the purpose of the project, which takes up a 

satisfaction of the results achieved by the project.

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade. IFRN. Exercícios. Extensão. 

KEYWORDS: Community. IFRN. Exercises. Extension. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A atividade física, atualmente, entende-se como qualquer movimento do corpo, produzido 

pela musculatura corporal, que exija gasto energético acima do considerado padrão em repouso 

(CASPERSEN, 1985, p. 126), tendo relação com fatores internos e externos ao corpo que podem ser 

elucidados por jogos, lutas, danças, esportes, exercícios físicos e deslocamentos. Com a prática 

regular de atividade física podemos alcançar inúmeros benefícios, tanto para a saúde, como a melhora 

da qualidade de vida e a diminuição dos riscos de doenças do aparelho cardiorrespiratório, quanto 

estéticos, resultando na perca de peso, além de ser usada para tratamentos terapêuticos 

(BENSAUDE).  

O sedentarismo é uma das principais consequências da inatividade física, gerando diversas 

possibilitando o acarretamento de diversas doenças crônicas. No mundo, as Doenças 

Cardiovasculares é a principal causa de morte, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde. De 

acordo com especialistas, 80% destes casos poderiam ser evitados se tivessem sido adquiridos hábitos 

saudáveis desde sempre, como o não uso de drogas e a pratica corriqueira de exercícios físicos 

(BRASIL). 

Na cidade de Nova Cruz/RN, o incentivo a prática de exercícios, de forma pública, é limitado, 

sendo restrita a iniciativas particulares e/ou autônomas. O IFRN, com toda a estrutura disponibilizada 

de forma gratuita e com a prerrogativa de estender toda essa estrutura, não só aos discentes e 

servidores, mas também a toda a comunidade externa, acaba sendo uma interessante via de 

acrescentar um impulso à exercitação corporal, principalmente às pessoas que acabam não tendo um 

local acessível e adequado. 

Com tal situação, pedidos feitos pela população presencialmente em alguma visita ao instituto 

ou a servidores no cotidiano vivenciado na cidade, foram ouvidos para que pudesse ser externado os 

serviços disponibilizados pelo Campus Nova Cruz. Dando, então, ideia para a criação deste projeto, 

como forma de atender as solicitações e demandas dos residentes deste município. Com a abertura 

do turno noturno no campus, pode-se enxerga um alcance maior à população, pois, por ser em horário 

alternativo ao expediente de muitos trabalhadores, os mesmos podem participar e usufruir dos 

benefícios oferecidos pela atividade física. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Definição de atividade física 

Para a Organização Mundial da Saúde, OMS, o conceito de atividade física é o mesmo 

considerado por CASPENSER em seu trabalho, que também é adotado universalmente, onde todo 

movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que requerem custo energético, 

movimentos esses que podem ser esclarecidos em componentes e determinantes biopsicossociais, 

culturais e comportamentais (WHO). Desta forma, pode-se entender como atividade física como tudo 

aquilo que necessite carga energética, ou seja, queima de substâncias no corpo que geram a força para 

a movimentação dos músculos esqueléticos fora da zona de repouso. Desde o piscar de olhos até a 

realização de exercícios físicos que necessitem esforço intenso pode ser encaixado nesta definição. 

É necessário esclarecer que exercícios físicos e atividade física são concepções diferentes, 

embora o primeiro seja uma subcategoria do segundo, onde se planeja, se estrutura e há determinada 

repetição como forma de adquirir melhoramento ou mantimento de dada aptidão física ou com 

objetivo estético (WHO). 
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2.2 Sedentarismo e as doenças consequentes 

O sedentarismo consiste da inatividade física, ou, sucintamente, na ausência de atividade 

física. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 25% da população mundial de 

adolescentes e adultos sofrem com o sedentarismo (G1), fato que é agravado pela maior facilidade 

em resoluções de problemas. A modernidade trouxe avanços tecnológicos e regressos em relação a 

saúde corporal, com tanta coisa na distância de sua mão. 

Inatividade física é um importante fator de risco para as doenças crônicas, como exemplo, as 

doenças cardiovasculares, ou DCV (ALVES, 2005, p. 292). Morte por DCV é a principal causa de 

morte no mundo (BRASIL). Relacionando tais dados é aparente que o sedentarismo é prejudicial a 

vida, onde a prática de atividades físicas não remete somente a obcecação por estética e, também, por 

um melhor meio de vida. Outras doenças que podem acometer pessoas sedentárias são o infarto, AVC 

e alguns tipos de câncer (G1). 

2.3 Interferência das práticas esportivas no combate de problemas de saúde em 

virtude do sedentarismo 

Reconhecendo o sedentarismo como uma não participação em atividades físicas, toda e 

qualquer movimento corporal pode ser encarado como um combate a tal situação desagradável de se 

estar. A prática esportiva é um dos principais meios de lidar com isso, juntamente com um 

acompanhamento profissional e nutrição adequada, remete-se ao esporte a função da mudança de 

hábitos sedentários e de melhoramento físico, da saúde e qualidade de vida (TIRADO, 2011, p. 1) 

Segundo PITANGA, a adoção do habito de praticar atividades físicas, esportes e momentos 

de lazer modifica o riso do paciente em adoecer. Num primeiro momento, várias evidências 

significativas mostram que exercícios influenciam na eficiência do sistema imunológico, no 

comportamento do indivíduo e inclusive no ambiente em que são construídas áreas para tais 

realizações (PITANGA, 2002, p. 51) 

3 METODOLOGIA 

Como forma de atender com facilidade a solicitação da população, a prática esportiva 

escolhida foi o futsal, por ser mais praticada dentro da sociedade e ser facilitada em decorrência das 

instalações do Campus Nova Cruz. A partir daí foi divulgado aos solicitantes presenciais no Campus 

Nova Cruz através de contatos telefônicos, aos alunos (para divulgarem em suas comunidades) e no 

comércio local, afim de obter um grupo bem diversificado, onde consta de policiais, comerciantes, 

estudantes externos e internos, membros de diversas igrejas, trabalhadores de diversas áreas 

comerciais, desempregados, etc. Outro ponto importante é a faixa de idade, na qual temos 

participantes de 17 anos até 42 anos. Mostrando uma harmonia e sintonia entre as pessoas mais 

experientes e mais novas. 

A prática de futsal, seguiu as normas Confederação Brasileira de Futebol de Salão - CBFS, 

adequada a uma realidade de amadores, buscando sempre preservar a integridade física dos 

participantes, ou seja, a condição para continuação da prática é apenas da prática da atividade física, 

não a de competição. O projeto iniciou com um número de participantes em cerca de 35 pessoas, 

imaginando que haja tempo suficiente para participação de todos. Nossos encontros aconteceram em 

todas as terças-feiras das 19:00 as 21:00 e nas quintas-feiras das 18:00 as 20:00.  

Nessa prática desportiva, antes de todo início, é aberto um espaço com cerca de 10 minutos 

para apresentar a importância da comunidade junto a Instituição, IFRN, buscando sempre praticar a 
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organização e o zelo da mesma, principalmente, em função da educação e compartilhando momentos 

de encontros, lazer e respeito ao próximo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao início do projeto, foi encontrado dificuldades com a disseminação da iniciativa, chegando 

a ter apenas 2 pessoas em certos encontros, uma vez que vivemos numa sociedade muito corrida na 

qual as pessoas deixam a prática esportiva de lado, como relatam os próprios participantes, por falta 

de estímulo e continuidade. Com o tempo e a ajuda dos que começaram a presenciar os 

compromissos, foi possível dar pequenos passos até atingir os resultados esperado.  

Em cerca de 2 meses, foi possível atingirmos a limitação de participantes estabelecida e com 

isso colocarmos em prática toda a metodologia prevista para o alcance esperado. Sempre lembrando 

aos integrantes a real importância dos momentos oferecidos e conscientizando, tanto para os riscos 

consequentes da não prática de atividades físicas, quanto para a compreensão do espaço 

disponibilizado para a realização do projeto. 

Figura 1 Parte dos Participantes aos 5 Meses 

Com 5 meses, e já estabelecida a relação de participadores da atividade, pôde ser feito um 

trabalho homogêneo, onde, no tempo decorrido, colocamos exposto todas as precauções para 

continuar com a prática, foram bem recebidas, aceitas e melhoradas, alcançados resultados melhores 

do que os esperados. 

Os momentos de encontro acabaram se tornando extra projeto, onde amizades, laços puderam 

ser feitos, inclusive com a instituição. Se tornou nítido o prazer, a vontade e a melhora na saúde dos 

integrantes. Alguns relatos foram ouvidos sobre a melhora na vitalidade e na qualidade de vida, 

chegando a haver melhoras estéticas, como perca de peso. Outro ponto muito positivo é o 

estreitamento de laços de diferenças de idade e de onde temos “meninos” de 17 anos e “coroas” de 

42 anos brincando e se divertindo. 

A interação entre todos é pacífica, não ocorrendo nenhum impasse no andamento do projeto, 

o que é comum em relações interpessoais, tendo, assim, evidências que mostram que a atividade física

alivia a tensão entre as diferenças pessoais e eleva o espírito de companheirismo e cooperação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluídos pouco mais de 6 meses de realização da iniciativa proposta ao Campus Nova Cruz 

e a comunidade, pudemos constatar 3 afirmativas em forma de resultados. A colocação de que 

atividade física está totalmente interligada a mudanças de hábitos sedentários e melhora na qualidade 

de vida e da saúde, evitando diversos tipos de doenças crônicas e que podem causar a morte. Outra 

coisa percebida é que a realização de práticas esportivas, em que envolvem a cooperação e a parceria 

interpessoal, resulta numa melhor relação pessoal, independendo das diferenças que todos têm. Além 

de podermos observar uma melhor interação comunidade-instituição, podendo reconhecer o 

entendimento e a conscientização dos que participam no bem que o IFRN traz, não somente 

cientifico-educacional, como também numa transformação cidadã, tantos dos alunos, como da 

comunidade. Verificamos que no decorrer de cada semana já temos visitantes vindo ao Instituto 

observar este projeto afim de ingressar e aos poucos estamos ampliando a medida do possível, 

buscando a integração da sociedade com o IFRN, retratando a fala dos participantes que agradecem 

esta iniciativa e tem como um lazer na cidade, esta prática não só esportiva, mas de adesão de novas 

amizades. 

REFERÊNCIAS 

ALVES, J.G.B.; MONTENEGRO, F.M.U.; OLIVEIRA, F.A.; ALVES, R. V. Prática de 

esportes durante a adolescência e atividade física de lazer na vida adulta. Rev. Bras. Med. Esporte 

v. 11, nº 5, 2005, p. 291-294.

BENSAUDE. Importância da atividade física para sua saúde. Disponível em: 

<http://www.bensaude.com.br/noticias/leitura/529/Import%C3%A2ncia-da-atividade-

f%C3%ADsica-para-sua-sa%C3%BAde>. Acesso em: 14 de setembro de 2018. 

BRASIL. Doenças Cardiovasculares são Principal Causa de Morte no Mundo. Disponível 

em: <http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2017/09/doencas-cardiovasculares-sao-principal-

causa-de-morte-no-mundo>. Acesso em 14 de setembro de 2018. 

CASPERSEN, C.J.; POWELL, K.E.; CHRISTENSON, G.M. Physical activity, exercise and 

physical fitness. Public Health Reports, v. 100, nº 2, 1985, p. 126-131. 

G1. Um Em Cada 4 Adultos É Sedentário, Diz Organização Mundial Da Saúde. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/noticia/um-em-cada-4-adultos-e-sedentario-ou-nao-

pratica-suficiente-atividade-fisica-diz-oms.ghtml>. Acesso em 14 de setembro de 2018. 

PITANGA, F. J. G. Epidemiologia, atividade física e saúde. Rev. Bras. Ciênc. e Mov. 

Brasília, v.10, n. 3, p. 49-54, 2002 

TIRADO, N. G.; CALDEIRA, D. F. de O. Combate Ao Sedentarismo: A Intervenção 

Através De Atividades E Exercícios Físicos Para Promoção De Uma Vida Saudável E Ativa. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2831

http://www.bensaude.com.br/noticias/leitura/529/Import%C3%A2ncia-da-atividade-f%C3%ADsica-para-sua-sa%C3%BAde
http://www.bensaude.com.br/noticias/leitura/529/Import%C3%A2ncia-da-atividade-f%C3%ADsica-para-sua-sa%C3%BAde
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/um-em-cada-4-adultos-e-sedentario-ou-nao-pratica-suficiente-atividade-fisica-diz-oms.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/noticia/um-em-cada-4-adultos-e-sedentario-ou-nao-pratica-suficiente-atividade-fisica-diz-oms.ghtml


Web Artigos. Jan 2011. Disponível em: <https://www.webartigos.com/artigos/combate-ao-

sedentarismo-a-intervencao-atraves-de-atividades-e-exercicios-fisicos-para-promocao-de-uma-vida-

saudavel-e-ativa/57286>. Acesso em 14 de setembro de 2018. 

WHO. Atividade Física. Disponível em: <http://www.who.int/en/news-room/fact-

sheets/detail/physical-activity>. Acesso em 14 de setembro de 2018. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2832

https://www.webartigos.com/artigos/combate-ao-sedentarismo-a-intervencao-atraves-de-atividades-e-exercicios-fisicos-para-promocao-de-uma-vida-saudavel-e-ativa/57286
https://www.webartigos.com/artigos/combate-ao-sedentarismo-a-intervencao-atraves-de-atividades-e-exercicios-fisicos-para-promocao-de-uma-vida-saudavel-e-ativa/57286
https://www.webartigos.com/artigos/combate-ao-sedentarismo-a-intervencao-atraves-de-atividades-e-exercicios-fisicos-para-promocao-de-uma-vida-saudavel-e-ativa/57286
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity


CONVIVER PARA MELHOR VIVER – 2ª ETAPA 
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ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO 

O projeto atendeu um grupo de mulheres, objetivando 

oferecer possibilidades de melhora da saúde e 

qualidade de vida através da prática de atividades 

físicas e rodas de conversa. As atividades ocorreram 

em 2017 e tiveram um cunho prático, que estimulou 

a participação, a criatividade, a interação, a 

cooperação e a motivação do grupo, contando com 

profissionais e estagiários da área da enfermagem e 

educação física. Ao término foi observado que as 

participantes adquiriram mais consciência sobre sua 

qualidade de vida e prática de hábitos saudáveis.

ABSTRACT 

The project assisted a group of women, aiming to 

offer possibilities for improving health and quality of 

life through the practice of physical activities and talk 

wheels. The activities took place in 2017 and were 

practical, stimulating the participation, creativity, 

interaction, cooperation and motivation of the group, 

with professionals and trainees in the area of nursing 

and physical education. At the end, participants were 

more aware of their quality of life and practice of 

healthy habits. 

1 INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida, hoje em dia, é muito citada pelos profissionais da saúde, da mídia e 

também da educação, mas o que falta realmente são programas e atividades que proporcionem uma 

maior sensibilização e aquisição desta qualidade de vida. 

Segundo Maya (1984), o conceito de qualidade de vida engloba uma série de fatores, tais 

como: a satisfação adequada das necessidades biológicas e a conservação de sua saúde, a manutenção 

de um ambiente propício à segurança pessoal, a possibilidade de desenvolvimento cultural, e, o 

ambiente social que propicia a comunicação entre os seres humanos, como base da estabilidade 

psicológica e da criatividade. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde, Qualidade de vida e Educação física. 

KEYWORDS:  Health, quality of life and physical education 
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Quem vive uma vida estressada, não pratica exercícios físicos regulares, não sabe gerenciar 

os pensamentos e nem proteger a emoção contra os estímulos agressivos pode ter um desgaste tão 

grande que sente que carregam o corpo, como se tivesse suportando uma tonelada de peso sobre ele. 

Eles estão mais propensos para problemas cardíacos, gastrintestinais, circulatórios (CURY, 2003). 

Não deve-se considerar a qualidade de vida como apenas um bem-estar físico adquirida 

através de condicionamento físico e boa alimentação, mas incluir o lazer, o domínio das emoções, o 

trabalho feito com amor, etc. Uma pessoa que faz verdadeiramente o que gosta, seja trabalhando ou 

em seus momentos de lazer, terá condições de olhar o mundo com outros olhos, diferente de alguém 

que empurra suas horas e seus dias, tentando achar pequenos momentos ilusórios de prazer, 

enganando-se a cada dia e tornando-se infeliz. 

Segundo Patrício (1999 apud Bueno, 2004), qualidade de vida significa o conjunto de vários 

fatores que estão relacionados ao cotidiano das pessoas, numa soma de fatos situados nas esferas 

pública e privada, destacando-se a dimensão do trabalho como uma das mais significativas na vida 

do ser humano. 

Um dos modelos de atividade física, que condiciona e também promove uma gostosa interação 

social é a hidroginástica. Uma atividade física em que se alcança os mesmos benefícios de qualquer 

outro método de condicionamento fisco, sem preocupação com impactos (lesões), sem o desconforto 

da transpiração e da exaustão, num ambiente descontraído e num meio atrativo: a água. 

(GONÇALVES, 1996). 

Vários são os benefícios que a hidroginástica proporciona, podendo-se listar em: melhora o 

sistema cardiorrespiratório, melhora o condicionamento físico, desenvolve os músculos, a resistência 

muscular, aumenta a amplitude das articulações, ativa a circulação, melhora a postura, as articulações 

sofrem mínimo de impacto, alivia dores na coluna vertebral, alivia as tensões e o stress do dia a dia, 

tem efeito relaxante, melhora as aspectos físicos e psicológicos e proporciona um bem estar físico e 

mental (BONACHELA, 1994).  

Sensíveis à realidade da comunidade que o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Ipanguaçu está inserido, percebeu-se a carência 

de projetos voltados para a prática de atividades físicas e promoção da saúde, em particular, as 

mulheres, que, na maioria dos casos são mais vulneráveis socialmente. O projeto “Conviver para 

melhor viver” veio oportunizar ao grupo de mulheres, que normalmente não se preocupa com sua 

qualidade de vida, vivenciar práticas de promoção à saúde através de atividades físicas e rodas de 

conversa.  

Na primeira etapa do projeto, durante o ano de 2015 foram desenvolvidas atividades com 

aproximadamente 30 mulheres, que apresentaram em sua maioria perca de peso, todas tiveram 

diminuição da circunferência abdominal e relataram terem melhorado mentalmente. Outro fator 

importante foi o discurso de moradores que dizem que se sentiram acolhidos pela escola com a 

oportunidade de participar desse projeto e com solicitação de que as atividades fossem mantidas. 

Por esse motivo foi dada continuidade ao projeto, através de uma segunda etapa que buscou 

atender um maior número de mulheres e aperfeiçoar as atividades de acordo com as necessidades 

identificadas ao longo dos anos de 2015/2016. 

2 METODOLOGIA 

A segunda etapa do projeto foi desenvolvida no IFRN, localizado na Comunidade Base Física, 

em Ipanguaçu-RN, no período de janeiro a setembro de 2017 e teve como público alvo 60 mulheres 

provenientes da comunidade local, com faixa etária de 20 a 65 anos.  
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A carga horária de atividades foi de 5 horas semanais, articuladas através de diversas 

atividades que buscaram constituir um espaço de socialização de vivências, sendo uma oportunidade 

das participantes expressarem seus medos, ansiedades e sentimentos, além de relacionar-se com 

outras pessoas que estão experienciando o mesmo processo, o que possibilita um melhor 

enfrentamento das mudanças e situações que envolvem a vida. 

Foram utilizados recursos próprios do IFRN tais como: piscina, quadra, sala de música, sala 

de reuniões, auditório, cadeiras, mesas, entre outros. Além de materiais como: lápis, canetas, 

cartolinas, papel madeira, cola, tesoura, equipamentos de educação física e de saúde. As atividades 

desenvolvidas foram aulas de hidroginástica (Figura 01), de dança (Figura 02), dinâmicas de grupo, 

vivências na fazenda-escola (Figura 03), rodas de conversa sobre alimentação saudável (Figura 04) e 

confraternizações temáticas (Figura 05).  

Figura 01 – Aula de hidroginástica 

Figura 02 - Aula de dança no centro de 

vivência  
Figura 03 - Vivências na fazenda-escola 
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Figura 04 - Roda de conversa sobre os 

benefícios do consumo da Abóbora 

Figura 05 - Almoço de carnaval 

A metodologia do trabalho teve como ferramenta a educação popular e a troca de experiências 

(FREIRE, 2005). Desse modo, promoveu a valorização do saber do educando, instrumentalizando-o 

para a valorização da autonomia, transformação de sua realidade e de si mesmo (FREIRE, 2006). Os 

temas e conteúdos trabalhados no grupo focaram a promoção à qualidade de vida nas diversas idades. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

O grupo comunitário atendido apresentou uma evidente melhora em seus hábitos de saúde, 

houveram poucas desistências e todas foram por justificativas importantes. Dentre as participantes, 

em roda de conversa, todas afirmaram que estavam satisfeitas com o projeto e que tiveram excelentes 

melhoras na qualidade de vida. Durante as avaliações físicas observou-se que grande maioria das 

participantes apresentou perca de peso e redução da pressão arterial, além de referirem melhora no 

humor e na disposição física. 

Pode-se observar a satisfação pelas falas registradas que seguem: "Pra mim foi uma 

maravilha, por que a gente chega brinca, sorri e as aulas são boas"; "É muito bom, me ajudou muito 

a superar os problemas de saúde"; "Muito bom, olhe eu me sinto bem, o corpo relaxado, chega dá 

um sono quando chega em casa"; "Mudou muito meu comportamento, minha timidez, pra mim foi 

ótimo"; "Me ajudou no momento que eu mais preciso, ele foi válvula de escape para meu problema 

de ansiedade"; “Esse projeto foi muito bom e incentiva a gente a ter força de vontade até mesmo 

para ser exercitar”; “Faz a gente se sentir tão bem, sabe, agente melhora em tudo. Agente se sente 

mais bonita e melhora até em casa”. 

Como ponto negativo houve a desistência do bolsista voluntário envolvido nas atividades, que 

por motivos de ordem pessoal, abriu mão da participação no projeto, não sendo possível sua 

substituição. No entanto, em diversos momentos, observou-se que a presença das mulheres na escola 

motivou nossos alunos a repensarem seus hábitos de vida, principalmente quando as aulas de dança 

aconteciam no Centro de Vivência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto mudou a realidade de muitas famílias, pois não interferiu apenas em um aspecto de 

vida das participantes, mas também proporcionou a elas melhorar a qualidade de vida de suas 

famílias. Por outro lado, proporcionou ao IFRN uma aproximação com a comunidade e os servidores 

envolvidos tiveram oportunidades ímpares de crescimento pessoal e profissional. 
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Diante do exposto acredita-se que esse projeto deverá ser mantido na instituição nos anos 

seguintes e que merece uma atenção especial da gestão, pois tem um retorno enorme para o Instituto. 

Por outro lado, deve-se investir mais no incentivo a participação dos alunos bolsistas, pois eles ainda 

não percebem o potencial que podem desenvolver com essa atividade. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos primeiramente a comunidade que recebeu o projeto com muito empenho e 

dedicação, assim como a direção do Campus Ipanguaçu e todos os servidores envolvidos. 

REFERÊNCIAS 

BONACHELA, V. Manual Básico de Hidroginástica. Rio de Janeiro: Sprint, 1994. 

BUENO, R. N. Qualidade de Vida dos Cirurgiões dentistas da Rede Pública dos Municípios da 

AMFRI. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Pós-graduação em 

Engenharia de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 

CURY, A. J. Dez leis para ser feliz: ferramentas para se apaixonar pela vida. Rio de Janeiro: 

Sextante, 2003. 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 30ª ed. São Paulo: 

Paz e Terra, 2006. 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e 

Terra, 2005. 

GONÇALVES, V. L. Treinamento em hidroginástica – São Paulo: Ícone, 1996. 

MAYA, (1984). Conceito de Qualidade de Vida. Disponível em: 

http://portaleo.rio.rj.gov.br/mlateral/glossario/t_desenvol.htm Acesso em 20 de agosto de 

2015 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2837



CUIDANDO E FORMANDO CUIDADORES: A FORMAÇÃO DE CUIDADORAS 

INFANTIS ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHERES MIL – IFRN CNAT 

1MORAIS, J. L.; 2SILVA, R. G.; 3PAIVA, R. E. A. 
1,2,3IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO 

INTRODUÇÃO: em seu aspecto global, a 

formação inicial e continuada é concebida 

como uma oferta educativa – específica da 

educação profissional e tecnológica – que 

favorece a qualificação, a requalificação e o 

desenvolvimento profissional de trabalhadores 

nos mais variados níveis de escolaridade e de 

formação. Centra-se em ações pedagógicas, de 

natureza teórico-prática, planejadas para 

atender a demandas socioeducacionais de 

formação e de qualificação profissional. Nesse 

sentido, consolida-se em iniciativas que visam 

formar, qualificar, requalificar e possibilitar 

tanto atualização quanto aperfeiçoamento 

profissional a cidadãos em atividade produtiva 

ou não. Contemple-se, ainda, no rol dessas 

iniciativas, trazer de volta, ao ambiente 

formativo, pessoas que foram excluídas dos 

processos educativos formais e que necessitam 

dessa ação educativa para dar continuidade aos 

estudos. O curso FIC em cuidador infantil, na 

modalidade presencial, tem como objetivo 

geral propiciar qualificação profissional 

atrelada ao eixo tecnológico ambiente e saúde. 

Visa o atendimento a mulheres com trajetória 

de vidas diversas, com experiências que 

necessitam de um saber formal como um 

projeto de vida, primando pelos valores 

humanos e o exercício da cidadania, 

priorizando-se a retomada e continuidade dos 

estudos via elevação da escolaridade. 

METODOLOGIA: com isso, foi realizada uma 

chamada aberta nos meios de comunicação, e 

através de uma seleção seguida por critérios 

sociais, chegou ao final 30 mulheres aprovadas 

e matriculadas para início das aulas. As alunas 

foram cadastradas no Sistema Unificado de 

Administração Pública (SUAP) e em posse da 

matrícula, muitas realizaram o sonho de vestir 

a camisa do IFRN, e poder se capacitar em uma 

profissão. As aulas são realizadas três vezes 

por semana, no turno vespertino e ao final. 

Com o curso concluído, elas foram 

qualificadas para atuar nas atividades e áreas 

relativas ao seu curso, e desempenhar suas 

atribuições com autonomia, e se (re)inserir no 

mundo do trabalho com essa nova 

qualificação. RESULTADOS ESPERADOS: 

as estudantes que ingressam no curso FIC em 

cuidador infantil, na modalidade presencial, 

deve ter demonstrado avanços na aquisição de 

seus conhecimentos básicos, estando 

preparada para dar continuidade aos seus 

estudos. Do ponto de vista da qualificação 

profissional, deve estar qualificada para atuar 

nas atividades relativas à área do curso para 

que possa desempenhar, com autonomia, suas 

atribuições, com possibilidades de (re)inserção 

positiva no mundo trabalho. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: o curso FIC 

possui grande impacto para as alunas 

selecionadas, pois desfrutam de um retorno a 

sala de aula, abrindo o horizonte para 

construção de novos planos para um futuro. 

Como também o aprendizado não é algo 

unilateral, mas, durante a realização do curso, 

é possível ouvir as falas de professores 

voluntários de como aprenderam com as 

próprias alunas e assim reforça o modelo de 

ensino em que todos são professores e alunos. 

PALAVRAS-CHAVE:  Mulheres Mil, Saúde, Cuidadora, Cuidadora Infantil, Mulher. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: In its global aspect, initial 

and continuing training is conceived as an 

educational offer - specific to vocational and 

technological education - that favors the 

qualification, retraining and professional 

development of workers at the most varied 

levels of schooling and training. It focuses on 

pedagogical actions, of a theoretical and 

practical nature, designed to meet socio-

educational demands for training and 

professional qualification. In this sense, it 

consolidates itself in initiatives that aim to train, 

qualify, requalify and enable both updating and 

professional improvement to citizens in 

productive activity or not. Consider also, in the 

roll of these initiatives, to bring back, to the 

training environment, people who have been 

excluded from formal educational processes and 

who need this educational action to continue 

their studies. The FIC course in child care, in the 

face-to-face modality, has as general objective 

to provide professional qualification linked to 

the technological axis environment and health. 

It aims to provide care to women with a diverse 

life trajectory, with experiences that require a 

formal knowledge as a life project, focusing on 

human values and the exercise of citizenship, 

prioritizing the resumption and continuity of 

studies through higher education. 

METHODOLOGY: with this, an open call was 

made in the media, and through a selection 

followed by social criteria, reached the end 30 

women approved and enrolled for the beginning 

of classes. The students were registered in the 

Unified System of Public Administration 

(SUAP) and in possession of the enrollment, 

many realized the dream of wearing the shirt of 

the IFRN, and to be qualified in a profession. 

Classes are held three times a week, in the 

evening shift and at the end. With the course 

completed, they were qualified to work in the 

activities and areas related to their course, and 

perform their duties with autonomy, and (re) 

insert in the world of work with this new 

qualification. EXPECTED RESULTS: students 

who enroll in the FIC course in child care, in the 

face-to-face modality, must have demonstrated 

advances in acquiring their basic knowledge, 

being prepared to continue their studies. From 

the point of view of professional qualification, 

he must be qualified to work in the activities 

related to the area of the course so that he can 

carry out his duties with autonomy, with 

possibilities of (re) insertion in the world of 

work. CONCLUSION: The FIC course has a 

great impact for the selected students, as they 

enjoy a return to the classroom, opening the 

horizon for the construction of new plans for a 

future. As well as learning is not a unilateral 

thing, but during the course of the course it is 

possible to hear the statements of volunteer 

teachers as they have learned from the students 

themselves and thus reinforce the teaching 

model in which all are teachers and students. 

KEYWORDS:  Women Thousand, Health, Caregivers, Child Caregiver, Woman. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Curso de Formação Inicial e Continuada em Cuidador Infantil, na modalidade 

presencial, aspira “uma formação que permita a mudança de perspectiva de vida por parte do 

aluno; a compreensão das relações que se estabelecem no mundo do qual ele faz parte; a 

ampliação de sua leitura de mundo e a participação efetiva nos processos sociais.” (BRASIL, 

2009, p. 5). 

Dessa forma, almeja-se propiciar uma formação humana integral em que o objetivo 

profissionalizante não tenha uma finalidade em si, nem seja orientado apenas pelos interesses do 

mercado de trabalho, mas se constitua em uma possibilidade para a construção dos projetos de vida dos 

estudantes, como também, os pais precisam e necessitam de um profissional com qualificação para 

execução dos cuidados de seus filhos (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

Em seu aspecto global, a formação inicial e continuada é concebida como uma oferta educativa 

– específica da educação profissional e tecnológica – que favorece a qualificação, a requalificação e o

desenvolvimento profissional de trabalhadores nos mais variados níveis de escolaridade e de formação. 

Centra-se em ações pedagógicas, de natureza teórico-prática, planejadas para atender a demandas socio 

educacionais de formação e de qualificação profissional. 

Nesse sentido, consolida-se em iniciativas que visam formar, qualificar, requalificar e possibilitar 

tanto atualização quanto aperfeiçoamento profissional a cidadãos em atividade produtiva ou não. 

Contemple-se, ainda, no rol dessas iniciativas, trazer de volta, ao ambiente formativo, pessoas que foram 

excluídas dos processos educativos formais e que necessitam dessa ação educativa para dar continuidade 

aos estudos (IFRN, 2014). 

O Curso FIC em cuidador infantil, na modalidade presencial, tem como objetivo geral propiciar 

qualificação profissional atrelada ao eixo tecnológico ambiente e saúde. Visa o atendimento a mulheres 

com trajetória de vidas diversas, com experiências que necessitam de um saber formal como um projeto 

de vida, primando pelos valores humanos e o exercício da cidadania, priorizando-se a retomada e 

continuidade dos estudos via elevação da escolaridade (IFRN, 2014). 

2 METODOLOGIA 

Com isso, foi realizada uma chamada aberta nos meios de comunicação no mês de julho de 2018, 

e através de uma seleção seguida por critérios sociais, chegou ao final 30 mulheres aprovadas e 

matriculadas para início das aulas, em agosto de 2018. As alunas foram cadastradas no Sistema 

Unificado de Administração Pública (SUAP) e em posse da matrícula, muitas realizaram o sonho de 

vestir a camisa do IFRN, e poder se capacitar em uma profissão.  
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As aulas são realizadas três vezes por semana, no turno vespertino e ao final. Com o curso 

concluído, elas foram qualificadas para atuar nas atividades e áreas relativas ao seu curso, e desempenhar 

suas atribuições com autonomia, e se (re)inserir no mundo do trabalho com essa nova qualificação. 

A metodologia utilizada em sala de aula respeita a autonomia dos docentes na transposição 

didática dos conhecimentos selecionados nos componentes curriculares, as metodologias de ensino 

pressupõem procedimentos didático-pedagógicos que auxiliem as estudantes nas suas construções 

intelectuais, procedimentais e atitudinais. 

Para início das aulas é necessário elaborar e implementar o planejamento, o registro e a análise 

das aulas e das atividades realizadas como também problematizar o conhecimento, sem esquecer de 

considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade das estudantes, incentivando-o a 

pesquisar em diferentes fontes. Outro diferencial é a contextualização dos conhecimentos, valorizando 

as experiências das estudantes, sem perder de vista a (re)construção dos saberes; 

Uma proposta direcionada para a formação humana precisa englobar três perspectivas: a 

individual, por valorizar os saberes e trajetórias de vida de cada mulher; o mundo do trabalho, por ser 

instrumento de certificação de experiências e por ter caráter formativo e humanizador e a educacional, 

visto agregar valores ao processo de aprendizagem em um itinerário formativo planejado. 

Espera-se que ao final do mês de dezembro a turma conclua com todas as obrigações acadêmicas 

sendo realizado um evento de formatura para concretizar o encerramento deste ciclo de ensino e com 

isso mostrar ao público a realização e concretização de mais um sonho para muito delas. 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

As estudantes que ingressam no curso FIC em Cuidador Infantil, na modalidade presencial, deve 

ter demonstrado avanços na aquisição de seus conhecimentos básicos, estando preparada para dar 

continuidade aos seus estudos. Do ponto de vista da qualificação profissional, deve estar qualificada 

para atuar nas atividades relativas à área do curso para que possa desempenhar, com autonomia, suas 

atribuições, com possibilidades de (re)inserção positiva no mundo trabalho. 

Dessa forma, ao concluir a sua qualificação profissional, a egressa do curso de Cuidador Infantil, 

deverá demonstrar um perfil que lhe possibilite cuidar da higiene, conforto e alimentação da criança, 

observando possíveis alterações no estado geral da mesma, como também zelar pela integridade física, 

prestando primeiros socorros e promovendo atividades lúdicas e de entretenimento. 

Como também conhecer o desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança, respeitando as 

diferenças individuais e habilidades específicas da qualificação profissional, estes estudantes devem 

estar aptos a adotar atitude ética no trabalho e no convívio social, compreendendo os processos de 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2841



socialização humana em âmbito coletivo e percebendo-se como agente social que intervém na realidade, 

e trabalhar em equipe 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O curso FIC possui grande impacto para as alunas selecionadas, pois desfrutam de um retorno a 

sala de aula, abrindo o horizonte para construção de novos planos para um futuro. Como também o 

aprendizado não é algo unilateral, mas, durante a realização do curso, é possível ouvir as falas de 

professores voluntários de como aprenderam com as próprias alunas e assim reforça o modelo de ensino 

em que todos são professores e alunos. 
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A PRODUÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICAS EM PROJETOS DE 

EDIFICAÇÕES: resultados e desafíos 

AZEVEDO, N. M.1; LOUREIRO, N. A.2; NASCIMENTO, G. F.3; ASEVEDO, L. F. 4 e MEDEIROS, D. C.5

1,2, 3, 4, 5 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O NUPPE é um ambiente de extensão e prática 

profissional que oferece serviços técnicos de 

Edificações à comunidade externa. O fluxograma das 

atividades representa a sua metodologia de trabalho. 

Os resultados caracterizam as principais demandas 

por projetos residenciais e por serviços de Arquitetura 

e Instalações Hidrossanitárias, todavia, há 

diversidade de serviços e de tipologias de projetos 

atendidos. Se verificam melhorias quanto aos anos de 

atuação anteriores, mas ainda se identificam 

problemas de gestão de projetos e organizacional que 

comprometem a eficiência do núcleo. 

ABSTRACT 

The NUPPE is an extension and professional practice 

environment that offer building technical services to 

community. The activity diagram represents the work 

methodology. The results indicates the main demands 

for residential projects and Architectural and 

Plumbing designs, however, there is diversity of 

services and building typologies. Improvements were 

noticed compare to the past year, however, project 

and organizational management problems still 

happens which compromises the NUPPE efficiency. 

1 INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização intensificou-se a partir da década de 1950 com o desenvolvimento 

da industrialização e perdura até os dias atuais, com a formação de grandes centros urbanos e suas 

áreas metropolitanas em processo de expansão. Tal processo gera uma grande demanda de construção 

de imóveis, sobretudo de tipologia residencial, porém muitas vezes este ritmo acelerado supera o 

ritmo de legalização dos imóveis. Em decorrência disso, verifica-se, em muitos municípios em 

expansão urbana, a presença de imóveis irregulares, sem escritura pública, construídos sem projeto 

arquitetônico e em desacordo com a legislação urbanística. Além disso, é comum encontrar imóveis 

em condições insalubres ou em situações de risco devido à má execução de instalações elétricas, 

realizadas sem projeto.  

Diante deste cenário social, a atuação do Núcleo de Prática em Projetos de Edificações 

(NUPPE), iniciado em 15 de agosto de 2016, no IFRN - Campus São Gonçalo do Amarante, vem 

contribuindo com elaboração de projetos de edificações, prioritariamente voltado à população de 

baixa renda do município de São Gonçalo do Amarante e região circunvizinha, sem fins lucrativos. 

PALAVRAS-CHAVE:  Prática profissional. Extensão. Projetos de Edificações. Serviços técnicos. 

KEYWORDS: Professional practice. Extension. Building designs. Technical services. 
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Além dos benefícios às comunidades locais e a contribuição ao ordenamento urbano dos 

municípios envolvidos, as atividades do NUPPE também visam estabelecer a conexão entre a teoria 

e a prática dos conteúdos ministrados no curso técnico em Edificações, configurando-se como uma 

oportunidade, para alunos e professores, de promover a extensão e a prática profissional necessária 

para a formação profissional do curso técnico em Edificações. 

O NUPPE foi aprovado pelo edital Nº 04/2016 da PROEX-IFRN e veio a iniciar suas 

atividades após análises de fatores como a disponibilidade de salas no campus, visibilidade e 

facilidade de acesso pelo público externo. Dessa forma, ficou estabelecido o espaço físico de atuação, 

localizado no bloco principal do campus, próximo ao auditório. 

Durante seu período de implantação, foi necessário a criação de um e-mail institucional e de 

uma identidade visual através da criação de uma logomarca. Em relação ao sistema operacional do 

NUPPE, a equipe do projeto passou a ter acesso compartilhado aos seus arquivos por meio de pastas 

salvas em sistema de nuvem, facilitando a comunicação após possíveis modificações nos arquivos. 

Surgiu a necessidade da elaboração de arquivos padrões para melhor organização e otimização das 

atividades como: a ficha cadastral para solicitação dos serviços e as configurações padrões dos 

programas utilizados para gerar as representações gráficas dos projetos arquitetônicos, como o 

AutoCad e o SketchUp. 

Logo no primeiro ano de atuação, o projeto contou com o estreitamento do contato entre a 

equipe e a SEMURB – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo dos municípios de São 

Gonçalo do Amarante e Macaíba, com a finalidade de divulgar as atividades do núcleo com a 

comunidade externa, e que atualmente se intensifica.  

Mesmo após dois anos do início do projeto, o processo de divulgação dos trabalhos 

desenvolvidos continua em eventos dentro e fora dos Campis do IFRN, como a 55ª edição da Festa 

do Boi que aconteceu de 7 a 14 de outubro de 2017, e na CIENTEC 2018, evento sediado na UFRN 

– Campus Natal, que ocorreu nos dias 28 a 20 de junho. Os efeitos dessas divulgações já são

perceptíveis, pois o número de projetos em comparação com o primeiro ano vem crescendo

progressivamente através das divulgações de panfletagem, vídeos e explanação oral em eventos.

Além disso, o projeto também é difundido via site institucional.

No momento atual, o núcleo conta com uma equipe que passou por um período de capacitação, 

o que não ocorreu em anos anteriores, e que vem contribuindo com a atuação nos projetos e a

resolução de pendências e novas demandas. A capacitação foi consolidada com os minicursos dos

softwares Revit Architecture e SketchUp, complementando a formação acadêmica dos alunos com

ferramentas que potencialmente visam dar mais agilidade e qualidade aos projetos desenvolvidos no

núcleo.

Diante desse breve histórico, este artigo traz como objetivo geral apresentar o atual cenário de 

funcionamento do Núcleo de Prática em Projetos de Edificações, os resultados alcançados, as 

dificuldades vivenciadas e os desafios encontrados.  

2 METODOLOGIA 

As demandas que chegam ao NUPPE são executadas segundo o fluxograma de atividades 

(Figura 1) criado de maneira a organizar as atividades e facilitar o destino dos serviços de acordo com 

a distribuição dos profissionais que compõem a equipe técnica. Ele apresenta os serviços ofertados e 

a ordem do andamento dos processos produtivos do NUPPE. Para isso, representa, de maneira geral, 

a metodologia de execução dos projetos inicia com o contato com o cliente e cadastro da demanda, 
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passando pela execução dos serviços técnicos, e finalizando na entrega do projeto, pesquisa de 

satisfação e autoavaliação.   

Figura 1 – Fluxograma de atividades do NUPPE 

No momento inicial é realizado o contato com o cliente, que é solicitado quanto às 

necessidades e características do projeto. O atendimento é finalizado com o preenchimento da ficha 

cadastral. O projeto e os serviços demandados são analisados e verifica-se se a demanda pode ou não 

ser atendida dentro dos requisitos estabelecidos pelo núcleo. Realizada essa análise, é dado um 

retorno ao cliente quanto ao atendimento ou não da realização do projeto. Caso o projeto seja 

atendido, existem etapas a serem seguidas no desenvolvimento dos serviços técnicos.  

No caso da edificação já construída, o projeto segue para levantamento arquitetônico. Se for 

o caso de reforma, é feito projeto arquitetônico de reforma e/ou ampliação e ainda projetos

complementares, se solicitado pelo cliente, sendo assim o projeto é finalizado e pode ser entregue ao

cliente. Caso o cliente solicite apenas os documentos para licenciamento da edificação, os serviços

serão feitos e entregues ao mesmo.

Na situação de um projeto novo, é realizado o levantamento topográfico do lote, 

posteriormente, o projeto arquitetônico é desenvolvido e, caso necessário, são realizados também os 

projetos complementares. Se for necessário o licenciamento, são providenciadas as documentações 

exigidas para a aprovação nos órgãos reguladores. 

No desenvolvimento do projeto de arquitetura, são primeiramente listadas as necessidades do 

requerente e verificados os condicionantes que incidem no projeto: de ordem físico-ambiental, 

funcional, legal, estética, financeira e técnica. Após análise desses condicionantes tem-se início as 

etapas de desenvolvimento do projeto, passando do estudo preliminar ao anteprojeto e/ou projeto 

legal. Por fim tem-se como produto as pranchas técnicas e memorial descritivo. 
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Com base no projeto arquitetônico, a equipe de engenheiros pode orientar o desenvolvimento 

dos projetos complementares. Para cada projeto complementar também são desenvolvidas pranchas 

técnicas e memoriais específicos, de acordo com a demanda solicitada. 

Os serviços fornecidos atendem a critérios rigorosos de qualidade e buscam satisfazer o cliente 

da melhor forma possível, correlacionados às exigências legais e normas técnicas que regem as 

atividades no campo da Arquitetura, Engenharia e Construção Civil (AEC). Busca-se desenvolver os 

projetos de maneira a demonstrar as possibilidades possíveis à clientela, considerando as questões de 

estética, conforto ambiental, e viabilidade legal, técnica e construtiva. 

Uma última etapa do fluxograma de atividades do NUPPE é a pesquisa de satisfação com o 

cliente e autoavaliação da equipe técnica. Essa é uma etapa na qual o núcleo pretende implementar 

para as próximas finalizações e entregas dos projetos. Pretende-se, então a partir desses resultados, 

identificar pontos positivos e negativos, através de um checklist de melhorias e dificuldades 

encontradas pelo núcleo durante sua atuação. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O NUPPE soma atualmente 44 projetos cadastrados desde o início de suas atividades. Os 

projetos podem ser divididos nas seguintes categorias: em análise, em execução, entregue, cancelado 

e recusado. Na Tabela 1 e no Gráfico 1, tem-se o quantitativo atual dos projetos do núcleo.  

Pode-se observar inicialmente que em 2016, ano de implantação do núcleo, foram poucos os 

projetos cadastrados. No entanto, este número teve uma alta significativa em 2017 e também vêm 

registrando um alto número em 2018, considerando que o ano ainda está em andamento.  

Tabela 1 – Situação do projeto pelo ano de cadastro 

Quanto à situação dos projetos, identifica-se que é uma dificuldade efetivar entregas, isto 

ocorre especialmente por problemas ainda de gestão de projetos e organizacional internos, e pela 

grande demanda de serviços em cada projeto. Verifica-se ainda que muitos projetos se encontram em 

análise, visto que a equipe não têm conseguido atender a todas as demandas que vem aparecendo, 

portanto, diversos projetos ainda estão em aguardo. Outro dado relevante é o grande número de 

projetos cancelados. Isto vem ocorrendo principalmente pela falta de prazos bem estabelecidos no 

núcleo ou pela desistência do cliente em dar continuidade ao projeto. 

Quanto à renda média dos clientes atendidos pelo núcleo, como pode-se observar no Gráfico 

2, a maioria dos projetos não possui renda declarada, sendo este resultado decorrente de uma falha 

no cadastramento de projetos efetuados em eventos, um equívoco que está sendo corrigido na 

formação das equipes atuais, com cursos de capacitação de como contatar o cliente. Os demais dados 

demostram que o segundo maior quantitativo de projetos possui renda entre 1 a 2 salários mínimos, 

o que revela que o NUPPE tem obtido sucesso em sua razão de existir, já que segundo o IMEC, o

portal do engenheiro, o valor do serviço mais realizado no Núcleo (Projeto Arquitetônico de

Situação do 

proj. 

2016 2017 2018 Total 

Em análise 1 7 7 15 

Em execução 0 4 8 12 

Entregue 1 2 0 3 

Cancelado 2 9 1 12 

Recusado 0 1 1 2 

Total 4 23 17 44 

Gráfico 1 – Situação do projeto pelo ano de cadastro 
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Aprovação) é de R$ 20,00  por m² para obras de até 400m² e R$ 17,00 para obras que excedem 400 

m², sendo inviável para estes clientes com renda entre 1 a 2 salários mínimos que dependem da 

aprovação para execução dos serviços. 

E quanto à tipologia dos projetos cadastrados no NUPPE, o Gráfico 3 demonstra que 50% dos 

projetos solicitados são residenciais, 34% são institucionais e 16% comerciais e/ou de serviços, 

caracterizando as demandas projetos atuais do NUPPE. Pode-se verificar uma predominância pelos 

serviços vinculados a imóveis residenciais, no entanto, também se destacam os projetos institucionais 

como os 4 casos de projetos para edifícios com fins religiosos e os diversos projetos de reforma e 

ambientação para espaços escolares. 

Gráfico 2 – Renda familiar média dos projetos ativos Gráfico 3 – Tipologia dos projetos cadastrados 

O Gráfico 4 revela a diversidade serviços técnicos requisitados no NUPPE, indicando a maior 

demanda por serviços de Arquitetura – contemplando: projeto, levantamento, reforma e memorial 

descritivo –, e de Instalações Hidrossanitárias. Dos projetos ativo (se excluem àqueles cancelados ou 

recusados), pode-se verificar analisando a o Gráfico 5 e a Tabela 2 a seguir, que os serviços estão em 

sua maioria em espera. Estes dados demonstram a dificuldade da equipe em dar vazão às demandas 

atuais do NUPPE.  

Gráfico 4 – Serviços demandados pelos projetos ativos Gráfico 5 – Situação dos serviços demandados pelos projetos 
ativos 
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Tabela 2 – Situação dos serviços demandados pelos projetos ativos 

SERVIÇOS CONCLUIDO 
EM 

ANDAMENTO 

EM 

ESPERA 
TOTAL 

Laudo de vistoria 2 3 5 

Levantamento Arquitetônico 6 1 8 15 

Levantamento topográfico 1 4 5 

Memorial Descritivo 2 3 5 

Quantitativo/Especificações/Orçamento 1 1 2 

Projeto Arquitetônico 4 4 9 17 

Projeto Arquitetônico de Reforma 1 2 4 7 

Projeto Complementar de 

Acessibilidade 

1 1 2 

Projeto de Instalações Elétrica 7 7 

Projeto de Instalações Hidrossanitárias 1 12 13 

Relatório de Impacto de Vizinhança 1 1 

TOTAL 13 14 52 79 

No entanto, isto se justifica por diversos fatores, como por exemplo o tamanho da equipe, 

carga horária de atuação tanto dos discentes quanto dos docentes. O que gradualmente está sendo 

melhorado, com um número maior de vagas para a equipe, comprometimento de professores para 

dispor um horário, formulando assim um quadro de horários para assistência dos alunos. Os demais 

dados demonstram que as atividades realizadas pelo núcleo estão progredindo e gerando resultados 

(finalização e entrega de projetos aos clientes). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando o seu período de atuação, constata-se que o Núcleo de Prática em Projetos de 

Edificações tem alcançado seus objetivos principais: prestar serviços à comunidade externa e efetivar-

se enquanto ambiente de prática profissional.  

Com tantas demandas, uma das principais dificuldades do projeto no ano em vigor tem sido 

finalizar os projetos anteriores e mesmo assim continuar a adquirir novos projetos. Para tanto, conta-

se com melhorias na gestão organizacional para o desenvolvimento do núcleo. A integração de dois 

discentes bolsistas de iniciação ao trabalho trouxe melhoria na gestão organizacional e de projeto do 

núcleo. Além disso, pretende-se dar mais celeridade ao processo projetual através da implantação do 

software Revit Architecture na maioria dos projetos desenvolvidos. 

O déficit nos auxílios de responsabilidade da assistência estudantil e social do campus, como 

as bolsas para alunos e o auxílio alimentação, em virtude principalmente dos cortes de gastos sofridos 

pela instituição nos últimos anos, acaba desmotivando a participação e provocando a descontinuidade 

dos integrantes da equipe, sobretudo dos discentes, que mesmo possuindo interesse no projeto, por 

questões socioeconômicas, encontram-se impossibilitados a permanecer em atuação. 

Apesar dessas questões, o núcleo tem se mantido aberto e disposto a atuar no que foi proposto, 

servindo à comunidade externa e interna, resultando a formação de alunos com a capacitação de 

softwares prestigiados na área da construção civil e prática profissional que atualmente está carente 

no mercado. 

REFERÊNCIAS 
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DESENVOLVIMENTO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE 
EQUIPAMENTOS NO SETOR LABORATORIAL DE UM HOSPITAL 

PÚBLICO EM CEARÁ MIRIM 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O presente projeto de extensão está sendo 
realizado em um hospital da rede pública no 
município de Ceará Mirim/RN e foi 
desenvolvido para proporcionar aos discentes 
do curso Técnico em Equipamentos 
Biomédicos uma experiência profissional, com 
o intuito de os situar na realidade do mercado
de trabalho, bem como auxiliar na prestação de
serviços de saúde à comunidade por meio do
estabelecimento de um plano de
gerenciamento dos equipamentos biomédicos
presentes no setor laboratorial.
A metodologia aplicada para obtenção de
dados do setor laboratorial foi realizar um
inventário para saber a quantidade e quais os
equipamentos presentes no hospital. Por meio
deste foram identificados os que estão

presentes no setor do laboratório e de acordo 
com as informações obtidas estudamos ações a 
serem aplicadas neste setor e sobretudo 
desenvolver um arquivo de gerenciamento das 
manutenções realizadas, aberturas de 
chamados, Ordens de Serviços, Registro de 
Análise Técnica e Processos Operacionais 
Padrão, pois dessa forma o hospital terá maior 
controle de vida útil dos equipamentos.     
Pretende-se garantir maior desempenho nos 
equipamentos existentes no hospital, por meio 
de calibrações, manutenções corretivas e 
preventivas, programadas de acordo com a 
periodicidade estabelecida no manual, 
mantendo os documentos gerados por elas de 
forma organizada e arquivados em local 
acessível à administração do hospital.

ABSTRACT 

This extension project is being performed in a 
public hospital at Ceará-Mirim/RN city and it 
was developed to provide professional 
experience for students of Technical Course in 
Biomedical Equipment, with the aim to introduce 

them into the Job Market. Also, to assist the 
hospital in health servise provision to people 
using a management plan for biomedical 
equipment at laboratorial area.  

PALAVRAS-CHAVE:  Laboratório, Manutenções, Gerenciamento em Saúde, Hospital. 
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The applied methodology to obtain data from 
laboratorial area was to produce an inventory of 
hospital equipments. Thus, equipments from 
laboratorial area were identified and according to 
these informations we studied actions to perform, 
including the development of an archive 
containing the management of maintenance, calls 
for maintenance, service order, Technical 
Analysis Registration and Standard Operational 
Procedure, contributing to improve equipment 
control and management. 

It is intended to ensure better efficiency of 
biomedical equipment of the hospital, by 
managing and performing calibrations, corretive 
and preventive maintenance, scheduled 
according to the technical manual of each 
equipment and keeping created documents 
accessible to administrative sector of the 
hospital. 

1 INTRODUÇÃO 

Este projeto de extensão foi criado para proporcionar uma experiência profissional aos 
discentes, e principalmente para auxiliar e contribuir para uma melhoria na qualidade da saúde 
prestada à população, trazendo benefícios especificadamente ao setor laboratorial de um hospital da 
cidade de Ceará-Mirim, por meio de aprimoramentos no gerenciamento de dados relativos aos 
equipamentos, manutenções e aplicação de treinamentos de utilização adequada aos usuários do 
laboratório. 

 O setor do laboratório é responsável pela coleta, preparação e análise dos materiais 
biológicos, sorológicos, químicos, hematológicos, parasitológicos, urianálises, dentre outros [1]. 
Esses são exemplos de materiais necessários para realização dos exames, com intuito de rastrear, 
diagnosticar e acompanhar diversas patologias que acometem os pacientes, tornando o laboratório 
um setor indispensável e que serve de apoio para os demais setores presentes no meio hospitalar. 
Conforme presente na norma RDC 50, entre as atividades que são especificas do setor podemos 
destacar o recebimento do material coletado – podendo ser por meio da coleta centralizada, nos 
demais setores do próprio hospital ou advindos das Unidades Básica de Saúde (UBS) – e realizar a 
triagem conforme o tipo de reagentes, material coletado, o tipo de exame a ser realizado, metodologia 
a ser aplicada e o equipamento que será utilizado para preparação e realização do procedimento [3]. 
Além disso é de responsabilidade do laboratório: realizar a preparação dos reagentes ou soluções que 
serão utilizadas para diferentes fins administrativos, realizar o processo de desinfecção do material 
que deverá ser descartado, bem como a lavagem e esterilização dos materiais que, segundo a norma, 
podem ser reutilizados, e por fim emitir os laudos dos exames realizados [3]. 

  Com base nas informações apresentadas pode-se inferir que as pessoas beneficiadas a partir 
do presente projeto serão os próprios profissionais que trabalham no setor do laboratório, visto que o 
gerenciamento do espaço e dos serviços traz segurança e reduz a ocorrência de falhas. Ainda, as 
pessoas que usufruem dos serviços laboratoriais, sendo internos do estabelecimento ou não, isto é, 
pacientes que sofrem de algum problema de saúde que buscam o hospital para receberem atendimento 
que envolva análises clinicas, também serão beneficiadas, assim como as Unidades Básicas de Saúde 
que tem seus exames terceirizados para o hospital. 

Objetivo Geral 

KEYWORDS:  Laboratory, Maintenance, Health Management, Hospital. 
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   O presente projeto de extensão tem como intuito beneficiar a comunidade que recebe 
atendimento no hospital municipal, fornecendo apoio a manutenções dos equipamentos médico-
hospitalares e dispondo aos profissionais de saúde que manuseiam os equipamentos um treinamento 
de acordo com o manual de uso de cada equipamento laboratorial. 

Objetivos Específicos 

• Gerenciar o agendamento das manutenções preventivas nos equipamentos médico-
hospitalares do setor laboratorial; 

• Oferecer treinamento aos responsáveis pelo manuseio desses equipamentos;
• Elaborar diagnóstico situacional para o setor com base em normas aplicáveis;
• Elaborar plano de ação de acordo com as necessidades apontadas pelo diagnóstico situacional;

2 METODOLOGIA 

  O presente projeto encontra-se em andamento, de modo que há etapas já concluídas e etapas 
a serem realizadas. Foi elaborado um inventário com os equipamentos disponíveis no setor 
laboratorial e suas respectivas marcas, modelos, números de série, datas de instalações e últimas 
manutenções. Em entrevista com o responsável pelo setor foram identificados quais equipamentos 
estão com defeito no momento e quais foram as últimas manutenções realizadas, e se houve registro 
das mesmas. Ainda, quais equipamentos possuem contrato de manutenção, quais treinamentos já 
foram realizados para os respectivos equipamentos para os usuários, que neste caso serão os 
bioquímicos e técnicos de laboratório. 

   Após este levantamento, identificou-se que o laboratório conta com um microscópio, uma 
centrífuga, um destilador, um homogeneizador, banho maria, agitador e estufa. Estes equipamentos 
não possuem contrato de manutenção, o que se configura como uma excelente oportunidade para 
aplicação das técnicas de gerenciamento pela equipe do projeto. Para estes equipamentos será 
proposta uma agenda de manutenções preventivas, e corretivas se necessário. Para tal, estão sendo 
estudados os manuais dos equipamentos bem como sendo consultadas assessorias técnicas de 
empresas. Poderão ser implantadas também tabelas de manutenções preventivas locais, no caso 
manutenções simples que até o próprio usuário pode fazer como por exemplo a limpeza adequada das 
partes móveis como filtros. Todos os eventos ocorridos com esses equipamentos estão sendo 
registrados em documentos que ficarão sob posse da instituição de saúde. Ainda, serão propostas 
atividades de treinamento dos respectivos equipamentos para os operadores dos mesmos.  

   Pode-se dispor também das máquinas de hematologia e bioquímica das marcas Bioclin e 
Menolray, que por sua vez, por serem alugadas contam com contratos de manutenção. Para esses 
equipamentos também foram propostas atividades de treinamento aos usuários e criação de 
documentos para registro de eventos. Serão agendadas junto às empresas de manutenção novas 
manutenções preventivas e as calibrações necessárias, de forma a garantir a confiabilidade dos 
resultados proporcionados por tais equipamentos e com a intenção de eliminar qualquer retrabalho 
por parte dos operadores no tocante a verificações de resultados dos exames. 

    As ações da equipe do projeto baseiam-se na norma da ANVISA RDC 302/05, que 
regulamenta que o laboratório deve manter arquivados todos os registros das manutenções 
preventivas e corretivas, calibrações, controles de qualidade (CIQ e CEQ) [1]. Assim, pretende-se 
implantar o uso dos Registro de Análise Técnica (RAT), Ordens de Serviço (OS), Processos 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2852



Operacionais Padrão (POP), para que possam ser arquivadas, assim como uma tabela de calibração 
onde poderão ser registradas as calibrações realizadas pelo próprio usuário. Quanto ao controle de 
qualidade interno, esse procedimento deve ser realizado pelos bioquímicos, estando este ponto em 
etapa de planejamento com a equipe do projeto e os profissionais envolvidos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com a presente metodologia, fez-se um levantamento no setor laboratorial da instituição de 
saúde, tanto por meio de manuseios dos equipamentos no ambiente laboratorial quanto por entrevistas 
com os profissionais operadores dos equipamentos. Foram obtidas as informações necessárias dos 
equipamentos existentes no mesmo, dados como modelo, marca, ano de instalação. O inventário 
encontra-se na tabela 1, a seguir. 

INVENTÁRIO DOS EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS DO SETOR LABORATORIAL 

NOME MODELO MARCA 
N° DE 
SÉRIE INSTALAÇÃO 

DESTILADOR DUIME 849 2005 
BANHO MARIA 100 FANEM 214 AUSENTE 

HEMATOLÓGICO 
HEMALOCLIN 

3.0 BIOCLIN 355 2017 
ESTUFA DE SECAGEM E 
ESTERILIZAÇÃO 315 SE FANEM AUSENTE AUSENTE 
HOMOGENEIZADOR HUMAN HUMAROLLER AUSENTE AUSENTE 
MICROSCÓPIO CX31RBSFA OLYMPUS 9A07160 AUSENTE 
CENTRÍFUGA EXCELSO II 206 BL FACEN AUSENTE AUSENTE 
BIOQUÍMICO B5 - 200 MENOLRAY 354 2017 
AGITADOR ORBITAL MOD.255-B FANEM AUSENTE AUSENTE 

Com estes dados foi possível a criação de um plano, que está em andamento, para 
manutenções e seus respectivos treinamentos, que serão oferecidos pela equipe do projeto. Observou-
se também a necessidade de registro de informações derivadas das manutenções já realizadas nos 
equipamentos.  

Espera-se garantir a centralização das atividades pela equipe do projeto por meio de 
calibrações, manutenções preventivas e corretivas documentadas, organizadas e arquivadas com 
intuito de controlar e diminuir a frequência em que um equipamento venha a ficar inoperante [2]. 
Assim, pode ser possível adquirir maior agilidade nos resultados dos exames realizados no 
laboratório, executando testes de análise periódicos. Ministrar treinamentos de operação aos usuários 
das máquinas, trazendo uma maior segurança aos mesmos e mais eficiência no trabalho e aumento 
da vida útil dos equipamentos. O hospital pode se beneficiar com a centralização e padronização de 
documentos com informações sobre equipamentos com as manutenções agendadas, facilitando o 
trabalho dos funcionários que por sua vez irão fornecer mais agilidade na liberação dos resultados, 
além de proporcionar maior segurança para os pacientes que receberão um rastreio, diagnóstico, 
tratamento e controle através dos exames [3]. Uma vez que o equipamento está com suas manutenções 
em dias a probabilidade de as análises apresentarem resultados alterados são minimizadas, 
diminuindo os custos do hospital com manutenções terceirizadas e compras de novos equipamentos. 
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A população atendida pelo hospital pode se beneficiar pela maior agilidade na realização dos 
exames, por meio de manutenções regulares, evitando também que haja cancelamento de exames em 
casos de equipamentos que poderiam estar inoperantes, afetando positivamente o direito de acesso da 
comunidade à saúde. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Como o presente projeto está em andamento pretende-se atingir as metas estabelecidas 
inicialmente, que são propor treinamentos de manuseio dos equipamentos médico-hospitalares, 
deixar disponível para o próprio hospital o modelo de gerenciamento de manutenções periódicas e 
documentação descrita pela RDC 302/05, elaborar ordens de serviços e registros históricos de cada 
equipamento, para que a gestão do hospital em questão, possa ter o controle dos equipamentos que 
pertencem ao hospital [1]. 
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EXPERIÊNCIA NO SETOR DE ENGENHARIA CLÍNICA: MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES 

SILVA, M. S.1; DAMASCENO, L. T. L.2; SILVA, K. R. F.3 e CAVALCANTI, L. R. C.1 
1,2 IFRN – Campus Ceará-Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção; Saúde 

RESUMO 

O projeto de extensão, desenvolvido no Hospital       
Universitário Onofre Lopes, visa beneficiar a      
população que utiliza a assistência do Sistema Único        
de Saúde (SUS), através do suporte dado à área         
técnica em equipamentos biomédicos. Com o      

acompanhamento da Engenharia Clínica e da equipe       
técnica do hospital, pôde-se atingir a manutenções       
de equipamentos médico-hopitalares, além de     
possibilitar a experiência de prática profissional aos       
estudantes envolvidos. 

PALAVRAS-CHAVE:  Equipamentos Médico-Hospitalares, Engenharia Clínica, Manutenção. 

ABSTRACT 

This extension project, developed at the School       
Hospital Onofre Lopes, aims to benefit the       
population that is assisted by the Brazilian public        
healthcare system, by supporting the technical area       
in biomedical equipment. Being monitored by the       
Clinical Engineering and technicians team, the      

students could reach contact with medical equipment       
maintenance, as well as it was possible to have a          
professional practice experience.  

KEYWORDS: Medical equipment, Clinical Engineering, Maintenance. 

1 INTRODUÇÃO 

Este projeto é uma parceria entre o Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do               
Rio Grande do Norte (IFRN), campus Ceará-Mirim e o Hospital Universitário Onofre Lopes             
(HUOL), atuando na área tecnóloga de saúde. Seu principal intuito é o de contribuir no setor de                 
manutenção de Equipamentos Médico-Hospitalares (EMH), visando alcançar o aprimoramento         
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constante do atendimento prestado à população dependente dos serviços do Sistema Único de Saúde              
(SUS).  

O HUOL é uma instituição que faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte                
(UFRN), atualmente administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), e é            
renomado pela alta qualidade em seu atendimento à comunidade. A gestão tecnológica do hospital é               
responsável por garantir a qualidade dos equipamentos biomédicos que auxiliam nos exames e/ou             
podem preservar a vida de pacientes. Diante da grande estrutura do hospital, a demanda de EMH                
tende a ser ampla, necessitando agilidade na gestão da engenharia clínica (CALIL, 1998),             
juntamente com a equipe técnica para fornecer os equipamentos com qualidade e quantidade             
suficiente para manter o bom atendimento aos usuários. Com isso, o projeto visa associar-se com a                
equipe de técnicos do HUOL com a finalidade de promover a ampliação no fornecimento de               
serviços técnicos no ramo de Equipamentos Biomédicos.  

A NBR 5462 define a classificação de cada tipo de manutenção. É classificado como              
Manutenção Corretiva (MC) quando ocorre um erro de funcionamento de determinado item            
necessitando efetuar um reparo para retornar as condições adequadas. A Manutenção Preventiva            
(MP) consiste em realizar procedimentos programados com o intuito de evitar possíveis falhas. E, a               
manutenção preditiva é efetuada para certificar a qualidade da execução do serviço, através de              
técnicas de análises, para conseguir minimizar o número de manutenções preventivas e corretivas             
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 1994).  

A oportunidade de contribuir e acompanhar a rotina de manutenções preventivas e corretivas             
da equipe técnica do hospital é de suma importância por apresentar benefícios de conhecimento à               
prática profissional dos estudantes, além de poder executar habilidades desenvolvidas ao longo do             
curso e auxiliar os serviços da engenharia clínica a fim de auxiliar na excelência de assistência aos                 
pacientes do HUOL. 

Tem-se como objetivo geral auxiliar nas manutenções em EMHs em níveis preventivos e             
corretivos do referido hospital e acompanhar as rotinas diárias de uma equipe técnica no interior de                
um Estabelecimento Assistencial a Saúde (EAS). Desse modo, podemos elencar os seguintes            
objetivos específicos: 

● Atuar como Técnico em Equipamentos Biomédicos;
● Realizar as manutenções nos EMH;
● Lidar com a rotina de um Estabelecimento Assistencial a Saúde;
● Auxiliar para o aumento disponibilidade de EMH consertados.

2 METODOLOGIA 

O projeto tem uma equipe de seis alunos do curso técnico em Equipamentos Biomédicos, do               
IFRN, campus Ceará-Mirim, que foi dividida em dois grupos de três no turno matutino e vespertino,                
cumprindo, cada um, quinze horas semanais presenciais no hospital. 

Na primeira semana foram apresentados os setores significativos para o projeto, o setor de              
Engenharia Clínica, cuja função é gerenciar todos os equipamentos biomédicos desde sua entrada             
no hospital até o planejamento de suas manutenções e o setor onde são realizadas as manutenções,                
onde deve garantir que os EMHs apresentando algum problema sejam consertados e devidamente             
testados certificando-se da sua qualidade ao devolver para o setor correspondente.  

O hospital possui um sistema eletrônico nos computadores dos setores para a necessidade de              
solicitação de algum serviço de manutenção nos EMH. Com a finalidade de acelerar e melhorar o                
trabalho da engenharia clínica, tendo em vista a grande estrutura do hospital, com esse sistema, é                
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possível notificar de imediato algum defeito de um equipamento com todas as informações             
necessárias, sendo elas: Nome do equipamento, defeito, nome do setor e nome do solicitante. Com               
isso, os técnicos podem visualizar e logo descolar-se para solucionar o problema. 

Foi apresentada a forma como são preenchidas as Ordens de Serviços (OS) ao finalizar as               
manutenções realizadas diariamente, através de uma planilha digital online para ter o controle das              
manutenções realizadas. 

Deu-se início a rotina para acompanhar a equipe técnica na realização das manutenções             
diárias, que seguiam o seguinte fluxo, conforme diagrama a seguir, mostrado na Figura 1. 
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Figura 1: Fluxo de trabalho desenvolvido no projeto, orientada pela equipe do HUOL. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Diante da grande demanda de eventos adversos que ocorrem diariamente no hospital, foi             
possível adquirir experiência em como resolver estes problemas com praticidade e responsabilidade.            
Com a possibilidade de companhar e realizar as manutençôes em diversos tipos de equipamentos,              
foi identificados os seguintes resultados: 

A seguir é representado as manutenções em cada tipo de EMH, sendo possível identificar os               
que danificaram em maior quantidade, como mostra o gráfico apresentado na Figura 2. 

4

Figura 2: Equipamentos biomédicos que obtiveram maior número de manutenção. 

No gráfico a seguir (Figura 3) é mostrado o número de manutenções realizadas entre MCs e                
MPs desde o início do projeto, e conclui-se que o maior número de manutenções executadas foi em                 
procedimentos corretivos. 
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Figura 3: Porcentagem de manutenções realizadas.  

Diante dos dados apresentados, constata-se que os objetivos foram alcançados, posto que,            
obteve oportunidade de acompanhar e realizar as MCs e MPs dos EMHs do HUOL, além de                
compreender a rotina dos técnicos e sua atuação diante de funcionários e pacientes. Com isso,               
ressalta-se a importância de estabelecer uma possível manutenção preditiva para poder evitar o alto              
índice de MCs apresentadas. Logo, com o aumento da equipe técnica para solucionar os defeitos               
com mais agilidade pôde-se aumentar o número de equipamentos biomédicos disponíveis, e como             
objetivo principal é esperado que ao concluir o projeto a população dependente do SUS possa ter                
sido beneficiada. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da vivência em um EAS observa-se a importância da engenharia clínica no âmbito              
hospitalar, considerando que uma mantenção incorreta causaria riscos a vida de pacientes e aos              
profissionais da área da saúde que irá manusear os EMHs. Portando, com o aprimoramento do               
projeto extensionista voltado a área técnica em equipamentos biómedicos e com a continuidade da              
parceiria entre as duas instituições pode-se proporcionar melhorias a saúde pública do estado do Rio               
Grande do Norte devido ao aumento de equipamentos aptos para uso, possibilitando maior             
quantidade de exames, além de oferecer aos alunos do IFRN a oportunidade de aprender na prática                
como lidar com seu ramo profissional.  
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TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO VALE DO AÇÚ 

FERNANDA SOUZA DA SILVA
1
; EDLA DAIANE DE SOUZA FREIRE

2
; ANA LUIZA NASCIMENTO 

DA SILVA
3
; JAIRA MARIA DE OLIVEIRA

4
 e PALOMA DE MATOS MACCHI.

5 

1,2,3,4 e 5 
IFRN – Campus Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: (Tecnologia e Produção) 

RESUMO 

Em regiões onde predominam atividades agrícolas, torna-se essencial formar profissionais que colaborem ao 

desenvolvimento sustentável. Inúmeros agricultores familiares demandam assessoria técnica e não dispõem 

de recursos para contratar profissionais. Assim, institui-se o Núcleo de Extensão e Prática Profissional 

do Campus Ipanguaçu voltado à área agrícola e pecuária (NEPPAGRO). O projeto visa atender demandas de 

agricultores familiares e/ou instituições filantrópicas da região circunvizinha ao Campus Ipanguaçu, por 

meio de prestação gratuita de serviços técnicos. 

ABSTRACT 

In regions where agricultural activities predominate, 

it is essential to train professionals who collaborate 

in sustainable development. Many family farmers 

demand technical advice and do not have the 

resources to hire professionals. Thus, the Extension 

and Professional Practice Center of the Ipanguaçu 

Campus is set up for the agricultural and livestock 

area (NEPPAGRO). The project aims to meet the 

demands of family farmers and / or philanthropic 

institutions in the region surrounding the Campus 

Ipanguaçu, through the provision of free technical 

services. 

1 INTRODUÇÃO 

A Extensão Rural foi difundida no Brasil a partir dos anos 50, devido ao ápice no 

crescimento econômico foi empregando técnicas adaptadas norte-americanas, porém acreditava-se 

PALAVRAS-CHAVE: agricultor familiar, assessoria, sustentabilidade, serviço gratuito. 

KEYWORDS:  family farmer, consulting, sustainability, free service. 
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que existia um atraso relacionado ao homem do campo e assim foram desenvolvidas novas políticas 

capazes de alavancar a agricultura e assegurar a produção agrícola.    

Ainda no mesmo período, mas sem muito sucesso no desempenho estrutural de uma 

extensão capaz de atender as demandas existentes, embora se desenvolvendo em todo país, 

designasse novas metodologias em busca de novos trilhos com adição de tecnologias tais como 

insumos e maquinário de modo que o homem do campo/rural fortalecesse. Sem levar em conta que 

os métodos técnicos adotados eram diretamente ligados a produção, deixando de lado as relações 

sociais, culturais e ambientais.  

Neste sentindo, surgi o termo “desenvolvimento rural sustentável” que na realidade é 

uso de tecnologias implantadas no meio rural com o intuito de explorar recursos e assim atender 

necessidades existentes. Deste modo, o processo de desenvolvimento dependerá de critérios esses 

que podem interferir na sua aplicação. 

Uma das alternativas para o desenvolvimento rural sustentável e é uma Extensão 

com enfoque agroecológico.  

[...] Extensão Rural Agroecológica–, que constitui-se num esforço de intervenção 

planejada para o estabelecimento de estratégias de desenvolvimento rural sustentável, com 

ênfase na participação popular, na agricultura familiar e nos princípios da Agroecologia 

como orientação para a promoção de estilos de agricultura socioambiental e 

economicamente sustentáveis. CAPORAL (2004, pag. 79) 

A partir desse enfoque, esse artigo demonstra a atuação do NEPPAGRO (Núcleo de 

Extensão e Prática Profissional em Agropecuária) como modelo alternativo no desenvolvimento da 

ATER no Vale do Açu, através de serviços prestados por servidores e alunos do Curso Superior de 

Tecnologia em Agroecologia ofertado no IFRN – Campus Ipanguaçu, onde os mesmos são 

permitidos a desenvolver a prática profissional contribuindo assim para o aperfeiçoamento e 

ampliação dos conhecimentos adquiridos nas atividades do processo de ensino-aprendizagem. 

2 METODOLOGIA 

ATER 

Os serviços prestados pela assistência técnica e extensão rural possuem grande 

importância para o desenvolvimento rural, o diagnóstico realizado gera a construção adequada para 

um plano de ação para as necessidades demandadas de agricultores familiares e empresas.     
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Nas últimas décadas os serviços de Ater vêm passando por um processo de 

profundas mudanças. O tradicional modelo de serviço público comprometido com a 

implementação verticalizada de políticas modernizadoras caiu em descrédito e diversos 

países vêm experimentando mudanças no formato institucional da oferta destes serviços, 

paralelamente às estratégias de promoção do desenvolvimento rural (FEDER et al., 1999; 

RIVERA e ALEX, 2004). 

Segundo SILVA (2013) o trabalho próprio de ATER em campo deve 

entendido como um processo de troca de saberes entre o técnico e o produtor familiar. O saber não 

é unilateral, ou seja, não é apenas o técnico que o tem, o do agricultor familiar tem que ser 

respeitado. O diálogo mútuo é imperativo. 

EXTENSÃO RURAL 

A partir de mudanças e o surgimento de inovações no meio rural é adotado um novo 

método de extensão. 

 De acordo com CAPORAL (2000): 

“A construção dessa Nova Extensão Rural iniciou a tomar forma a partir do 

momento em que começaram a ser incorporados aos debates os novos anseios da sociedade 

rural e urbana, com relação a um novo projeto de desenvolvimento, e na medida em que 

foram buscadas orientações teóricas baseadas em um paradigma  alternativo ao 

convencional”.  

Nesta perspectiva, segundo AZEVEDO E NETTO (2015): 

 “É através da agroecologia que podemos legitimar o desenvolvimento rural 

sustentável, buscando uma harmonia entre as diversas dimensões da sustentabilidade. 

Atuando dessa forma, como ciência ou disciplina científica, a agroecologia busca a 

transição do atual modelo de desenvolvimento para um mais sustentável e equitativo, tendo 

como eixo central o reconhecimento do “saber” dos agricultores e de suas famílias, 

importando-se com seu lado social, cultural e não só com o lado econômico (produção e 

produtividade). A demanda por outro estilo ou modelo de agricultura deve incorporar 

princípios, métodos e tecnologias de base ecológica.” 

EXTENSIONISTA 

O papel do extensionista é de suma importância na promoção da extensão, ele é 

considerado intermediário, ou seja, possibilita aos agricultores familiares e possivelmente 

empresas, ter acesso a políticas públicas, melhoria da qualidade de vida, introdução de novas 

tecnologias, gerando o desenvolvimento rural.  
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A partir da aplicação dessa nova extensão e colocado em vista atuação de um “novo 

profissional”. De acordo com CAPORAL (2000): 

“O novo profissional da Extensão Rural, mais do que um simples difusor de 

pacotes tecnológicos intensivos em capital, deve estar preparado para compreender que os 

agroecossistemas ou sistemas agrícolas co-evoluem com os sistemas sociais e biológicos.” 

Diante disso, percebesse o quão é necessário direcionar uma nova estratégia visionária ao 

extensionista. Segundo AZEVEDO E NETTO (2015): 

“As estratégias agroecológicas de desenvolvimento rural não podem frisar apenas em 

aspectos do crescimento econômico, produção e produtividade, mas em alterações que 

levam a melhores níveis de educação, de saúde e bem-estar, gerando uma maior equidade 

social e garantindo maior proteção ambiental nos processos produtivos e segurança 

alimentar, considerando as várias dimensões da sustentabilidade: econômica, social, 

ambiental, cultural, política e ética.”  

EXEMPLO DE ATER 

O NEPPAGRO é um núcleo que possui o intuito de atender demandas de 

agricultores familiares, pecuaristas e/ou instituições filantrópicas, por meio de prestação gratuita 

de serviços técnicos realizados por alunos do IFRN – Campus Ipanguaçu do Curso Superior em 

Agroecologia com a supervisão de servidores a fim de praticar os conhecimentos adquiridos na 

academia.  

A formação na área de ciências agrárias permite o amplo campo de atuação 

profissional, pois envolve o setor agrícola, pecuário, ambiental e social (cooperativas e 

associações). Baseado no perfil do profissional Tecnólogo em Agroecologia, o NEPPAGRO 

favorecerá a atuação prática dos alunos e futuros profissionais. Estes poderão assessorar 

agricultores familiares no planejamento, análise, execução e monitoramento de projetos, além de 

desenvolverem atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O NEPPAGRO surgiu através da chamada do Edital 03/2017 PROEX., com objetivo de 

criar NÚCLEOS DE EXTENSÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL-NEPP. Possuindo o intuito de 

incentivar a formação do NEPP, no âmbito dos Campi do IFRN, com a finalidade de suprir as 

demandas de prática profissional, para os alunos do IFRN, sob orientação de professores da área, 
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em atividades relativas à sua formação profissional, contribuindo assim para o aperfeiçoamento e 

ampliação dos conhecimentos adquiridos nas atividades do processo de ensino-aprendizagem. 

O devido projeto possui atuação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte – Campus Ipanguaçu, diante dos cursos ofertados pela instituição, é 

disponibilizado o Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia. Com o principal objetivo de 

gerar profissionais capazes de atuar de forma crítica e criativa na identificação e resolução de 

problemas, com visão ética e humanística, A instituição abrange processo integrado de ensino, 

pesquisa e extensão afim de desenvolver a prática profissional. 

De acordo com “Projeto de Extensão: NEPPAGRO - Núcleo de Extensão e 

Prática Profissional em Agropecuária” O Campus Ipanguaçu está inserido na microrregião do 

Vale do Açu cujas principais atividades econômicas são agricultura irrigada, indústria de cerâmica 

e, moderadamente, pecuária. Estas atividades, quando realizadas sem cuidados, provocam intensa 

devastação ambiental e prejuízos financeiros.  

Neste intuito, é ofertada por meio de demandas acessória técnica gratuita, com o 

principal intuito atender agricultores familiares, pecuaristas e/ou instituições filantrópicas da região 

que necessitam da assistência técnica com elaboração de projetos agropecuários, capacitações, 

acompanhamento de projetos, exames e diagnósticos, dentre outras atividades. Além disso, houve 

parcerias com algumas intuições como EMATER e Prefeituras Municipais visando expandir ações 

prestadas pelo núcleo. 

Figura 1. Capacitação sobre elaboração de 

projetos rurais em parceria com a Prefeitura de 

Ipanguaçu/RN.  

Figura 2. Visita na propriedade do Senhor 

Joricene, situada na cidade de Afonso 

Bezerra/RN.  

Figura 3. I Workshop de Agricultura e Pecuária, 

desenvolvido pelo NEPPAGRO.  

Figura 4. Divulgação do NEPPAGRO na 

comunidade Santarém na cidade de Afonso 

Bezerra/RN.  
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VISÃO DO NEPPAGRO 

A partir da implantação do NEPPAGRO, espera-se ampliar a visibilidade do Campus 

e da agroecologia, fortalecendo a relação com a sociedade e assim fortalecer a cadeia produtiva de 

base ecológica na região, aumentando a geração de trabalho e renda de famílias rurais, ser 

referência de núcleo de prática profissional para outros Campi, agricultores, órgãos públicos, 

setores acadêmicos e outras organizações a nível regional e nacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante dos sistemas de produção agrícola e ambiental desenvolvidos na região do Vale do 

Açu, pode-se observar a necessidade de disseminar uma assistência técnica e extensão rural 

alternativa, com objetivo de desenvolver e fortalecer a produção de base ecológica na região. O 

NEPPAGRO atua na capacitação de futuros profissionais que atendam as demandas do mercado de 

trabalho e, além disso, desenvolva os princípios básicos da agroecologia.  

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos primeiramente a Deus, em segundo a nossa orientadora Paloma de Matos 

Macchi por nos incentivar e nos proporcionar momentos importantíssimos para nossa carreira 

acadêmica. Agradecemos também, aos colaboradores do projeto, PROEX e ao IFRN.   

REFERÊNCIAS 

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia e Extensão Rural: contribuições para a 

promoção do desenvolvimento rural. Porto Alegre. 2004.  

SILVA, Raimundo Pires. As especificidades da nova ATER para Agricultura Familiar. Rev. 

NERA – ANO 16, Nº. 23 – JULHO/DEZEMBRO DE 2013. 

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável: 

perspectivas para uma nova extensão rural. Rev. Agroecologia e Desenvolvimento Rural 

Sustentável. Porto Alegre, v.1, n.1. 2000. 

AZEVEDO, L. F.; NETTO, T. A. Agroecologia: o “caminho” para o desenvolvimento rural 

sustentável no processo de extensão rural. Rev. Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia 

Ambiental Santa Maria, v. 19, n. 3, set-dez. 2015, p. 639-645. 

NEPPAGRO - Núcleo de Extensão e Prática Profissional em Agropecuária. Projeto enviado 

para a chamada Edital 03/2017 PROEX - Pró-Reitoria de Extensão do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2866



RELATO DE EXPERIÊNCIA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

BIOMÉDICOS 

SILVA, C. B. O.1; CAMPELO, J. V. S.1; SILVA, M. A. L. .1 e CAVALCANTI, L. R. C.1 

1IFRN – Campus Ceará-mirim 

ÁREA TEMÁTICA:  Tecnologia e Produção; Saúde. 

RESUMO 

Este trabalho apresenta o projeto de 

extensão Manutenção de equipamentos 

médico-hospitalares em instituição pública 

de saúde. Inicialmente foi ressaltada a 

importância dos equipamentos biomédicos 

assim como a importância do técnico 

responsável por esse tipo de equipamento. 

Logo após foi feita uma breve descrição do 

processo de manutenção e foram citados 

equipamentos os quais os alunos 

acompanhariam a manutenção sendo 

destaques as camas hospitalares, os 

tensiômetros e os monitores 

multiparâmetros, itens com grande 

demanda de manutenção no ambiente 

hospitalar. 

ABSTRACT 

This paper presents the extension project 

entitled Medical equipment maintenance in 

a public health institution. Initially it was 

highlighted the importance of biomedical 

equipment as well as the importance of the 

responsible technician for this type of 

equipment. Afterwards a brief description 

of the maintenance process was done and all 

the equipment to be supported by the 

students was listed, from which we can 

highlight hospital beds, tensiometers and 

multiparameter monitors, items with great 

demands for maintenance at the hospital 

environment.  

PALAVRAS-CHAVE: Manutenção hospitalar, Equipamentos biomédicos. 

KEYWORDS:  Hospital maintenance, Biomedical equipment. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho mostra as atividades realizadas pelos alunos do curso Técnico em 

Equipamentos Biomédicos e suas experiências durante a participação no projeto de 

extensão: Manutenção de equipamentos médico-hospitalares em instituição pública de 

saúde. 

O crescimento tecnológico na área hospitalar é extremamente relevante e ocorre devido 

a criação e a inserção de máquinas e equipamentos médico-hospitalares no mercado 

(CALIL, 1998). Para manter o adequado funcionamento desses equipamentos, são 

necessárias constantes manutenções. Porém é verdade que nos dias atuais existem poucos 

profissionais qualificados para executar as atividades necessárias.   

Sendo assim, embasados no quão significativos os equipamentos médico-

hospitalares são dentro de um hospital e também na importância da sua manutenção 

destacamos os objetivos do projeto tanto para o hospital e para seus usuários, quanto para 

os estudantes participantes, pois na medida em que esse processo de manutenção torna-se 

mais eficiente, os estudantes atingem maior familiaridade com seu mercado, de uma 

maneira impactante, tornando maior o atendimento de pacientes e mais produtivo o 

trabalho técnico no hospital.   

2 METODOLOGIA 

É grande a quantidade e variedade de equipamentos existentes dentro de um campo 

hospitalar, porém em termos de processo de manutenção todos esses equipamentos devem 

passar por um passo a passo explicado a seguir.  

O passo a passo dos processos de manutenções realizadas em todos os equipamentos 

que foram submetidos a alguma manutenção consiste em: 1. Inspeção do equipamento, 2. 

Identificação do defeito apresentado, 3. Analise do defeito, 4. Solução e liberação. Caso haja 

algum defeito, então, ele deve ser classificado em operacional ou técnico, se for operacional, 

realizar todos os testes funcionais e liberar, já se constatado um defeito técnico, deve-se 

averiguar se o defeito pode ser corrigido apenas com mão de obra, ou se há necessidade de 

aquisição de componentes.  

Em sequência, deve-se, então, solucionar o problema realizando as devidas correções, 

em seguida realizar os testes funcionais novamente para liberação do equipamento ao setor 

hospitalar de origem. E por fim, ocorre a liberação do aparelho caso não haja falhas.  

É importante deixar explícito que quando alguns equipamentos, como, camas 

hospitalares, tensiômetros, fluxômetros, monitores multiparâmetros e bombas de infusão 

são retirados de um setor para ser realizada a manutenção a engenharia clínica irá substituí-

los por equipamentos em estoque que possuem essa função de substituição. Para outros 

equipamentos como o aparelho de raios-x a substituição não é viável, porém o trabalho do 
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setor de engenharia clínica busca sempre pela melhor eficiência, buscando sempre ser o 

mais ágil possível afim de amenizar os impactos negativos da falha do equipamento.  

Os discentes participantes do projeto estão tendo a oportunidade de acompanhar 

diariamente (em equipes subdivididas ao longo da semana) as manutenções de diversos 

equipamentos, como, aparelho de raios-x, fluxômetro de oxigênio, microscópio cirúrgico, 

bomba de infusão, máquina de osmose reversa, tensiômetros, cama hospitalar motorizada 

e monitor multiparâmetros.  Desses, os três últimos foram escolhidos para serem descritos 

no presente trabalho. 

A cama hospitalar é um item imprescindível e de alta demanda dentro de um 

hospital. Isso ocorre, pois transferem conforto e praticidade para pacientes em recuperação 

além de facilitarem o serviço do trabalhador da saúde.  

Usualmente o problema relatado das camas motorizadas da instituição hospitalar é 

não responder aos comandos, pois apresentavam danos, como, botões do controle remoto 

danificado, atuador (motor) da peseira travando ao subir, atuador da cabeceira não 

funcionava e a cama não ligava. Abaixo é possível ver o gráfico que relaciona a proporção 

de acontecimentos das falhas. 

Muitos dos problemas vistos durante a execução deste projeto se devem a supostas 

causas como: 1. Desgaste natural com o tempo de uso ou mau uso do controle remoto; 2. 

Embreagem do motor desajustada do atuador da peseira (parte inferior da cama, onde há o 

posicionamento de pés dos pacientes); 3. Diodo das placas responsáveis por subir ou descer 

a cama queimado; 4. Vias do cabo de força rompidas ou cabo de força com mal contato ou 

placa do circuito danificada ou fusível queimado. 

A metodologia de solução para os casos vistos em manutenção de camas é a que se 

segue. Primeiro, deve-se observar se o problema é no controle. Para isso são testados os 

comandos um de cada vez, caso nenhum esteja funcionando o problema provavelmente é 

no controle e deve-se realizar sua substituição. Se os comandos começarem a funcionar, 

constata-se que problema era no controle de fato. Caso isso não ocorra e os únicos comandos 

que não estiverem funcionando sejam os de subir e descer a cama o problema 

provavelmente é no diodo.  

Do contrário, se a cama não liga, o problema pode ser no cabo de força ou pode ser 

fusível queimado. Para identificar, entre esses dois, qual é o defeito, é testada a continuidade 

do cabo, com o auxílio de um multímetro. Se o defeito não for no cabo abrimos a cama e 

testamos os fusíveis. Quando o problema é esse, devemos trocar os fusíveis. Caso o atuador 

da peseira esteja com a embreagem desajustada deve-se fazer o ajuste da embreagem.  

Outro equipamento bastante atendido durante o projeto é o tensiômetro, que é um 

aparelho utilizado para aferir a pressão arterial e é comumente encontrado em todo tipo de 

EAS. Os problemas relatados mais comuns são braçadeira sem inflar e manômetro 

descalibrado. As supostas causas desses problemas podem ser que algum componente, pêra 
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ou válvula ou manguito esteja com vazamento ou que os manômetros estejam 

descalibrados, muitas vezes pelo uso incorreto ou tempo de uso sem manutenção. 

Quando a braçadeira não infla devemos primeiro identificar qual dos componentes 

está com vazamento. Para isso fazemos testes utilizando cada um desses componentes com 

outros componentes que estão em bom estado de funcionamento. Encontrando os 

componentes(s) com vazamento deve-se trocar os componentes(s). Para manômetros 

descalibrados, deve-se realizar o ajuste do mesmo, colocando o ponteiro na posição 

adequada, tomando como referência a posição do zero na ausência de pressão.  

Por fim, trazemos a metodologia utilizada em monitores multiparâmetros, que é um 

equipamento responsável por monitorar os sinais vitais de um paciente. Essa monitorização 

além de ser em tempo real é uma monitorização constante. O equipamento é muito utilizado 

em leitos de UTI e centro cirúrgicos.  

Os problemas relatados mais comuns são: 1. monitor não liga, 2. módulo pressão não 

invasiva (PNI) não funciona, 3. defeito na oximetria de pulso, 4. não captura sinal de ECG, 

5. não reconhece o modulo de pressão invasiva e módulo de ECG desabilitado. As supostas

causas para esses problemas encontrados abrangem situações como: fusível ou fonte que

podem estar queimados; botão de seleção da pressão sem funcionar, modulo com as

mangueiras rompidas, motor do modulo PNI quebrado, vazamento na braçadeira; cabo ou

conexões e fios quebrados do módulo de oximetria de pulso; cabos ou conexões e fios

quebrados ou solda fria nas conexões da placa que controla o modulo de ECG. Para

solucionar tais problemas, as metodologias utilizadas são as que se seguem nos próximos

parágrafos.

Quando o fusível queimar devemos trocar o fusível por um de mesmo valor ou por 

um de valor próximo, porém inferior ao original. Se o problema for no botão pode ser 

oxidação da solda do botão ou solda fria, devemos, então, soldar novamente o botão, se 

defeito for nas mangueiras deve-se trocar as mangueiras rompidas por outras que estejam 

em bom estado de conservação.  

Quando o motor para de funcionar deve-se trocar o motor quebrado por um em bom 

funcionamento. No caso de o defeito estar na braçadeira o procedimento correto é trocar a 

braçadeira por uma que não apresente vazamento.  

Se o cabo ou algum fio do oxímetro de pulso estiver quebrado deve-se soldar os fios 

reparando assim o cabo. Para saber se algum fio está rompido utiliza-se o multímetro para 

fazer o teste de continuidade. A mesma coisa do oxímetro de pulso pode acontecer com os 

fios do ECG daí para saber se o defeito está no cabo devemos usar o simulador de ECG, caso 

o eletrocardiógrafo demonstre alterações devemos fazer um teste de resistência nos cabos.

Se o valor da resistência entre a extremidade do cabo que deve ser conectada ao eletrodo e

o pino correspondente que vai ser conectado a máquina der igual a zero o cabo

provavelmente está rompido e devemos soldar esses cabos. Como o monitor não estava

reconhecendo o modulo de pressão invasiva que estava nele, trocamos o modulo por outro.
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Depois disso, o monitor passou a reconhecer o modulo de pressão não invasiva. Sendo 

assim, o defeito estava no modulo que provavelmente estava quebrado. Quando o defeito é 

solda fria deve-se refazer a solda. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao longo da execução do projeto pode-se observar que as propostas de levar 

melhorias para o hospital beneficiário e proporcionar uma experiência profissional de 

qualidade para os alunos participantes do projeto de extensão Manutenção de 

equipamentos biomédicos hospitalares em instituição pública de saúde foram alcançadas.  

Por meio dessas ações pode-se levantar a quantidade de equipamentos que foram 

concertados e puderam ter restaurados o seu pleno uso, gerando assim impacto positivo 

para o hospital e para a população usuária dos serviços do hospital. Os gráficos mostrados 

nas Figuras 1, 2 e 3 a seguir mostram quantitativamente a análise de atendimento aos 

equipamentos. 

Figura 1: Distribuição de problemas encontrados em camas hospitalares no período de Junho a 

Agosto. 

Figura 2: Gráfico que relaciona a proporção de acontecimentos de ambos as falhas em tensiômetros de 

01/06/2018 a 30/08/2018. 

Controle remoto danificado Atuador da pezeira

Atuador da cabeceira Cama não liga

Braçadeira não infla Manometro descalibrado

5 Casos 

8 Casos 

4 Casos 

4 Casos 

9 Casos 

14 Casos 
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Figura 3: Gráfico ilustra distribuição quantitativa de problemas solucionados em monitores 

multiparamétricos no período de Junho a Agosto. 

Além de tais dados quantitativos, também pode-se ter como resultado alcançado a 

vivência do aluno com a realidade de exercício de sua função em um ambiente hospitalar. 

Assim, pode-se destacar ainda o atingimento do objetivo de se colocar em prática o que foi 

estudado na sua preparação educacional, além de ter proporcionado novos aprendizados, 

dando-lhe visão, não apenas para o conhecimento acadêmico, mas também, para o 

conhecimento humanitário. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista a relevância do projeto, vê-se que a manutenção adequada dos 

equipamentos hospitalares garante que mais pacientes possam usufruí-los rotineiramente, 

e assim, possibilita criar condições mais favoráveis para os serviços dos setores hospitalar, 

evitando o transtorno de ter um exame negado por carência de um equipamento crucial. 
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RESUMO 

“RoboPub: tecnologias educacionais para o ensino 
público” é um projeto de extensão que vem se 
desenvolvendo no IFRN – Campus Parnamirim desde 
2015. Integra em suas ações ensino e pesquisa 
aplicada, associando conhecimentos das áreas da 
informática, da mecatrônica e da sociologia. O 

objetivo é possibilitar o acesso aos conhecimentos e 
princípios da robótica e áreas afins a alunos da rede 
pública municipal de Parnamirim/RN, por meio da 
aplicação de um kit de robótica educacional 
produzido por materiais diversos, incluindo 
componentes descartáveis e lixo eletrônico. 

ABSTRACT 

"RoboPub: educational technologies for public 
education" is an extension project that has been 
developing in the IFRN - Campus Parnamirim 
since 2015. It integrates teaching and applied 
research in its actions, associating knowledge in 
the areas of information technology, 
mechatronics and sociology. The objective is to 

provide access to the knowledge and principles 
of robotics and related areas to students of the 
civic public schools of Parnamirim/RN, through 
the application of an educational robotics kit 
produced by various materials, including 
disposable components and electronic trash. 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto Robopub tem sido uma experiência importante para o processo de atuação do IFRN 
– Campus Parnamirim na extensão de suas ações. Pensado para o ensino público municipal, o projeto
tem atuado de forma eficiente em várias frentes, gerando consequências tanto para o Campus como
para a escola parceira, tanto no aprimoramento do kit de robótica educacional, quanto na sua
aplicação. De um modo geral, a proposta foi gerada para promover o acesso à robótica a alunos que
cursam o ensino fundamental público, uma vez que esse conteúdo, até o momento, é aplicado com
mais frequência em escolas da rede privada, devido vários aspectos, entre eles o alto custo dos kits
usados para realização das atividades.

Diante do exposto, os alunos dos cursos Técnicos Integrados em Informática e Mecatrônica 
passaram a desenvolver um kit elaborado para esse fim, ainda em 2014, dentro do componente 

PALAVRAS-CHAVE: Robótica, Lixo Eletrônico, Educação Pública. 

KEYWORDS:  Robotics, Electronic Trash, Public Education. 
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curricular Projeto Integrador, com o intuito de criar uma alternativa de kit de baixo custo, ao mesmo 
tempo eficiente do ponto de vista pedagógico. O Robopub, portanto, exigiu aliar à pesquisa e à 
extensão, conhecimentos de várias áreas e, em 2015, tornou-se experiência de extensão junto à Escola 
Municipal Ivanira Paisinho (Parnamirim/RN), parceira nessa ação desde então. O kit é constituído, 
em parte, com a utilização de materiais descartáveis e de materiais oriundos de lixo eletrônico 
(extraídos das partes internas de computadores, impressoras e celulares, por exemplo). Isso 
proporciona um aumento na viabilidade da sua aplicação, considerando:  o aspecto financeiro, o 
acesso aos materiais utilizados e o estudo de temas fundamentais para a educação atual e do futuro, 
como a preservação do meio ambiente, o debate sobre o lixo eletrônico, seu descarte e o consumo de 
tecnologias. 

O Robopub justifica sua importância, portanto, em vários aspectos. No que se refere ao IFRN, 
destaca-se como espaço de formação integral para os bolsistas, protagonistas das pesquisas que 
aprimoram o kit e viabilizam integrar conhecimentos técnicos de várias áreas (mecânica, eletrônica, 
robótica), bem como permite o desenvolvimento de habilidades de exposição e socialização de 
conhecimentos, planejamentos, trabalho em equipe, exploradas na aplicação do kit, ao atuarem nas 
oficinas que são realizadas na escola parceira. Em cada ano de oferta do projeto, são realizadas 
alterações nos kits, com a troca de alguns componentes que compõem alguns protótipos e o 
desenvolvimento de novos protótipos. Essas alterações focam na redução dos custos de 
desenvolvimento, na facilidade de aquisição dos materiais e, também, no estímulo à participação dos 
alunos da escola parceira, opinando sobre como incrementar os protótipos que são construídos.  

No que se refere à escola parceira, em cada ano em que o Robopub atuou, permitiu o acesso 
de alunos aos conhecimentos de mecânica, eletrônica, informática, despertando-os para experiências 
que não seriam possíveis se não fosse o projeto. A realização das oficinas permite um ambiente de 
aprendizagem favorável à criatividade, à ludicidade, ao desenvolvimento cognitivo, ao despertar para 
uma área de formação que os alunos quase não pensam por falta de informações e acesso a 
experiências em robótica, especificamente. Em 2017 foram inseridas no projeto oficinas para 
trabalhos com jogos digitais, como o objetivo de facilitar a compreensão e o aprendizado da lógica. 
A inserção dessa nova oficina teve como objetivo facilitar o posterior desenvolvimento do aplicativo 
que compõe a criação de um dos protótipos do kit. A divulgação dos cursos do IFRN na escola é 
também um aspecto importante, estimulando os participantes do projeto a fazerem o exame de seleção 
e buscarem alternativas para a continuidade de seus estudos. É comum os alunos das escolas públicas 
não terem conhecimentos sobre os cursos que são ofertados pelo IFRN, nem sobre a forma de acesso, 
assim como não sabem que o Instituto é uma escola que prioriza o ensino médio com a formação 
técnica de forma gratuita. 

Além das oficinas teórico-práticas, as ações se desdobram em exibição de documentários, 
rodas de conversa e oficinas de leitura sobre temas relacionados ao meio ambiente e ao lixo eletrônico, 
consumo e tecnologia; assim como visitas técnicas ao IFRN, exposição de robôs e participação dos 
alunos da escola parceira em eventos do Campus Parnamirim. 

O projeto Robopub tem, enfim, muito a ser explorado e seus resultados até o momento 
evidenciam que pode contribuir ainda mais para o IFRN e para a educação municipal de Parnamirim. 
Tem sido inclusive destaque em vários eventos científicos e acadêmicos, permitindo a divulgação das 
ações realizadas na extensão do IFRN.  

2 METODOLOGIA 

A metodologia adotada pelo projeto RoboPub contempla quatro momentos. O primeiro é de 
estudo e desenvolvimento dos robôs e seus princípios, através da pesquisa de materiais e 
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aprimoramento do desenvolvimento do kit RoboPub. O segundo é de planejamento das oficinas e 
preparação das abordagens sobre os assuntos a serem socializados. O terceiro, de aplicação das 
oficinas e o quarto, a avaliação do processo, que permite os ajustes necessários ao longo das ações do 
projeto.  O desenvolvimento dos protótipos é feito inicialmente pelos bolsistas alunos do IFRN, que 
estudam os conteúdos relacionados à robótica, eletrônica e programação nos cursos Técnicos 
Integrados ofertados pelo IFRN/PAR. Depois de mapearem todo o processo de produção, preparam 
as oficinas, que vai desde o planejamento até a separação detalhada do material a ser utilizado, bem 
como as ferramentas. As oficinas aliam conteúdos técnicos, discussão sobre tecnologia, o uso das 
mesmas e seu descarte, sempre relacionando as atividades técnicas com o problema social do lixo 
eletrônico. A metodologia inclui ainda a Roda de Conversa sobre lixo eletrônico que conta com a 
participação de professor especializado sobre o assunto, bem como a visita dos alunos atendidos pelo 
projeto às dependências do Campus IFRN/PAR.  

A construção dos protótipos na escola parceira se dá durante o desenvolvimento de oficinas 
semanais de robótica, nas quais são desenvolvidas atividades teóricas e práticas dos conteúdos, que 
levam a construção gradativa dos robôs. As construções desses robôs são realizadas diretamente pelos 
alunos da escola parceira, com a orientação dos alunos-bolsistas do IFRN/PAR. Essa forma de 
execução permite aos estudantes da rede municipal de ensino que participam do projeto, a 
manipularem os materiais e realizarem os procedimentos necessários à construção dos robôs, 
derrubando, a cada produto construído, o mito que é “muito difícil construir um robô”. 

Para a elaboração do kit são utilizados materiais como DVD's, garrafas pets, escovas de dente 
e peças removidas de eletrônicos, que possivelmente seriam descartados, como drives de CD/DVD, 
impressoras, celulares, mouses e peças internas que compõem os gabinetes de computadores. A 
utilização desses materiais interfere diretamente no custo do kit. Outro aspecto é a utilização de três 
plataformas programáveis, são elas o software SCRATCH (para aulas sobre lógica de programação), 
a versão open source da MIT, o App Inventor, que utiliza uma linguagem visual baseada em Python, 
possibilitando uma melhor compreensão por parte dos alunos, e o Arduino. Os alunos da escola 
parceira também desenvolvem pequenos circuitos eletrônicos, com a possibilidade de trabalhar o 
funcionamento de diodos e sensores, como é o caso do diodo emissor de luz e da chave de fim de 
curso, a fim de que eles tenham conhecimento de todo o processo de construção, dando novas formas 
de uso para os componentes utilizados no kit. 

Durante a realização das oficinas são ministradas aulas de lógica de programação com o 
objetivo de exercitar a concentração e a abstração de cenários para desenvolvimento de algoritmos. 
Essas aulas acontecem desde o início das oficinas e são intensificadas à medida em que o projeto se 
aproxima da etapa de construção do protótipo Robopob, tendo em vista que esse protótipo requer o 
desenvolvimento do software que irá controlá-lo, via dispositivo móvel. 

No que se refere as temáticas da sociologia, o RoboPub se alinha com uma proposta educativa 
que busca relacionar o aprendizado à realidade social. Nesse sentido, busca promover espaços de 
discussão entre a equipe do IFRN/PAR e os alunos da Escola Ivanira Paisinho sobre a questão do lixo 
eletrônico, do consumo, do uso das tecnologias e da cidadania, por exemplo. A partir de 2017, foram 
realizadas oficinas de leitura e discussões sobre textos de Zygmunt Bauman, que discutem e atualizam 
as mudanças da sociedade atual em virtude dos comportamentos em torno do consumo, uso de 
tecnologias e relações humanas; bem como o uso do documentário “A histórias das coisas”, com base 
no livro de Annie Laeonard, para reflexão e discussões. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados almejados pelo projeto, e que vem sendo possível visualizar desde seu início 
em 2015, podem ser listados da seguinte forma: a) viabilizar o acesso de estudantes do ensino 
fundamental II da rede pública municipal de ensino de Parnamirim aos conhecimentos da robótica 
educacional, com aplicação do kit de robótica de baixo custo, onde os robôs são construídos utilizando 
componentes oriundos do lixo eletrônico e material de sucata de fácil acesso; b) promover o acesso e 
a conscientização sobre temas como lixo eletrônico, uso de tecnologias, meio ambiente e cidadania 
aos alunos da escola parceira, contribuindo assim com uma formação integral; c) os estudantes da 
escola parceira desenvolverem protótipos de robôs, exercitando noções teórico-práticas de 
conhecimentos sobre robótica, eletrônica e programação, de forma lúdica e criativa; d) viabilizar 
visitas técnicas ao Campus Parnamirim do IFRN, para socializar informações que venham contribuir 
para a formação tecnológica e profissional futura desses alunos, bem como apresentar a eles os 
procedimentos para ingresso na Instituição como alunos regulares; e) contribuir efetivamente como 
uma proposta de intervenção social, aliando os conhecimentos técnicos adquiridos nos cursos 
técnicos integrados em Informática e em Mecatrônica aos problemas e situações sociais reais, como 
a questão do lixo eletrônico e suas consequências; e por fim, como proposta de 
disseminação/divulgação científica, f) contribuir com a produção acadêmica do Campus Parnamirim 
do IFRN, ao se dispor participar de congressos e eventos acadêmicos locais, regionais e nacionais, 
internacionais, bem como tentar publicações em revistas e periódicos científicos.  

À respeito da atuação do RoboPub  em eventos, registra-se a participação da equipe do projeto 
na exposição de pôsteres do III Fórum Mundial de Educação Tecnológica e Profissional - Recife/PE 
em maio de 2015, SECITEX – Santa Cruz/RN em outubro de 2015, Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia – Brasília/DF, no X CONNEPI – Congresso Norte e Nordeste de Pesquisa e Inovação – 
Rio Branco/Acre em dezembro de 2015, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2016, realizada 
na Mostra de Ciência e Tecnologia da Zona Norte de Natal (MOCITEC Zn) e nas modalidades Mostra 
tecnológica e Simpósio de Extensão da II Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão do IFRN - 2016, 
participação na II Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017, realizada na Mostra de Ciência e 
Tecnologia da Zona Norte de Natal (MOCITEC Zn), na mostra tecnológica da III SECITEX em 
Caicó/RN – 2017, na CIENTEC – UFRN (categoria pôster) – 2017, premiação (2º Lugar) na Semana 
de Ciência e Tecnologia do Campus Parnamirim – 2017, participação na Mostra Nacional de Robótica 
MNR – 2017, na I Mostra Tecnológica do Curso de Mecatrônica – MOSTRAMEC realizada no 
Campus Parnamirim – 2017 e premiação na I SETIC Seminário de Tecnologia, Informação e 
Comunicação realizado no Campus São Gonçalo do Amarante do IFRN. Além disso, o projeto foi 
notícia em um dos telejornais locais exibidos pela RedeTV de televisão, onde destacou sua 
participação na MOSTRATEC 2017 realizada em Novo Hamburgo/RS. Em 2018, apesar do pouco 
tempo de realização, o projeto Robopub participou da CIENTEC 2018 e da Campus Party 2018, essa 
última em parceria com a Prefeitura Municipal de Parnamirim. 

O projeto também realiza na escola parceira uma exposição dos protótipos construídos pelos 
alunos participantes. Nela, esses mesmos alunos apresentam aos seus colegas os resultados do tralho 
realizado durante os meses de atuação do projeto, ou seja, explicam como fizeram os próprios robôs. 
O objetivo é estimular outros alunos que ainda não fizeram parte do projeto a participarem em outras 
ofertas, tendo em vista que, devido à estrutura física da referida escola, é estabelecido um limite de 
alunos que participam das atividades do projeto Robopub durante o ano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Diante do exposto, é possível identificar que o projeto “RoboPub: tecnologias educacionais 
para o ensino público” tem sido um importante espaço de construção e disseminação de 
conhecimento, tanto para o IFRN/PAR, como para a escola municipal Ivanira Paisinho. Os alunos 
envolvidos, de uma e outra instituição, têm a oportunidade de desenvolver atividades científicas 
significativas para uma formação ampla e integral. Em níveis diferenciados, cada grupo de alunos 
tem crescido com suas experiências. No IFRN, o desenvolvimento da pesquisa e aplicação do kit, 
tem contribuído para a formação dos bolsistas, estimulando protagonismo, habilidades sociais e 
experiências de socialização de conhecimentos. Na escola parceira, os alunos têm acesso a um 
conhecimento, como o da robótica, do qual estão distanciados por vários motivos, entre eles as 
estruturas sociais e os desafios próprios da educação pública, especialmente, a municipal. Alguns 
alunos, que participaram do projeto em edições anteriores, atualmente estudam no IFRN, como 
resultado das ações desenvolvidas e divulgação sobre o instituto. 

Os educadores e orientadores envolvidos também tem tido a oportunidade de ver o 
desempenho dos alunos em suas atividades, inclusive com resultados significativos. Ex-bolsistas do 
Robopob, dos primeiros anos, 2015, 2016, seguem envolvidos em atividades de extensão e pesquisa 
em outras instituições e reconhecem a importância da experiência no projeto. Os atuais, a cada 
momento de avaliação, se mostram mais apropriados no que fazem e seguros dos conhecimentos que 
socializam nas oficinas. 

O IFRN, como espaço de promoção de produção e disseminação de conhecimento tem 
desempenhado um papel social importantíssimo. Através da Coordenação de Extensão do Campus 
Parnamirim e da Pró-Reitoria de Extensão por meio dos editais anuais tem contribuído para que a 
ação pedagógica do Robopub seja desenvolvida e aprimorada.   
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Do lixo à cidadania: um relato de experiência sobre o  Programa Mulheres Mil 

na região do Potengi 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3 

IFRN – São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

RESUMO 

O projeto visa capacitar mulheres em condições de 

vulneabilidade social e implementar futuramente uma 

unidade de reciclagem de resíduos na região do 

Potengi/RN. A oferta do curso de capacitação na 

modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC) está 

planejada com base na formação multidisciplinar das 

mulheres, além disso contará com os espaços que se 

constituirão em ambientes de empoderamento 

feminino. Essas ações apresentam o benefício 

ambiental de destinar corretamente os resíduos 

gerados, mas, principalmente, o aspecto social de 

gerar renda e emprego para um conjunto de mulheres 

de comunidades externas ao IFRN. Destaca-se que o 

projeto se encontra em andamento, sendo 

apresentados os resultados obtidos até o presente 

momento. 

ABSTRACT 

The project aims to train women in conditions of 

social vulnerability and to implement a waste 

recycling unit in the Potengi / RN region in the future. 

The offer of the training course in the Initial and 

Continuing Education (FIC) modality is planned 

based on the multidisciplinary training of women, in 

addition it will count on the spaces that will be 

constituted in feminine empowerment environments. 

These actions have the environmental benefit of 

correctly allocating the generated waste, but mainly 

the social aspect of generating income and 

employment for a group of women from communities 

outside the IFRN. It should be noted that the project 

is underway, and the results obtained up to the present 

moment are presented. 

1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto foi elaborado com o objetivo principal de ofertar um curso de Formação 

Inicial e Continuada – FIC Reciclador, vinculado ao Programa Mulheres Mil, destinado a mulheres 

que se encontram em situação de vulnerabilidade social nos municípios de entorno ao IFRN São 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres Mil, Reciclador, Protagonismo, Empoderamento, Formação. 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by commas. 
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Paulo do Potengi/RN, residentes da comunidade urbana e rural, e que possuem no mínimo o Ensino 

Fundamental I completo, para que posteriormente possa ser implementada uma unidade de 

reciclagem de resíduos que atenda às demandas dos municípios da Região Potengi/RN.  

De acordo com a NBR 10004:2004 define-se resíduos sólidos como “Resíduos nos estados 

sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, 

comercial, agrícola, de serviços e de varrição”. Incluem como tudo aquilo que o ser humano considera 

indispensável, descartáveis e inúteis (PINHEIRO, 2014, p.53), os quais se descartados 

inadequadamente podem causar poluição atmosférica, contaminação da água e do solo (ESPINOSA 

e SILVA, 2014). Já a simples leitura da NBR 10004:2014 mostra que a classificação envolve a 

identificação do processo ou atividade que lhes deu origem e de seus constituintes (JARDIM, 1996). 

Nesse contexto, o comércio de resíduos comuns representa hoje, no Brasil, a movimentação 

de mais de 20 milhões de reais por ano (Lima e Herzog, 2011). Grande parte das práticas realizadas 

estão ainda concentradas nas regiões sul e sudeste do país. A disposição de resíduos sólidos em lixões 

é a prática assumida para a maioria dos municípios do RN, mesmo com as exigências estabelecidas 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os recicláveis representam aproximadamente 32% dos 

resíduos gerados em ambientes urbanos no Brasil. 

Tendo em vista o atual cenário na região do Potengi, a unidade irá atuar como receptora dos 

resíduos sólidos recicláveis gerados no IFRN e na comunidade urbana de entorno (cerca de 8000 

pessoas) e será responsável pela venda desses resíduos para o mercado. Estas ações irão proporcionar 

benefícios em vários âmbitos social, econômico e ambiental, promovendo a integração das mulheres 

no mercado de trabalho, a geração de renda para famílias envolvidas e a redução no descarte de 

resíduos no lixão do município.  

Outro aspecto fundamental propulsor desse projeto é o de fomentar a organização das 

catadoras de materiais recicláveis existentes em cooperativas ou associações, contribuindo 

grandemente para o fortalecimento da cadeia produtiva dos materiais recicláveis da Região do 

Potengi/RN, já que tais organizações da sociedade civil são um dos elos dessa cadeia e serão parceiras 

do projeto. Além disso, o projeto em tela visa a estimular a implantação de um sistema de coleta 

seletiva no município de São Paulo do Potengi. 

2 METODOLOGIA 

As atividades desenvolvidas no período de dois meses e meio do curso reciclador no presente 

projeto de extensão, ofertado pelo campus IFRN, São Paulo do Potengi/RN, vinculado ao programa 

Mulheres Mil, têm como finalidade proporcionar as discentes, uma qualificação relacionando 

currículo, trabalho e sociedade, atribuindo as mesmas o protagonismo de suas vidas sociais 

resgatando a auto estima que existe em cada participante. Desta forma, com base nos referenciais que 

estabelecem a organização por eixos tecnológicos, os cursos FIC do IFRN estão estruturados em três 

núcleos politécnicos, núcleo fundamental, núcleo articulador e núcleo tecnológico.  

Durante o desenvolvimento dessa etapa inicial (junho a setembro) foram desenvolvidas 

diversas atividades voltadas para o ensino e aprendizagem, algumas delas dentro das disciplinas 

curriculares e outras como atividades complementares (Figuras 1 e 3). Dentre elas,  destacam-se as 

disciplinas de Leitura, Interpretação e Produção de textos e Matemática básica, nas quais estão 

compreendidos os conhecimentos de base científica de ensino fundamental médio indispensáveis ao 

bom desempenho acadêmico das participantes, reaproximando as alunas dos conteúdos básicos já 

vistos por elas anteriormente.  
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Uma das atividades realizadas foi a produção de poemas e cartazes que representassem a 

realidade em que elas se encontram, visando à aquisição de conhecimentos e habilidades como 

também a formação de atitudes e valores. Além de exercícios que buscaram aprofundar os conceitos 

básicos do ensino fundamental, como gramática e interpretação textual. Para o desenvolvimento de 

habilidades lógico-matemáticas, foi realizado um jogo de dominó que objetivava a utilização das 

operações básicas, como multiplicação, divisão, soma e subtração.   

Na disciplina Direitos da Mulher cidadania e Ética (Figura 2), pertencente ao núcleo 

articulador, foi realizada uma atividade relacionando de forma lúdica e compreensiva os tipos de 

agressões contra a mulher, por meio de pequenas encenações feitas em grupo: a atividade tinha como 

principal objetivo conscientizar cada uma por meio da tomada de conhecimento sobre as modalidades 

de violência contra a mulher e seus mecanismos legais de repressão. Além desta, as alunas também 

tiveram atividades desenvolvidas dentro da disciplina Saúde e Corporeidade da Mulher, através das 

quais tomaram maior consciência sobre como cuidar de seus corpos e perceber as transformações 

físicas pelas quais passam ao longo da vida.  

Além das disciplinas propedêuticas, também foram realizadas algumas atividades 

complementares, como o Mapa da vida (Figura 5), que buscou integrar e compreender as realidades 

pelas quais cada uma já havia passado; isso as proporcionou não só um autoconhecimento, como 

também a aproximação entre elas. Já as Oficinas de artesanato foram atividades práticas realizadas 

com o intuito de fabricar produtos a partir da reutilização ou reciclagem de materiais ou resíduos 

sólidos como, por exemplo, a produção de brinquedos (Figura 4) que reutiliza garrafas pets, papelão 

e latas de alumínio para confecção destes e a produção de fuxicos, que utiliza sobras de tecidos e 

muita criatividade para a construção de colares e pulseiras. Essas atividades proporcionam não só um 

conhecimento teórico e científico, mas também vivências práticas que contribuem de forma 

expressiva para construção de uma formação técnico-humanista do cidadão e para o fortalecimento e 

engajamento das alunas no mercado de trabalho.  
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Figura 1 – Atividades realizadas no Programa mulheres Mil. Fonte: IFRN (2018) 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A capacitação de mulheres que atuem na implantação da unidade de triagem e reciclagem de 

resíduos sólidos urbanos permitirá a geração de renda e emprego para um grupo de pelo menos 10 

mulheres das comunidades locais, circunvizinhas ao IFRN São Paulo do Potengi. Em diagnóstico 

prévio da comunidade, foi identificado que essas mulheres e seus cônjuges se apresentam em 

condição alarmante de vulnerabilidade social, em especial pelo índice de desenvolvimento humano 

dos municípios de entorno estarem abaixo das médias do estado e do Brasil.  

Diversos impactos ambientais negativos como a impermeabilização do solo, preenchimento 

acelerado dos ambientes/células dos lixões, lixiviação de elementos químicos para o solo e recursos 

hídricos, criação de ambientes como foco para insetos e outros vetores de doenças são gerados a partir 

Figura 2- Atividade da disciplina de Direitos da Mulher 

Cidadania e Ética 

Figura 3- Apresentação do laboratório de química 

Figura 4- Oficina de produção de 

brinquedos 

Figura 5- Oficina Mapa da Vida 
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da má disposição dos resíduos sólidos locais. Dessa forma, a implantação da unidade de reciclagem 

vislumbra a redução de maneira expressiva desses impactos ambientais inerentes ao município de 

São Paulo do Potengi/RN, além de servir como estudo modelo de gestão de resíduos sólidos para 

outros municípios do estado do RN. 

Até o momento,  algumas alunas já relataram que estão produzindo peças e acessórios com 

base nas oficinas já realizadas durante o período de execução do curso, das práticas já realizadas e 

que as demais disciplinas já vistas estão lhes proporcionando experiências acadêmicas e também de 

vida, já que o projeto também se propõe a ocasionar a  interação entre as participantes de modo que 

elas fortaleçam os laços de amizade já existentes e que possam ser cada dia mais autônomas em suas 

vidas pessoais e profissionais.  

Espera-se que, no decorrer do curso, mais atividades possam ser realizadas, beneficiando de 

forma direta ou indireta  não só o ambiente, mas também a sociedade potengiense, promovendo a 

sustentabilidade e o aumento da economia local, tornando as integrantes deste projeto capacitadas 

para o mercado de trabalho ou até mesmo para a criação de seu próprio negócio. Nesse sentido, a 

intenção do  projeto é  disponibilizar todo o suporte e capacitação  necessários para que suas alunas 

possam vir a ter um avanço intelectual, social e econômico, a partir das atividades realizadas durante 

e após o curso, atividades essas que visam sempre promover a sustentabilidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Até o presente momento percebe-se que a partir das atividades realizadas houve uma grande 

evolução na interação e nos laços de amizade após o desenvolvimento de ações que têm como 

finalidade promover a integração, união e estabilidade entre as participantes do projeto. Além disso, 

as aulas tornaram-se mais atrativas ao passar do tempo, o respeito e o carinho para com os professores 

também aumentaram, tornando assim um ambiente mais saudável que proporciona melhores 

resultados futuros e o ensino aprendizagem das alunas.  

É importante ressaltar que as dificuldades existem e que os desafios são constantes, como em 

qualquer outro projeto, mas nada disso tem interferido no êxito das atividades executadas pelas 

participantes até o momento, pelo contrário, têm servido de experiência para que estas possam 

amadurecer para com suas próximas atitudes e ações.  

Portanto, espera-se que mais atividades possam ser realizadas, que mais conhecimentos 

possam ser compartilhados entre os  professores e as estudantes, criando cada vez mais um ambiente 

favorável para um desenvolvimento intelectual, ambiental, social e econômico e estabelecendo uma 

relação sólida entre a comunidade externa e o IFRN São Paulo do Potengi. Intentamos, por fim, que 

as  participantes possam resgatar o protagonismo individual e coletivo que existe em cada uma e que 

mais ações possam ser realizadas em parceria com a sociedade, a fim de que nossa comunidade possa 

avançar sustentavelmente, oportunizando às atuais e as futuras gerações um ambiente mais saudável 

no qual possamos todos viver de forma harmoniosa. 
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SISTEMA INTELIGENTE PARA MONITORAMENTO E ANÁLISE DO 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PAU DOS FERROS 

DIÓGENES, V. F.1; MARQUES, G. V.2; FERNANDES, M. F3 e FONTES, A. I.4 

1,2 IFRN – Campus Pau dos Ferros 
ÁREA TEMÁTICA:  Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O Alto Oeste potiguar enfrenta nos últimos anos        
umas das maiores crises hídricas de sua história, e         
dentre as soluções de combate a esse problema,        
estão sendo adotados rodízios de abastecimento      
residencial por parte da Companhia de Águas e        
Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN). O        
projeto em questão, objetiva o desenvolvimento de       
um dispositivo capaz de monitorar a disponibilidade       
de água nas residências incluídas no plano de rodízio         
da cidade de Pau dos Ferros, permitindo assim, que         

qualquer morador, possa, através de um aplicativo       
móvel, constatar em tempo real a ociosidade da água         
em seu lar. Com a execução do projeto espera-se a          
obtenção de um produto capaz de auxiliar a        
população local a gerenciar e fiscalizar o       
abastecimento de água em suas residências, como       
também despertar a consciência dos alunos para o        
uso da tecnologia como ferramenta capaz de       
solucionar problemas locais e promover     
transformações sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: Automação, Água, Economia, Monitoramento. 

ABSTRACT 

In recent years, the Potiguar High West has been         
facing one of the biggest water crises in its history,          
and among the solutions to combat this problem, the         
water supply and sewage companies of Rio Grande        
do Norte (CAERN) . The project in question aims to          
develop a device capable of monitoring the       
availability of water in the residences included in the         
rotating plan of the city of Pau dos Ferros, thus          
allowing any resident, through a mobile application,       

to verify in time the idleness of the water in your           
home. With the implementation of the project, it is         
expected to obtain a product capable of helping the         
local population to manage and supervise the water        
supply in their homes, as well as awakening        
students' awareness of the use of technology as a         
tool capable of solving local problems and promote        
social change. 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by commas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Tendo sua localização no “Polígono das Secas”, e abrangendo 1.348 municípios no total,             
sendo 161 somente no Rio Grande do Norte, onde atualmente está passando por uma crise hídrica e                 
econômica, apresentando uma média pluviométrica irregular afetando não só o trabalho do homem             
do campo, mas também o comércio nesta localidade. Observando o período que estamos             
enfrentando, com condições desfavoráveis na distribuição de água tratada à população. No maior             
reservatório de água do RN, a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves (Barragem de Açu) possui              
capacidade para até 2,4 bilhões de metros cúbicos de água, mas, em 2016, mais precisamente no                
mês de outubro de 2016, apresentava pouco mais de 17% de sua capacidade (SOCIEDADE              
ATIVA, 2016). 

Com o objetivo de economizar a água das fontes de forma eficiente, a Companhia de Águas                
e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), adotou o racionamento nas cidades que são afetadas                
pela falta de água. Esse processo foi adotado tanto nas cidades como também nos setores nessas                
localidades. A distribuição ocorre dentro de um intervalo que é determinado para cada município ou               
setor e, normalmente, é divulgado no site da CAERN (ASC CAERN, 2015). 

Em Pau dos Ferros, o racionamento foi adotado em 2015 e, com isso, a cidade foi dividida                 
em três setores. Em cada setor ficou definido três dias com água e seis dias sem o abastecimento no                   
setor (ASC CAERN, 2015). Todavia, a maior parte desse processo não é posto em prática com base                 
no que foi divulgado pela própria CAERN. Com isso, a população começou a se queixar dos                
problemas enfrentados no que diz respeito ao calendário do racionamento. Logo, o uso de um               
sistema com o intuito de informar os dias em que a água está presente no respectivo setor bem como                   
a confirmação de água nas residências desta parte da cidade, é considerável. 

Com o crescente avanço da tecnologia que vem a proporcionar a criação de novas soluções               
para os problemas destacando com eficácia. Pensando nisso, foi desenvolvido um servidor            
capacitado a receber e agregar informações, fazendo a monitoração da água em cada setor e indicar                
através de um serviço web , informando os dias e horários em que chegou água no setor e outras                  
informações, concedendo a precisão dos dados. A tecnologia desenvolvida terá um aplicativo para             
dispositivos móveis e um hardware para realizar o monitoramento da água. Com o auxílio do               
aplicativo, os usuários poderão fiscalizar o cumprimento do calendário de rodízio divulgado pela             
CAERN e otimizar o acesso a água, recurso natural de grande valor econômico, ambiental, social e                
fundamental para a sobrevivência humana. 

2 METODOLOGIA 

As ferramentas utilizadas foram o protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry          
Transport) que é um leve protocolo de envio e recebimento de mensagens entre dispositivos através               
de uma rede sem fio (LAMPKIN, 2012), a linguagem de programação JAVA com o auxílio do Play                 
Framework (PLAY FRAMEWORK, 2018), além da utilização do JSON (JavaScript Object           
Notation), formato leve para envio e recebimento de informações no formato de texto (JSON,              
2018). 

O sistema inteligente foi estruturado utilizando os mecanismos necessários para alcançar a            
resolução dos problemas encontrados. Sua arquitetura foi dividida em cinco partes conforme a             
Figura 1. 
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Figura 1 – Arquitetura do projeto 

Com o objetivo de tornar a ferramenta mais acessível, a interface mobile , que não está               
presente neste trabalho, é implementada para dispositivos que utilizam como Sistema Operacional o             
Android. Através do aplicativo, os usuários poderão reportar a falta de água em sua residência. Já a                 
interface administrativa é utilizada apenas pela equipe de gerenciamento do projeto com fim para a               
manutenção dos dados. Objetivando produzir uma interface amigável e ao mesmo tempo intuitiva,             
foi utilizado o framework front-end Bootstrap.. 

A primeira versão do servidor foi desenvolvida em Java através do Play Framework . O              
usuário pode verificar todos os dados enviados pelo aplicativo mobile e pelos dispositivos sensores.              
Uma versão já em produção do software pode ser encontrada no endereço            
http://projetos-pf.ifrn.edu.br/vedor. 

Para cada setor, será necessário instalar pelo menos três sensores com o intuito de assegurar               
a exatidão dos resultados obtidos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Analisando os resultados obtidos, ficou clara a importância da existência de uma ferramenta             
capaz de auxiliar nas informações acerca da qualidade e da disponibilidade de água nas residências               
da cidade de Pau dos Ferros. O projeto possui grande importância regional buscando solucionar um               
problema que atinge um considerável número de municípios. Tendo em vista o forte período de               
seca enfrentado por estes municípios, surge a necessidade de um controle eficiente na             
disponibilização e melhoria no acesso da população a este recurso natural, a água, justificando sua               
execução. 
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Figura 2 – Dispositivo de hardware contendo os sensores 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho desenvolveu uma tecnologia capaz de fornecer, em tempo real, informações            
acerca da qualidade e da disponibilidade de água nas residências da cidade de Pau dos Ferros. 

Embora apresentando bons resultados, até mesmo sendo possível a elaboração de um            
protótipo funcional, ainda carece de melhorias e constantes mudanças para um monitoramento mais             
preciso e mais eficiente. Dentre essas melhorias almejamos a implantação completa da arquitetura             
que possibilite o gerenciamento do abastecimento de água a partir de uma rede de sensores;               
disseminação da experiência do desenvolvimento do projeto para a comunidade acadêmica e            
despertar o interesse dos demais campus para a implantação do projeto em municípios que, assim               
como Pau dos Ferros, estão inseridos em um contexto de restrição hídrica.  

Esperamos, por fim, que a contribuição advinda deste projeto venha a somar positivamente             
para a região de Pau dos Ferros, especialmente as regiões que mais sofrem com a escassez de água. 
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ROBÓTICA NO AUXÍLIO AO ENSINO DE PROGRAMAÇÃO 

PARA INICIANTES 

MORAIS II, M. J. O.1; SENA, R. A. S.1 e DANTAS, K. A.1 

1 IFRN – Campus Avançado Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O presente artigo relata as atividades executadas 

com alunos regularmente matriculados no 8º e 9º 

ano das escolas da rede de ensino pública e 

privada do município de Parelhas, durante o 

curso foi utilizado a plataforma mBot e a 

linguagem de programação Scratch que 

facilitam a compreensão dos alunos. A 

metodologia teve uma boa aceitação por parte 

dos participantes que mostraram preferência em 

aprender a programar junto com os 

conhecimentos de robótica. 

ABSTRACT 

This article reports on the activities carried out 

with students enrolled in the 8th and 9th year of 

the schools of the public and private education 

network of the municipality of Parelhas, during 

which the mBot platform and the Scratch 

programming language were used to facilitate 

students' comprehension. The methodology had 

a good acceptance on the part of the participants 

who showed preference in learning to program 

along with the knowledge of robotics. 

1 INTRODUÇÃO 

Como foi destacado por Scaico et al. (2013), a falta de interesse em temas da ciência 

da computação por parte dos estudantes tem como uma de suas causas o fato de que muitos 

ainda possuem ideias negativas e incorretas sobre a área que enxergam como chata e 

entediante. 

No entanto, o ensino de temas ligados à ciência da computação é indispensável em 

qualquer área, tendo em vista principalmente o crescimento apresentado pela área nos 

últimos anos e as projeções de crescimento futuras. 

A Association for Computing Machinery (ACM) prevê que 120.000 empregos sejam 

abertos anualmente até 2020 apenas nos Estados Unidos e também que a escassez de 

graduados em Ciência da Computação (CC) aponta um cenário que pode ser um dos 

problemas mais graves enfrentados pela indústria de tecnologia. (SCAICO et al., 2013). 

PALAVRAS-CHAVE: Scratch, robótica,programação. 

KEYWORDS:  Scratch, robotics, programming. 
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Estereótipos negativos sobre a área da ciência da computação são ainda maiores em 

áreas localizadas no interior dos estados onde a informática como um todo é menos difundida 

e o acesso a novas tecnologias dificultado. Tendo em vista essa realidade e a necessidade de 

mudá-la, demos início a implantação de um curso unindo robótica educacional e 

programação a fim de proporcionar um contato com essa área, utilizando um ensino mais 

atraente para os participantes. 

Aprender a programar é extremamente importante. O desenvolvimento de algoritmos é o 

eixo central para todas as áreas relacionadas com a Computação, todavia, não deveria ser 

objeto de interesse apenas de estudantes de Computação. Inúmeros fatores apontam a 

relevância de desenvolver nos estudantes em idade escolar competências para a 

programação de computadores. (SCAICO et al., 2013) 

A fim de acabar com esses estereótipos sobre a área e proporcionar para os alunos, 

principalmente os pertencentes as series finais do ensino fundamental, o contato com a 

programação e robótica, oferecemos um curso que utiliza a robótica educacional como um 

atrativo ao ensino da programação. 

Como diz Madeira (2017), os conhecimentos de programação de computadores 

necessários para a realização de tarefas cognitivas e de maneira automatizada deveriam ser 

construídos ao longo de toda a vida escolar, permitindo que as habilidades adquiridas 

viessem a servir como suporte ao raciocínio humano no processo de resolução de problemas. 

2 METODOLOGIA 

Durante o planejamento foi discutido qual kit robótico se adaptaria de melhor maneira 

à proposta do projeto, chegando-se a conclusão de que o kit Mbot (figura 1) seria o ideal por 

ser de fácil manuseio e utilizar a linguagem Scratch (figura 2) para sua programação. Além 

disso, o Mbot substitui as ligações elétricas necessárias no Arduino pois substitui os fios 

elétricos por cabos rj25 o que colabora para evitar o surgimento de problemas com ligações 

elétricas e possui um preço de compra inferior ao kit Lego, tornando-se assim mais acessível. 

Figura 1 − mBot. Fonte: Autoria Própria 
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Figura 2 − Exemplo de Algoritmo na linguagem Scrath para movimentação do 

robô. Fonte: Autoria Própria 

Como destacam Resnick & Rosenbaum (2013), o ambiente Scratch possibilita uma 

linguagem que contribui para a aprendizagem de programação, utilizando o conceito de 

código orientado ao design privilegiando a computação criativa, reconhecendo que as 

práticas que os jovens precisam adquirir na criação de software devem ser provenientes de 

seus próprios interesses. 

A utilização da linguagem de programação Scratch possui também outros benefícios 

como a possibilidade de ser configurada para o português, facilitando a compreensão dos 

alunos por não exigir um conhecimento prévio do inglês, e o uso de cores diferenciadas para 

cada bloco de acordo com sua função. 

Como ressalta Madeira (2017), o objetivo não é apenas que os alunos compreendam a 

sintaxe usada nas linguagens de programação (C, C++, Java, Phyton, etc.), mas que seja 

possível entender a essência de um programa e como ocorre a sua construção e execução nos 

computadores e, no caso em questão, em robôs e por meio disso desenvolver o raciocínio 

para a resolução de problemas de forma eficiente. 

Para uma forma de ensino mais lúdica, em que cada aluno tenha a possibilidade de ser 

atendido prontamente e suas dúvidas sanadas, o contingente total de alunos participantes 

(45) foi distribuído em 3 turmas compostas por 15 alunos. Os alunos também foram

divididos em equipes para que, durante a resolução de desafios utilizando os robôs além de

desenvolver o pensamento lógico também seja desenvolvido o trabalho em equipe e a

socialização entre os participantes, transmitindo para eles não só conhecimentos na área de

informática, mas também na área da sociologia, ressaltando a importância da socialização

entre os indivíduos.

Nas aulas iniciais, o conteúdo é abordado de forma mais teórica para que os alunos 

tenham contato com a linguagem de programação sem a utilização dos robôs, resolvendo 

apenas alguns desafios simples a fim de se familiarizarem com a montagem de blocos 

utilizada pela linguagem Scratch. Nas aulas seguintes, o uso dos kits robóticos é adotado 

junto com desafios de programação mais complicados utilizando a movimentação do robô. 

Essa metodologia foi adotada a fim de averiguar a recepção dos alunos e o entusiasmo dos 

mesmos ao entrarem em contato com duas formas diferentes de se aplicar a programação. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Durante o decorrer das aulas, os participantes responderam a um pequeno questionário 

no qual foi possível coletar dados sobre os seus conhecimentos atuais em linguagem de 
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programação e a visão deles sobre possíveis aplicações do pensamento lógico desenvolvido 

na resolução de desafios nas aulas em atividades pertencentes ao dia a dia. 

Como primeiro questionamento foi perguntado, aos alunos, se eles acreditavam que 

produzir algoritmos colabora, de alguma forma, com o desenvolvimento do pensamento 

lógico, dos participantes 76,3% responderam que sim enquanto que 18,4% marcaram a 

alternativa ‘Um pouco’ e 5% a alternativa ‘Não’. 

Na questão seguinte, na qual foi perguntado se os alunos acreditavam que a 

interpretação dos desafios de programação poderia ajudar com a interpretação de questões 

de matemática 50% dos entrevistados responderam que sim, 42,1% que ajuda um pouco e 

7,9% que não. 

Esses dados revelam a visão dos alunos, evidenciando que acreditam que ao estudar 

programação podem desenvolver habilidades que iram ajudá-los de diversas maneiras, seja 

em tarefas que exijam um pensamento lógico maior ou no desempenho escolar como na 

ajuda que resolver os desafios lógicos de programação possibilita na interpretação dos 

desafios matemáticos. 

Como comprova a questão seguinte, na qual os alunos foram questionados se o estudo 

da robótica tornaria possível também desenvolver conhecimento em outras áreas como 

matemática e física, 55,3% afirmaram que sim enquanto 39,5% afirmaram que ajudaria um 

pouco e 5,3% que não. 

Em seguida, os alunos foram questionados se sabiam da existência das linguagens de 

programação antes do curso, 65,5% afirmaram que sim, um número baixo se levarmos em 

consideração a faixa etária dos participantes, em média 15 anos, que normalmente está mais 

conectada ao mundo virtual, mas não sabem que essas conexões funcionam com a utilização 

das linguagens de programação. Outro dado preocupante foi obtido na questão seguinte, na 

qual questionava-se se eles já haviam tido contato com linguagens de programação antes do 

curso, 76,3% dos entrevistados afirmaram que não, 18,4% um pouco e 5,3% que sim. 

Esses dados trazem à tona um dos problemas enfrentados no interior do estado, onde 

mesmo sabendo da existência das linguagens de programação os jovens encontram barreiras 

que causam problemas para dominar esse conhecimento na maioria das vezes, por falta de 

uma instrução adequada, pois a mesma é  proveniente principalmente de sites e vídeo aulas 

na internet, e acaba por não permitir o contato com a linguagem de programação de forma 

ideal para iniciantes. 

Finalizando os questionamentos, os alunos responderam de qual forma preferiam 

estudar e aplicar seus conhecimentos de programação, utilizando apenas softwares de 

programação ou aliando esse ensinamento com a robótica, tendo o uso da robótica como a 

opção de preferência de 90% dos alunos entrevistados. 

Esse dado comprovou que a metodologia de utilização da robótica educacional adotada 

no curso foi bem aceita pelos alunos e comprovou a hipótese de que utilizar essa maneira 

para o ensino de programação possibilita um atrativo para os estudantes principalmente 

aqueles que são iniciantes, pois torna o estudo da programação menos abstrato. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente artigo procura relatar o desenvolvimento das atividades com a finalidade 

de proporcionar o ensino de programação para iniciantes utilizando a robótica como um 

atrativo e considerando que ambos conhecimentos ainda são pouco difundidos no município 

de Parelhas e no interior do estado do Rio Grande do Norte. Essa atividade foi possível 
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graças à facilidade de uso dos kits de robótica Mbot e a estrutura ofertada pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. 

A recepção da metodologia pelos alunos foi satisfatória, comprovando as expectativas 

no início do desenvolvimento do projeto e possibilitando a adoção dessa metodologia em 

cursos com participantes pertencentes a outra faixa etária, a fim de averiguar se a recepção 

é a mesma observada durante a execução deste projeto. 

Como trabalhos futuros, deseja-se mobilizar a manutenção ou implantação de 

laboratórios de informática nas escolas do município a fim de que os alunos não precisem se 

locomover até o Instituto para participar das aulas do minicurso. Pretende-se também ofertar 

oficinas de programação e robótica para a população em geral com o objetivo de 

proporcionar o contanto com essa área ao maior número de pessoas possíveis. 
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CONSTRUÇÃO DE DISPOSITIVO PARA RETORÇÃO DE FIOS TÊXTEIS 
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1,2,3,4,5 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

A engomagem promove fios de alta resistência que 

suporta tensões e atrito durante a tecelagem. Sem 

isso, há ruptura dos fios, baixando a eficiência do tear 

pelo grande número de paradas para emenda, 

reduzindo a qualidade do tecido pelo excesso de nós. 

Uma alternativa é a retorção de fios. O IFRN não 

possui retorcedeiras e o material didático é escasso. O 

projeto consistiu em construir um dispositivo de 

retorção e produzir um vídeo para a Videoteca Têxtil. 

Após as pesquisas, construiu-se o dispositivo e 

elaborou-se o vídeo. O objetivo foi alcançado, porém 

o dispositivo precisa de melhorias.

ABSTRACT 

Sizing promotes high strength yarns that support 

tensile and friction during the weaving. Without this, 

the yarn breaks, lowering the efficiency of the loom 

by the large number of stops for seam, reducing the 

quality of the fabric by the excess of knots. An 

alternative is yarn twisting. The IFRN has no twist 

device and the teaching material is very scarce. The 

project consisted of building a twist device and 

producing a video for the Textile Video Library. After 

the researches, the device was constructed and the 

video was made. The goal has been achieved, but the 

device needs some improvement.

1 INTRODUÇÃO 

O projeto foi executado no período de 19 de fevereiro a 21 de maio de 2018, totalizando 60 

horas de dedicação e três meses de duração. O trabalho desenvolvido limitou-se à área de preparação 

à tecelagem plana, sendo as atividades de pesquisa realizadas na biblioteca do IFRN Caicó e as 

atividades práticas executadas no laboratório de padronagem do Instituto. 

Em virtude da falta de um equipamento para retorção de fios no IFRN Caicó para auxiliar nas 

aulas de padronagem, bem como a escassez de material didático de estudos, o projeto teve o objetivo 

de construir este dispositivo e elaborar um vídeo didático a ser disponibilizado na Videoteca Têxtil. 

PALAVRAS-CHAVE: Têxtil, Videoteca, Retorção, Fios. 

KEYWORDS: Textile, Video Library, Twisting, Yarns. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2895



De acordo com Ferreira (2016), o fio têxtil é o produto final da fiação e, ao mesmo tempo, a 

matéria-prima para o processo de tecelagem. A qualidade do fio influencia diretamente na qualidade 

do tecido e na eficiência de produção de tecidos planos. Os fios produzidos podem apresentar 

diferentes características dependendo de diversos fatores e da matéria-prima da qual são feitos, 

podendo ser obtidos fios de fibras ou fios de filamento. O que diferencia uma fibra de um filamento 

é o comprimento: a fibra possui comprimento limitado a poucos centímetros e o filamento possui um 

grande comprimento. 

Cada produto elaborado a partir de determinada fibra carregará consigo as características da(s) 

sua(s) matéria(s)-prima(s). De acordo com Lacerda (2017), a transformação da fibra em um fio com 

flexibilidade, estabilidade e uniformidade, acontece através das máquinas envolvidas nos processos 

de fiação. Há vários tipos de fiação e este é mais um fator que influencia nas características do produto 

final. Cada sistema produz fios com características diferentes, e para isso necessitam de máquinas 

diferentes para a elaboração do fio. 

O tecimento, que pode ser manual ou mecânico, é o processo que consiste no entrelaçamento 

dos fios formando o tecido. Este processo produz atrito entre os fios e as partes do tear, elevando o 

número de paradas para emenda dos fios e, consequentemente, baixando a eficiência de produção dos 

tecidos planos. A emenda dos fios, por sua vez, causa excesso de nós, gerando um tecido de má 

qualidade. 

Para sanar tal problema, realiza-se a engomagem, que consiste em aplicar goma ao fio. Os 

objetivos da goma são conferir resistência ao fio, unido as fibras, e formar uma película protetora na 

superfície do fio para diminuir o atrito do fio com as partes do tear. 

Com a falta de engomagem, os fios de fibras podem se romper mais facilmente ao passar pelo 

processo de tecimento. A baixa resistência dos fios de fibras pode ser atribuída ao deslizamento delas 

umas sobre as outras quando estão sob tensão. 

De acordo com Antonio (2009), a resistência do fio é o valor máximo de carga que o fio 

suporta antes de se romper, quando tencionado longitudinalmente. Essa é uma medida proporcional 

relacionada ao título do fio, porém também é influenciada pela matéria-prima (fibra) utilizada, pelo 

tipo de fio obtido nos diferentes tipos de fiação e também à retorção do fio. 

De acordo com Takahashi e Bergamasco (2013), a resistência do fio é muito importante, pois 

ajuda na qualidade do tecido, já que não irá se romper com facilidade. Por exemplo, o fio de algodão 

no processo de resistência por tecelagem, as fibras curtas tendem a formar pillings durante a 

manutenção (lavagem), gerando pontos grossos e pontos finos nos fios que formam o tecido, e, com 

isso, aumentando a probabilidade de ocorrer rupturas no fio devido à queda na resistência. 

A sugestão de melhoria encontrada por Takahashi e Bergamasco (2013) para aumentar a 

resistência do fio foi o aumento da torção ou a retorção do fio. Como consequência, pode haver perdas 

de produtividade por estar acrescentando mais um processo (retorção), perda de toque e brilho ou 

diminuição da absorção. É muito importante que o fio possua uma boa resistência para que o produto 

final terá uma excelente qualidade. Então, quando a aplicação da engomagem não é possível há outro 

método capaz de atribuir resistência aos fios: a retorção. 

O dispositivo de retorção é um equipamento têxtil, denominado também de retorcedeira, cujo 

princípio de funcionamento consiste em unir os fios através de um par de cilindros, retorcendo-os em 

seguida por um fuso (LACERDA, 2017). 

O princípio de retorção é o mesmo em qualquer retorcedeira, porém, é possível obter fios 

retorcidos com características diferentes: fios retorcidos simples ou múltiplos. Medina (2005) define 

fios retorcidos simples como os fios constituídos por dois ou mais fios simples reunidos por retorção. 
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Como não há retorcedeira de fios disponível nos laboratórios do IFRN Caicó, foram 

construídos dois dispositivos manuais para a retorção de fios têxteis, contribuído para o aumento da 

resistência destes. Além da construção do dispositivo, o projeto teve como objetivo produzir um vídeo 

didático para disponibilização na plataforma da Videoteca Têxtil, que atualmente é utilizada não só 

pelo IFRN Caicó, mas pelas instituições de ensino relacionadas à área têxtil, como a UFRN, que 

possui o curso de Engenharia Têxtil. 

Para uma melhor execução e qualidade no desenvolvimento do projeto, a avaliação se deu de 

forma contínua pela orientadora e pelos membros do projeto por meio de reuniões periódicas, nas 

quais foram discutidas as principais atividades a serem executadas. 

Considera-se que o projeto alcançou os resultados esperados, que foi a construção de uma 

retorcedeira manual para realizar a retorção dos fios têxteis usados em tecelagem manual sem 

engomagem. São beneficiários do projeto todos alunos e professores do Curso Técnico em Têxtil do 

IFRN Caicó envolvidos nas áreas de fibras têxteis, fiação, preparação à tecelagem, padronagem, 

tecelagem e controle de qualidade de processos físico-têxteis. 

2 METODOLOGIA 

O projeto consistiu em uma etapa de pesquisas, seguida da idealização, construção e ensaios 

do dispositivo, e, por fim, a elaboração e publicação de vídeo didático para a Videoteca Têxtil. Para 

a idealização do dispositivo de retorção, foi necessária uma pesquisa prévia acerca do assunto 

envolvido, desde as fibras até o dispositivo propriamente dito. Levando-se em consideração o 

princípio de funcionamento de uma retorcedeira, foi pensado um dispositivo que fosse o suporte para 

os fios e, ao mesmo tempo, promovesse a retorção destes. Após a construção e ensaios no dispositivo, 

foi elaborado o vídeo didático. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Todas as atividades desenvolvidas no projeto contribuíram para o alcance do objetivo 

principal do projeto. Após as pesquisas iniciais, idealizou-se o dispositivo. Na figura 1, pode-se 

observar o esquema da retorcedeira manual, dando-se destaque a cada um dos seus componentes. 

Figura 1 – Esquema da Retorcedeira Manual 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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A hélice acondiciona os cones no dispositivo e, ao mesmo tempo, é a parte responsável por 

fazer girar os cones, promovendo a torção no fio resultante. O eixo principal é o suporte para a hélice, 

que é rotacionada por meio da manivela. O suporte dos cones são hastes fixas que prendem os cones 

à hélice do dispositivo. A haste de suporte é a responsável por sustentar toda a estrutura da hélice e a 

base é a responsável pela sustentação de todo o dispositivo, incluindo o guia-fio, cuja função é reunir 

os fios que estão sendo retorcidos e guiar o fio resultante. A figura 2 mostra um dos dispositivos 

construídos. 

Figura 2 – Retorcedeira Manual 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 

Foram construídos dois dispositivos semelhantes e para a construção de cada um deles foram 

utilizados os seguintes materiais: tábuas de madeira, roscas, parafusos, porcas, arruelas, manivela e 

fixadores. 

Alguns ensaios preliminares foram realizados para averiguar o funcionamento do dispositivo. 

Quatro cones de fios foram colocados nos suportes de um dos dispositivos (figura 3). 

Figura 3 – Cones acondicionados nos suportes da retorcedeira manual 

Fonte: Elaborado pelos autores (2018). 
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Depois de presos ao dispositivo, os fios de cada cone foram reunidos, passados pelo guia-fio 

e presos à urdideira manual, já presente no laboratório. Em seguida, a hélice foi girada em sentido 

horário, já que os fios estavam originalmente torcidos em sentido anti-horário, como visto na obra de 

Melo (2017). Após a retorção dos fios, o fio resultante era enrolado na urdideira para que uma nova 

metragem de fio pudesse ser retorcida. 

Para ilustrar melhor o processo e alcançar o maior número de pessoas interessadas no assunto, 

um vídeo sobre a retorção de fios têxteis foi produzido pelo grupo e postado na Videoteca Têxtil, 

podendo ser acessado por meio do link https://youtu.be/hJaENG38tJE. A plataforma de vídeos é 

aberta ao público, podendo ser acessada por qualquer pessoa interessada no assunto, em especial, 

estudantes da área têxtil, docentes de diversas áreas, bem como empresários da área têxtil interessados 

em aprofundar seus conhecimentos e o curso técnico em têxtil do IFRN Caicó. Por meio da exibição 

dos vídeos em sala de aula, pode-se ilustrar melhor os processos têxteis, contribuindo para um melhor 

aprendizado dos alunos da área têxtil. Atualmente, a Videoteca Têxtil é acessada diariamente por 

docentes para complementar suas aulas com os vídeos, bem como alunos do curso técnico em têxtil 

do IFRN Caicó e do curso superior em Engenharia Têxtil da UFRN Natal, cuja parceria foi firmada 

durante a divulgação do projeto. Os vídeos assistidos por outros expectadores que não são 

especificamente da área, contribui para a divulgação da área têxtil e do curso técnico em têxtil do 

IFRN Caicó. 

Durante a realização dos ensaios preliminares, alguns problemas foram identificados. Ao girar 

o dispositivo, suas partes (hélice e haste de suporte) não se apresentavam rígidas e resistentes,

prejudicando a estabilidade do dispositivo e comprometendo o processo de retorção. Algumas

presilhas de metal foram acrescentadas à haste de suporte, mas a hélice continuou apresentando o

mesmo problema, pois é um item que precisa de movimento e nada pôde ser feito a esse respeito.

Outro problema estrutural foi observado nos suportes dos cones, pois estes não são adequados ao tipo

de embalagem cônica, que não se apresentava fixa no momento do enrolamento, prejudicando

também o desenrolamento e a tensão do fio.

Também foi identificada a falta de tensão dos fios na saída dos cones, resultando em uma 

retorção irregular ao longo do fio retorcido obtido. Para resolver o problema, os fios foram presos nas 

saídas dos suportes dos cones, impedindo de serem desenrolados na medida em que os fios eram 

retorcidos, o que limitava o comprimento do fio resultante. 

Não foi possível realizar os ensaios de verificação quantitativa de resistência dos fios singelos 

e retorcido por não haver dinamômetro disponível no IFRN Caicó. Porém, de forma qualitativa, 

observou-se uma melhora na resistência do fio retorcido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considera-se que o objetivo desse projeto foi alcançado. Duas retorcedeiras foram construídas 

com a finalidade de retorcer os fios singelos que não passaram por processo de engomagem, a fim de 

que se tornem mais resistentes para não se romper facilmente no processo de tecimento. 

Por meio de ensaios preliminares, mesmo apresentando problemas estruturais, foi possível 

retorcer os fios singelos, resultando em um fio retorcido aparentemente com mais resistência que os 

demais. Não foi possível quantificar a melhoria da resistência nos fios singelos e retorcido. 

A execução do projeto contribuiu para a prática profissional dos alunos envolvidos, pois foi 

possível aprimorar os conhecimentos principalmente nas áreas de fibras, fiação e preparação à 

tecelagem. O trabalho em equipe foi desafiador e ensinou a toda a equipe a importância do papel de 

cada um dentro do processo, sendo esta uma habilidade essencial para o profissional técnico em têxtil. 
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Outra contribuição deste trabalho foi o desenvolvimento de um equipamento que pode ajudar no 

processo de ensino-aprendizagem de alunos de instituições de ensino relacionadas à área têxtil. 

Sugere-se ainda, para trabalhos futuros, o melhoramento do equipamento no que diz respeito 

à parte estrutural, bem como a realização de ensaios de resistência de cada fio em equipamento 

apropriado (dinamômetro). Outra sugestão é a elaboração de mais vídeos didáticos relacionados à 

área têxtil para serem postados na plataforma da Videoteca Têxtil. 
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RESUMO 

O projeto de extensão aqui relatado tem o propósito 

de fornecer apoio técnico em manutenções de 

equipamentos biomédicos e, então, beneficiar o 

funcionamento do serviço de saúde pública. Assim, 

a população que se utiliza do Sistema Único de 

Saúde é beneficiada. O hospital alvo do projeto é a 

Maternidade Escola Januário Cicco e os estudantes 

participantes do projeto são acompanhados pela 

equipe da engenharia clínica, realizando as 

atividades de manutenção e rondas setoriais para 

buscar o pleno funcionamento do parque 

tecnológico.

PALAVRAS-CHAVE: Manutenção Hospitalar; Equipamentos Biomédicos; Hospital Maternidade. 

ABSTRACT 

The extension project here described has the purpose 

of delivering technical support in biomedical 

equipment maintenance and, therefore to benefit the 

public health service functioning. In that way, the 

population that uses our public heath system is well 

benefitted. The target hospital for this project is the 

Maternidade Januario Cicco and the participant 

students are supported by the Clinical Engineering 

team, doing maintenance and sector visitation to 

reach the ample functioning of the technological 

park. 

KEYWORDS:  Hospital Maintenance; Biomedical Equipment; Maternity Hospital. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, resolução Nº2, de 25 de janeiro de 

2010, todo e qualquer artigo hospitalar possui critérios mínimos a serem colocados em prática, para 

um bom aperfeiçoamento no gerenciamento de tecnologia. Este regulamento é utilizado na 

contribuição de serviço de saúde, integrando os equipamentos, desde a sua entrada no ambiente até 

o seu destino final. Sabendo que para executar o trabalho de um técnico não é necessário apenas

realizar assepsia e manutenções, mas, também, conhecer o equipamento e saber identificar quando

há problemas e de onde estes advêm¹.

Na medida em que os equipamentos biomédicos vêm mudando a forma de se trabalhar com 

saúde, esta tem se tornando mais eficiente e mais precisa. Esses equipamentos acabam se tornando 

indispensáveis no cuidado com a saúde, e então surge uma importante questão relacionada ao 

funcionamento desses equipamentos: a manutenção, tanto corretiva quanto preventiva, a fim de 

sempre garantir o suporte necessário à medicina para a obtenção de diagnósticos e terapias exitosas.  

Com esse cenário, vê-se o quanto é importante a inclusão de profissionais qualificados para 

lidar com equipamentos médico-hospitalares no âmbito hospitalar, seja ele privado ou público. No 

entanto, ainda há a escassez de tais profissionais, o que tem propulsionado a emergência da figura 

profissional do técnico em Equipamentos Biomédicos, cujo ensino é voltado a exercício específico 

de funções técnicas indispensáveis ao pleno funcionamento de um estabelecimento assistencial à 

saúde. 

A execução do projeto aqui apresentado, além de propiciar a experiência de prática 

profissional das estudantes envolvidas, também beneficia à população que é atendida na referida 

Maternidade, à medida em que dá suporte aos aspectos técnicos do funcionamento do hospital. Vale 

salientar que, segundo dados Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)², do SUS, a 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), hospital alvo do projeto, possui 56 leitos de 

alojamento conjunto, 25 leitos de recém-nascidos patológicos, 6 salas de cirurgia, 2 salas de pré-

parto, 3 salas de recuperação e ainda uma rede de urgência e emergência, sendo referência de 

atendimento público a gestantes e cuidado neonatal de excelência.  

Para manter toda a estrutura acima mencionada, a equipe técnica de engenharia clínica lida 

com problemas técnicos e é exigida diariamente para manter os equipamentos funcionando em 

perfeito estado. Sendo assim, abre-se o espaço para o trabalho extensionista desenvolvido neste 

projeto, no que se refere a manutenção dos equipamentos médico-hospitalares. Os objetivos 

específicos contemplam diversas atividades, como assepsia, inspeção e manutenções dos 

equipamentos presentes na MEJC, rondas setoriais e participação de treinamentos, de forma a 

colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula e nos laboratórios, além de adquirir 

contato com a realidade profissional. 

O objetivo do projeto está na oportunidade de auxiliar em manutenções de equipamentos em 

níveis preventivos e corretivos na MEJC e acompanhar, de dentro, uma equipe atuante em um 
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Estabelecimento Assistencial a Saúde (EAS), bem como garantir maior benefício para a sociedade, 

especialmente para a população que chega a Maternidade todos os dias. 

2 METODOLOGIA 

A execução do projeto tem se dado com o acompanhamento da equipe de engenharia clínica 

da MEJC, para lhe fornecer suporte técnico em manutenção hospitalar, através do gerenciamento e 

execução de manutenções corretivas e preventivas de equipamentos biomédicos, bem como rondas 

diárias, inspeção de funcionamento e treinamento de uso de equipamentos. A equipe de estudantes 

se dividiu para cumprir 15 horas semanais na maternidade, encontrando-se duas no turno da manhã 

e duas à tarde. 

No decorrer do projeto, são realizadas atividades como rondas diárias, solucionar chamados 

para realização de transferências/empréstimos de equipamentos e serviços de manutenções, onde 

serão descritos abaixo. 

• Rondas - Inspeção no setor no período da manhã para averiguar se está tudo em ordem, com

intuito de agilizar as manutenções necessárias, uma vez que a Engenharia Clínica se encontra

fechada no período da noite;

• Transferências/empréstimos - Aberto chamado, é realizado o transporte do equipamento de

um setor ao outro, e feito a Ordem de Serviço (OS), de acordo com os chamados que são

acompanhados e realizados diariamente;

• Manutenção Preventiva - Realizado acompanhamento de manutenção executada pelos

colaboradores da empresa terceirizada do hospital maternidade, onde é realizado assepsia,

verificado o funcionamento do equipamento, peças desgastadas e realizado a troca das mesmas,

entre outros;

• Manutenção Corretiva - Solicitado a realização de manutenção, os técnicos dirigem-se ao

setor para solucionar os problemas, caso seja algo mais crítico, é aberto chamado para empresa

solucionar. Destacando que, a falta de manutenção desses equipamentos pode gerar prejuízo para

saúde do paciente e terceiros e, também, trazer sérias consequências sociais.

É importante ressaltar que, todo projeto é acompanhado por folha de frequência, tanto pelo 

IFRN quanto pela Maternidade, com finalidade de garantir que, sejam cumpridas as 15 horas 

semanais de maneira alternada pelos estudantes. Quinzenalmente são enviados relatórios a fim 

de manter o acompanhamento do projeto e, também, garantir suporte aos alunos que estarão 

realizando as atividades planejadas, os guiando para que apresentem um bom trabalho. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A Maternidade conta com uma grande demanda de equipamentos e, por ser um hospital 

Escola conta com a visita de muitos estudantes diariamente, o que faz com que situações adversas 
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ocorram ao longo dos dias. Diante disso, há a possiblidade de adquirir experiência para lidar com os 

problemas e defeitos que os equipamentos venham a apresentar de maneira prática e eficiente. 

A população a qual a MEJC se destina é a materna e a neonata, assim os amplos 

equipamentos encontrados no local são de uso destas áreas, mas existem os que apresentam defeitos 

com mais frequência, como mostrado na figura 1, a seguir. 

Figura 1: Percentagem em gráfico dos principais equipamentos que precisam de manutenção. 

A figura 2 exibe o aumento no nível de agilidade com o qual os chamados passaram a ser 

realizados após a introdução do projeto na MEJC. 

Figura 2: Evolução do atendimento aos chamados. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se a grande relevância do projeto ser efetuado em um Estabelecimento Assistencial a 

Saúde, com o aumento da equipe técnica proporciona maior agilidade e eficiência nas manutenções 

dos equipamentos, assim a disponibilidade de equipamentos cresce. Ressaltando, a grande 

importância de realizar as manutenções com praticidade e segurança, de forma que, os técnicos 

possam adquirir mais conhecimento e auxiliar nas demandas necessárias da maternidade. 

Levando em consideração que o projeto incentiva a otimização de custos com as 

manutenções dos equipamentos no hospital, compreendendo que os técnicos dessa área visam 

auxiliar na instalação e manutenção correta dos equipamentos, além do enriquecimento de prática 

profissional dos discentes. 

Apesar dos obstáculos encontrados no decorrer do projeto, torna-se de grande importância 

tentar conciliar a teoria com a prática realizada. Por referir-se a um curso técnico, é necessária a 

realização da prática profissional, para que o aluno possa adquirir conhecimento prático e concluir o 

curso com experiência na área de atuação futura. 
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COLEÇÃO DE MODA, INCLUSAO SOCIAL E DESCONSTRUÇÃO DOS TABUS 
REGIONAIS ATRAVÉS DO EMPODERAMENTO FEMININO 

LIRA, A. O.1; DANTAS, I. J. M.2; COSTA, K. P. B.3; SILVA, K. U.4; MENDES, L. B.5 e 
NASCIMENTO, M. N.6

1, 2, 3, 4, 5, 6 IFRN – Campus Caicó 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O objetivo desse projeto é proporcionar as alunas 
do Programa Mulheres Mil a formação 
profissional, inclusão social, e inserção no 
mercado de trabalho, através do 
desenvolvimento de uma coleção de moda. Com 
auxílio dos alunos do curso Superior de 

Tecnologia em Design de Moda do IFRN 
campus Caicó, estas participarão das etapas de 
desenvolvimento da coleção: planejamento, 
criação, produção e lançamento, ampliando seus 
conhecimentos técnicos. Tendo como tempo de 
duração 6 (seis) meses. 

ABSTRACT 

The goal of this project is to provide the students 
of the program a thousand Women vocational 
training, social inclusion, and inclusion in the 
labour market, through the development of a 
collection of sets. With the aid of students on the 

course of technology in fashion Design of the 
IFRN campus Caicó, these will take part of the 
collection development steps: planning, creation, 
production and launch, expanding your technical 
knowledge. With the time of 6 (six) months. 

1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa ora apresentada objetiva realizar o atendimento às alunas egresso do programa 
Mulheres Mil, através desenvolvimento de coleção de moda, aproveitando as vocações locais. Os 
novos mercados de moda, trazem para suas marcas uma diferenciação com o uso de vocações 
regionais, trazendo uma vantagem competitiva, isso se dar por cada estado ter características culturais 
distintas, os estados do nordeste por exemplo são conhecidos pela aplicação de bordados em linha 
(TREPTOW, 2013). 

PALAVRAS-CHAVE: Design; Moda; Coleção de Moda; Programa Mulheres Mil. 

KEYWORDS: 	Design; Fashion; Fashion Collection; One Thousand Women Program. 
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No Seridó do Rio Grande do Norte a cidade de Caicó, conhecida como a capital do Seridó, é 
a maior e mais populosa da região, sendo referência em produção de produtos têxteis como vestuário, 
cama mesa e banho, bordados, artesanais e/ou confeccionados industrialmente, a cidade também se 
destaca pela produção de boné, sendo a segunda maior cidade produtora de bonés do Brasil. Diante 
disso passou a ser um importante pólo comercial da região do Seridó, destacando-se principalmente 
pela busca de produtos da área têxtil e confecção de vestuário. 

Diante disso, com o intuito de profissionalizar e auxiliar a economia do Seridó, o IFRN 
campus Caicó comporta as especialidades integrado e subsequente nos cursos técnicos em Vestuário, 
e também o curso Superior de Tecnologia em Design de Moda. Quanto ao curso Superior de 
Tecnologia em Design de Moda, que é vinculado ao Núcleo de Extensão e Prática Profissional - 
NEPP deste campus, é imprescindível para o desenvolvimento da prática profissional dos alunos, e 
relevante para atender o mercado e ao público local. 

Assim sendo, este projeto concentra-se em ampliar as ações que possam promover a prática 
profissional dos alunos do curso Superior de Tecnologia em Design de Moda e que contribuir na 
inclusão social das alunas que passaram pelo programa Mulheres Mil, por meio de atividades em 
conjunto com os alunos dos dois cursos, para isso, será desenvolvida uma coleção de moda conceitual. 

1.1 Coleção de Moda e a Inclusão Social 

Coleção de moda é estruturada após estudos e análises de mercado, e a partir disso definem-
se os elementos de estilo a serem utilizados, cartela de cores, texturas e escolha de materiais para a 
confecção dos produtos. Assim, uma coleção pode ser definida como um agrupamento de peças do 
vestuário estabelecida através de pesquisas de criação, identificação de tendências, e especificação 
da temática e design do produto de moda (SILVA, 2014). 

O responsável por essas etapas é o designer de moda. Este profissional atua em toda a cadeia 
criativo-produtiva de moda, e é o responsável por apresentar novos produtos e serviços ao mercado, 
principalmente as indústrias têxtil e de confecção (vestuário, cama, mesa e banho, decoração), 
calçados e bolsas, joias e bijuterias e até mesmo pela indústria de cosméticos e beleza (maquiagens e 
esmaltes). Gustavsen e Yates (2013) segmentam a indústria da moda em três campos, onde o designer 
pode executar suas atividades: criação, comercialização e comunicação. No que corresponde a área 
de criação, o profissional deve apresentar novos produtos, reunidos em formato de coleção e 
idealizados de acordo um tema, tendo em vista o publico que se pretende atingir. 

Segundo Rech (2002, p. 68), coleção de moda é um “conjunto de produtos, com harmonia no 
posto de vista estético ou comercial, cuja fabricação e entrega são previstas para determinadas épocas 
do ano”. Para Gomes (1992, p. 43 apud TREPTOW 2013, p. 37), “coleção é a reunião ou conjunto 
de peças de roupas e/ou acessórios que possua alguma relação entre si”. Uma coleção de moda deve 
ser coerente e contemplar os seguintes aspectos: perfil do consumidor (estilo, poder aquisitivo); 
identidade ou imagem da marca; tema da coleção; proposta de cores; materiais e silhuetas. 

Na perspectiva de Sorger (2009) é necessário pensar previamente na coleção, fazer pesquisas 
que possam delimitar e identificar a categoria de produtos de moda, a área e o publico que se pretende 
atender, e em sequência produzir e vender as peças de vestuário.  

De acordo com Treptow (2013), tema é a história, o argumento, a inspiração de uma coleção. 
Uma marca de moda é mais ou menos como uma escola de samba: cada coleção é um novo samba-
enredo, uma nova história a contar, mas mantendo as características da marca, ou seja, o seu estilo. 

Produtos de moda também podem divulgar conceitos, discursos ou até mesmo uma causa. 
Neste sentido, os produtos desenvolvidos ganham espaço não só nos gostos do público, mas também 
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possuem o poder de contribuir no desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, e o 
designer tem papel fundamental nesta construção. 

Assim, o Núcleo de Extensão e Prática Profissional – NEPP do curso Superior de Tecnologia 
em Design de Moda - IFRN campus Caicó, desenvolverá uma coleção de moda conceitual, para 
divulgação das vocações locais e inclusão social, com o tema, "Desconstrução dos Tabus Regionais 
através do Empoderamento Feminino", em que serão confeccionados 15 looks para o alto verão 2019, 
em parceria com o Programa Mulheres Mil. 

A coleção de moda conceitual trará a temática o empoderamento feminino, como forma de 
quebrar estereótipos. Para isso, a coleção estará dividida em três frentes, intituladas de: A luta, A 
força e O poder, cada grupo composto por 5 looks. A primeira parte da coleção intitulada de A Luta 
terá como elemento de estilo o uso da assimetria nas peças. A desconstrução simétrica, tem o intuito 
de mostrar a quebra de padrões, e a luta das mulheres por suas individualidades. Em seguida, nomeada 
como A Força, o grupo terá como componente de estilo o uso dos babados, o elemento será usado 
como símbolo de proteção. E por fim, a terceira frente que remeterá O Poder, por meio do uso de 
decotes e recortes, tem o propósito de transmitir a feminilidade das mulheres. 

1.2 Objetivos Geral e Específicos 

Para isso, o objetivo geral desse projeto é desenvolver uma coleção de moda com as alunas 
egresso 2017 do curso de Formação de Costureiro do Programa Mulheres Mil, e assim proporcionar 
a estas mulheres a continuidade de sua formação profissional.  

Para os alunos do curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, o objetivo é proporcionar 
a imersão na prática profissional, em atividades específicas de sua área de formação e que também 
tenham cunho de responsabilidade social. 

Como objetivos específicos o projeto de o intuito de: 

- Incluir as alunas do Programa Mulheres Mil de forma efetiva no mercado de trabalho;

- Mostrar os processos produtivos de uma coleção de moda;

- Desenvolver atividades que estimulem a criatividade;

- Ampliar os conhecimentos de confecção de produtos de moda.

2. METODOLOGIA

Para realização do projeto foi estruturada uma sequência de etapas como forma de explicar os 
participantes as tarefas a serem desenvolvidas: 

De início foram escolhidos os participantes que compõem a equipe de desenvolvimento da 
coleção, esta é composta por alunos do curso Superior de Tecnologia em Design de Moda;  

Em seguida, foi feito o convite às alunas egresso do programa Mulheres Mil 2017, para 
participação nos trabalhos de desenvolvimento de coleção, para isso serão realizadas reuniões 
semanais para estruturar as tarefas e instruir a respeito das etapas criativas e produtivas;  

Foram realizadas pesquisas acerca das tendências de moda de forma global, como também as 
vocações locais. Após as pesquisas, foi discutido qual o tema do projeto, para isso foi realizado um 
brainstorm. Essa técnica, também conhecida como tempestade de ideias, tem o objetivo de fazer com 
que os participantes inspirem um aos outros, assim fazendo com que ocorra um fluxo intenso de novas 
ideias, até chegar a um tema (BAXTER, 2011). 
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Em seguida a escolha do tema, foram elaborados os painéis de inspiração, desenhos de 
croquis, escolha dos materiais e cronograma das etapas produtivas. Na etapa produtiva será feito a 
modelagem das peças da coleção, em sequência o corte e a confecção das peças. Por fim, serão 
idealizados todos os aspectos que dizem respeito ao lançamento e divulgação de uma coleção de 
moda. 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

Ao final deste projeto espera-se alcançar os seguintes resultados: 

- Dar continuidade à formação de mulheres em situação de vulnerabilidade social, egressos
do programa Mulheres Mil, e assim aproximá-las tanto ao IFRN quanto ao mercado de trabalho, 
enfatizando o papel social da instituição; 

- Valorização do curso Superior de Tecnologia em Design de Moda, como também apresentar
à sociedade seu potencial enquanto profissionais em formação; 

- Promover e valorizar as vocações locais, por meio da apresentação de uma coleção de moda
conceitual desenvolvida pelos alunos do curso de Design de Moda e pelas ex-alunas do 
programa Mulheres Mil. 

Os resultados serão difundidos por meio dos canais de comunicação disponíveis na instituição, 
como, por exemplo, portal na internet do IFRN e e-mail institucional. Além disso, ao final do projeto 
será realizado um evento para a apresentação da coleção à comunidade Caicoense, onde os 
participantes poderão relatar suas experiências durante o processo. Para mais, pretende-se submeter 
os resultados do projeto em trabalhos publicados em eventos científicos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para este projeto realizou-se um levantamento bibliográfico acerca do planejamento e criação 
de uma coleção de moda, para que assim tivesse discernimento das etapas produtivas. Pode-se 
observar que para que coleção de moda seja definida é necessário estruturá-la após diversos estudos 
de tendências e consequentemente analisar o mercado ao qual procura-se atender. 

Assim, o Núcleo de Extensão e Prática Profissional – NEPP do curso Superior de Tecnologia 
em Design de Moda - IFRN campus Caicó, estará desenvolvendo uma coleção de moda conceitual, 
com o intuito de propagar as vocações locais e inclusão social. 

Esta será uma forma de tratar o empoderamento feminino na região seridoense do Rio Grande 
do Norte, com a "Desconstrução dos Tabus Regionais através do Empoderamento Feminino", para a 
está coleção serão confeccionados 15 looks, estes separados em 3 blocos, que receberam os nomes 
de “A Luta”, “A Força” e “O Poder”.

Por meio disso, atingir o objetivo desse projeto que é desenvolver uma coleção de moda com 
as alunas do curso de Formação de Costureiro do Programa Mulheres Mil, e  proporcionar a estas 
mulheres a continuidade de sua formação profissional e inclusão social, como também sua inserção 
efetiva no mercado de trabalho. 
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Fone Orientacional para Deficientes Visuais. 

(protótipo) 

Alunos:  

Davi Cerqueira 

Amanda Nayara 

Giseli André 

Escola: Escola Estadual Peregrino Júnior 

Resumo: 

O índice de deficientes visuais tem se tornado comum no meio social da região natalensse. O 

preconceito que parcela da sociedade tem, faz com que estes sejam excluídos de atividades 

sociais do cotidiano. O estudo que serviu de base para o nosso projeto vem da USP, que criou 

um dispositivo assistido para auxiliar a locomoção dos deficientes visuais por meio de sinais 

sonoros, desenvolvido no instituto de ciências matemáticas e de computação (ICMC) da USP, 

em São Carlos. De acordo com esse contexto buscamos avaliar um melhor suporte para que os 

deficientes visuais tenham uma melhor acessibilidade na região- principalmente aqueles que 

não possuem condições financeiras favoráveis -, é essencial que essas pessoas tenham as 

mesmas oportunidades que o não deficiente tem. 

Introdução: 

A educação  inclusiva deve ser ensinada e praticada por todos. Não só na escola, mas na vida 

social, ’(...) A educação inclusiva centra-se em como apoiar as qualidades e as necessidades de 

cada um e de todos os alunos na escola (...) (SANCHEZ, 2005) 

As pessoas com deficiência já não querem mais apenas sentir-se integrados, eles desejam ser 

agentes, protagonistas de mudanças na sociedade em que vivem também. (HEYVARTY E 

POCKLINGTON, 1981) real necessidade de fazer-se algo mais  em beneficio das pessoas com 

necessidades especiais deve ser uma conscientização conjunta, de todos os membros da 

sociedade civil. 

“Toda sociedade que exclui pessoas do trabalho por qualquer motivo- sua deficiência ou sua 

cor ou seu gênero – está destruindo a esperança e ignorando talentos”. “Se fizermos isso, 

colocaremos em risco o futuro” White apud Gil, 1994. 

O protótipo em questão tem como objetivo analisar o quadro de deficientes da cidade e, após 

o resultado criar o suporte que venha a atender esses deficientes.
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Metodologia: 

Nossa finalidade foram os deficientes visuais da cidade de Natal. Após pesquisar nos bairros da 

zona sul, norte, leste e oeste, averiguando nos pontos de mais movimento desses bairros: 

Escola e Hospitais... Concluímos que o melhor método para realização da pesquisa em 1º plano 

foi através de um questionário que perguntasse sobre a locomoção e presença de deficientes 

em pontos de grande circulação social. Com o resultado da pesquisa, os números 

posteriormente virariam um gráfico. 

Após a pesquisa começamos a montar o protótipo que consiste em um sensor de GPS 

embutido num Headphone. O Headphone que já vem com um sensor a rádio foi aberto e o 

teve a substituição da rádio pelo GPS, que começaria a dar as coordenadas ao deficiente. 

Resultado de discussão: 

Dos cincos locais (três hospitais e duas escolas) no questionamento: ‘Há uma grande circulação 

de deficientes visuais nesse local acompanhados por pessoas?’ 53% responderam sim e 47% 

não. Já na segunda pergunta que questionava se os alunos da escola já tinha se deparado com 

um deficiente visual andando na rua com dificuldade, 78% responderam ‘sim’ e 22% ‘não’. 

Com base nos dados coletados, na primeira pergunta, foi notado que há uma grande 

circulação de deficientes, e que assim como as pessoas sem deficiências, é preciso de uma 

maior acessibilidade nesse local de grande circulação de pessoas. 

Na segunda pergunta, observamos que a quantidade de deficientes com dificuldade de se 

locomover é exacerbada e preocupante, concluindo nosso pensamento de que se torna cada 

vez mais necessário a idealização de conclusão do projeto. 

Conclusão: 

O protótipo advindo da pesquisa permitiu identificar o quanto é preciso que a necessidade de 

locomoção desses deficientes seja atendida. Parcela da sociedade preconceituosa não presta a 

devida assistência a estes e muito menos demonstra educação para ajudar aqueles com mais 

dificuldade, visto que para alguns a visão, por problemas de saúde, acaba na juventude. 

Dessa forma, salientamos que se faz necessário investir nesse aspecto, com ajuda da 

tecnologia avançada ao nosso favor, um adereço simples como esse protótipo pode mudar a 

vida de muitos. 
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A FORMAÇÃO DE OPERADORAS DE COMPUTADOR NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA MULHERES MIL 

ALCANTARA, S. O. A.1; CALADO, T. O..2 e SORRENTINO, T. A 3 
1,2, 3 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

As Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) modernas podem beneficiar mulheres em 

vulnerabilidade socioeconômica quanto ao acesso à 

informação, compreensão da realidade e às 

atividades profissionais. Muitas mulheres do Litoral 

Sul potiguar não possuem acesso às TICs. O curso 

de Operadoras de Computador do Programa 

Mulheres Mil foi implantado para oferecer 

capacitação para essas mulheres. O alto número de 

inscritas mostra uma demanda por cursos similares. 

O curso foi implantado com sucesso e espera-se que 

ao final se mantenham bons níveis de frequência e 

êxito das alunas. 

ABSTRACT 

Modern Information and Communication 

Technologies (ICTs) can benefit women in socio-

economic vulnerability regarding access to 

information, understanding of reality and 

professional activities. Many women from the 

potiguar southern coast do not have access to ICTs. 

The course of Computer Operators of the Thousand 

Women Program was implemented to offer training 

for these women. The high number of applicants 

shows a local demand. The course has been 

successfully implemented and it is hoped that in the 

end, good levels of student attendance and success 

will be maintained. 

1 INTRODUÇÃO 

O Programa Mulheres Mil foi desenvolvido por uma iniciativa piloto em 2007 da 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), e 

devido aos seus bons resultados foi transformado em um programa de cobertura nacional, 

inserido no conjunto de prioridades das políticas públicas do Governo Federal, a partir da 

Portaria nº 1.015, de 21 de julho de 2011, do MEC. Este programa tem como objetivo promover 

a formação profissional e tecnológica de mulheres em situação de vulnerabilidade social, 

elevando o nível de escolaridade deste grupo, em especial nas regiões Norte e Nordeste 

(BRASIL, 2018). 

As instituições públicas de ensino são as principais executoras deste Programa, e neste 

contexto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

tem publicado editais anuais para a promoção de cursos no âmbito do Programa Mulheres Mil 

em suas instalações. No Campus Canguaretama, em 2018, teve início o desenvolvimento do 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres, Canguaretama, tecnologia, vulnerabilidade socioeconômica. 

KEYWORDS: Women, Canguaretama, technology, socioeconomic vulnerability. 
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curso de Operadoras de Computador, a fim de favorecer a mudança de perspectiva de vida para 

alunas residentes na região do Litoral Sul potiguar. 

 A região onde o Campus Canguaretama está inserido é formado por municípios com 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) considerado "baixo", permitindo inferir 

que as alunas (i.e, as munícipes beneficiadas pelo projeto), em estando na situação de 

vulnerabilidade socioeconômica, podem estar à margem do desenvolvimento tecnológico. O 

conhecimento na utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), como 

computadores, smartphones, tablets, caixas eletrônicos bancários, Internet e muitas outras 

(SANTANA, 2011), tão presentes na sociedade moderna, torna-se relevante para a inclusão 

social destas mulheres. 

Com isto em mente, torna-se necessário capacitar essas mulheres com conhecimento 

sobre boas práticas de uso das TICs, através de um curso de formação, para favorecer a sua 

integração no contexto da sociedade contemporânea baseada em grandes volumes de 

informações (e também conhecimento) e comunicações disseminadas rapidamente, 

proporcionando uma atualização e formação profissional que favoreça a inserção no mercado de 

trabalho. 

A experiência do curso de Operadoras de Computador tem como objetivo promover a 

inclusão digital e social de 30 mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica na 

região do Litoral Sul do Rio Grande do Norte, de maneira que esse público alvo amplie o 

conhecimento não apenas técnico, mas também dos seus direitos, deveres, possibilidades e 

capacidades de alcançar uma melhoria na qualidade de vida pessoal e da sua comunidade. 

2 METODOLOGIA 

O curso de Operadoras de Computador foi aprovado no Edital 01/2018-PROEX/IFRN-

Programa Mulheres Mil, com início da sua execução em 16 de março de 2018 e previsão de 

término em 31 de dezembro de 2018. O planejamento do curso foi realizado em acordo com o 

Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional em 

Operador de Computador, presencial, no âmbito do Programa Mulheres Mil, desenvolvido pelo 

IFRN (2016), em consonância com o Projeto Político-Pedagógico (PPP) institucional (IFRN, 

2012), bem como as Diretrizes da Extensão (IFRN, 2017). As etapas de execução do curso 

incluem divulgação, seleção, realização das aulas e divulgação dos resultados. 

A divulgação do curso compreendeu a sensibilização das comunidades interna e externa 

ao Campus Canguaretama através dos servidores e alunos membros do projeto, em espaços 

coletivos como reuniões e associações comunitárias, informando a oportunidade de ingresso 

através de chamada pública. 

O processo de seleção consistiu em uma avaliação do perfil socioeconômico das 

mulheres inscritas, por uma comissão com 05 servidores do IFRN, verificando se as mesmas 

atendiam aos requisitos mínimos de ingresso, sendo: ser do sexo feminino; idade mínima de 18 

anos; ter no mínimo o ensino fundamental incompleto, a partir do 6º ano; e residir 

preferencialmente em Canguaretama. Foram disponibilizadas 30 vagas para matrícula imediata, 

e 10 vagas na suplência. 

As aulas são planejadas para ocorrerem durante 03 dias da semana, lecionadas por 

docentes do Campus Canguaretama, que disponibiliza também a estrutura física composta por 
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salas de aula e laboratórios de informática, estes imprescindíveis para a formação das alunas. 

Também foram distribuídos materiais didáticos e fardamento. 

O acompanhamento do desempenho e do êxito das alunas está sendo realizado pela 

Coordenação do projeto, considerando o suporte (ex., pedagógico, psicológico e etc.) oferecido 

pelo campus. Ao final das aulas do curso, as alunas que obtiverem índices mínimos (frequência 

de 75% e notas maiores ou iguais a 60), serão certificadas em evento a ser realizado pelo 

campus. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O processo de sensibilização das comunidades ocorreu no período de 16 a 30 de março de 

2018. A comunidade externa abordada foi a da cidade de Canguaretama, através de articulação 

com a Secretaria de Assistência Social do município, que realizou o informe da abertura do curso 

às mulheres em situação de vulnerabilidade atendidas pelo Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS de Canguaretama. A comunidade interna, alunos e servidores do Campus 

Canguaretama, foram comunicados através dos servidores membros do projeto. 

Foi publicado o Edital nº 13/2018 – DG/CANG/RE/IFRN em 16 de maio, a partir do qual 

76 mulheres submeteram documentos para inscrição no curso, que ocorreu em 22 e 23 de maio 

(Figura 1). A quantidade de inscritas foi 154% maior que o número de vagas disponibilizadas, 

demonstrando que há o interesse da comunidade local em participar destes tipos de iniciativas. 

Existe então a oportunidade para o IFRN e a gestão pública ampliarem a oferta de cursos de 

formação profissional e tecnológicas de maneira a abarcar todo o público interessado. 

Figura 1 - Inscrição no processo seletivo para o curso de Operadoras de Computador, no 

Programa Mulheres Mil. 

A partir da análise da documentação, foram selecionadas as 30 alunas aptas para 

matrícula imediata, e 10 suplentes, tendo sido o resultado final divulgado em 30 de maio, e as 

matrículas realizadas no período de 06 a 11 de junho de 2018 (Figura 2). 
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Figura 2 - Matrícula no curso de Operadoras de Computador do Programa Mulheres Mil, na 

Secretaria Acadêmica. 

O material didático distribuído no curso foi obtido a partir do almoxarifado do próprio 

Campus, provenientes de experiências anteriores do Mulheres Mil. Os recursos que foram 

disponibilizados para a compra de material do curso de Operadoras de Computador serão 

utilizados para reposição dos materiais utilizados. Todas as alunas receberam um kit composto 

por pasta, apostila, bloco de notas, estojo, caneta e pen drive (Figura 3). Além destes, todas as 

alunas também receberam 01 camisa do IFRN para ser utilizada como fardamento. 

Figura 3 – Kit com material didático distribuído às alunas matriculadas. 

As aulas tiveram início em 19 de junho (Figura 4), com os dias inicialmente definidos de 

terças, quartas e quintas-feiras, nos horários de 13:00 as 16:20, com intervalo de 20 minutos. Em 

agosto, com a mudança para o semestre 2018.2, houve uma variação na disponibilidade de 

horários dos professores envolvidos no curso, e com isto, surgiu a necessidade de alteração dos 

dias de aula para quartas, quintas e sextas-feiras, a partir de 22 de agosto. Antes desta alteração 

todas as alunas foram consultadas para garantir as suas disponibilidades em continuar 

frequentando as aulas nesses novos dias, não havendo nenhuma objeção registrada.  
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Figura 4 – Primeiro dia de aula do curso Operadoras de Computador. 

Figuras 5 e 6 – Alunas com fardamento em sala de aula. 

A previsão de término das aulas é dia 20 de dezembro de 2018. Até a presente data houve 

a evasão de 04 alunas, sendo 02 por motivos de incompatibilidade de horários com um novo 

emprego e as demais por questões familiares. Foram chamadas suplentes para apenas 02 

desistências, pois as demais ocorreram com o curso em andamento já avançado, e algumas 

disciplinas já haviam sido finalizadas. As demais alunas estão apresentando assiduidade, estando 

todas dentro do 75% de presença necessários para o atendimento às demandas do curso. 

Espera-se que até o final do curso de Operadoras de Computador não ocorram mais 

desistências das alunas, mantendo um alto índice de permanência e êxito. Quando egressas, as 

alunas do Programa Mulheres Mil deverão demonstrar uma evolução quanto aos seus 

conhecimentos básicos no uso de Tecnologias de Informação e Comunicação, estarem 

qualificadas para atuar em alguns nichos de mercado que demandam conhecimentos relativos à 

área do curso e abertas para a continuidade na sua formação. 

A conclusão no curso de Operadoras de Computador deverá possibilitar que as alunas 

operem sistemas de computadores e microcomputadores, incluindo o funcionamento de 

hardwares e softwares, a manipulação de dados entre outras habilidades técnicas, além de 

desenvolverem competências pessoais como: a ética no trabalho, convívio social, trabalho em 

equipe, proatividade e responsabilidade. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização do curso de Operadoras de Computador no âmbito do Programa Mulheres 

Mil está se desenvolvendo conforme o planejamento do Projeto. Este curso surge como uma 
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oportunidade de melhoria das condições de vida de diversas mulheres em situação de 

vulnerabilidade de comunidades próximas ao Campus Canguaretama do IFRN. O alto número de 

inscritas em relação ao número de vagas demonstra que existe um interesse das mulheres no 

sentido de buscar uma melhor qualificação profissional, fator que, consequentemente gera uma 

demanda local de oportunidades de melhoria do nível de instrução profissional e tecnológica. Ao 

encerramento deste curso as mulheres inscritas se beneficiarão com uma evolução nas suas 

habilidades técnicas e sociais que podem contribuir com o desenvolvimento local.  
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VIVÊNCIAS E INTERAÇÕES TECNOLÓGICAS NA TERCEIRA IDADE 

COSTA, J. C.1; SILVA, D. A.2; PINHEIRO, A. A.3; TORRES, B. J. G. O.4; VALÉRIO, E. D. P.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

Tendo em vista o envelhecimento da população 

brasileira, o aumento expressivo no número de idosos 

na sociedade, a baixa utilização dos dispositivos 

eletrônicos e a Internet  por parte deste público e a 

compreensão que este acesso devidamente orientado 

pode auxiliar nas suas atividades do dia-a-dia ligadas 

a informação e comunicação,  o projeto Vivências e 

Interações Tecnológicas na Terceira Idade busca 

promover a Inclusão Digital através de encontros 

presenciais contextualizados à vida dos idosos no 

município de Apodi/RN. Os encontros ocorrem 

principalmente no Centro de Convivência Flor da 

Idade, mantido pela Prefeitura Municipal, e são 

mediados por discentes do curso técnico em 

Informática do Instituto   de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Apodi. 

A cada encontro, os idosos interagem com a turma 

utilizando smartphones e/ou computadores 

conectados à Internet e são incentivados a explorarem 

as possibilidades de uso sempre alinhadas com seus 

interesses e habilidades. Espera-se que os idosos 

atendidos pelo projeto ganhem autonomia e 

segurança para utilizarem seus dispositivos 

eletrônicos e a Internet, sendo beneficiados pelo uso 

adequado desses recursos e pelo fortalecimento dos 

seus círculos sociais e relações interpessoais. O 

conjunto dos benefícios trazidos pelo projeto, 

portanto, pretendem proporcionar uma melhoria na 

qualidade de vida dos idosos através de sua inclusão 

ao mundo digital.

ABSTRACT 

In view of the aging of the Brazilian population, the 

significant increase in the number of elderly people in 

society, the low use of electronic devices and the 

Internet by this public and the understanding that the 

properly oriented access can aid in their daily life 

related to information and communication, the 

Experiences and Technological Interactions in the 

Elderly project seeks to promote Digital Inclusion 

through face-to-face contextualized encounters in the 

life of the elderly in the municipality of Apodi / RN. 

The meetings take place mainly in the community 

center named “Flor da Idade”, maintained by the City 

Hall, and are mediated by students of the technical 

course in Informatics of the Rio Grande do Norte 

Institute of Education, Science and Technology, 

Apodi Campus. At each meeting, the elderly interact 

with the class using smartphones and / or computers 

connected to the Internet and are encouraged to 

explore the possibilities of use that are always aligned 

with their interests and abilities. It is expected that the 

elderly served by the project gain autonomy and 

security to use their electronic devices and the 

Internet, benefiting from the adequate use of these 

resources and the strengthening of their social circles 

and interpersonal relationships. The set of benefits 

brought by the project, therefore, aim to provide an 

improvement in the quality of life of the elderly 

through their inclusion in the digital world. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Digital, Internet, Idosos, Qualidade de Vida, Apodi. 

KEYWORDS:  Digital Inclusion, Internet, Elderly, Quality of Life, Apodi. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas verificamos um aumento expressivo no número de pessoas na Terceira 

Idade. A perspectiva de envelhecimento é que em 2030, o número de pessoas com idade acima de 60 

anos seja maior do que a faixa etária de até 14 anos (IBGE, 2017). Acompanhando a projeção, o 

índice de cidadãos acima de 60 anos que possuem telefone móvel para uso pessoal, chegou a 60,9% 

em 2016 (IBGE, 2017). Nesse mesmo período, entre os 116,1 milhões de pessoas que utilizam a 

Internet com idade acima de 10 anos (64,7% da população brasileira) apenas 24,7% correspondia ao 

público idoso (IBGE, 2017), o que ainda representa uma baixa utilização. 

Apesar da difusão cada vez maior dos smartphones, os idosos possuem dificuldades e 

frustrações no uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs), pois além das limitações 

provenientes do envelhecimento, as experiências e histórias de vida também são fatores limitantes. 

As dificuldades, na maioria das vezes, também afetam a autoestima, pois este público, diferentemente 

daqueles que já nasceram explorando as TICs, possui menor familiaridade com essas ferramentas e, 

desse modo, sua aprendizagem sobre as novas evoluções é tardia (KACHAR, 2010). 

Diante deste cenário, se faz necessário a ampliação de ações no sentido de proporcionar a 

inclusão do grupo de idosos aos recursos tecnológicos modernos. A Inclusão Digital na terceira idade 

traz inúmeros benefícios, proporcionando o acesso à notícias, realização de transações bancárias, 

serviços on-line de instituições do governo, e de entretenimento. Além disso, a tecnologia facilita o 

processo de comunicação, estimulando relações interpessoais, o que reduz o isolamento e mantém as 

pessoas em contato com parentes e amigos em um ambiente de troca de informações.  

O projeto Vivências e Interações Tecnológicas na Terceira Idade tem como objetivo promover 

a inclusão digital dos idosos do município de Apodi/RN através do desenvolvimento de encontros 

presenciais contextualizados utilizando equipamentos eletrônicos como smartphones e 

computadores. Com os encontros de inclusão, espera-se que os idosos possam ganhar mais segurança 

ao utilizar dispositivos eletrônicos em geral, melhorar sua sociabilidade e autoestima e proporcionar 

interação entre as gerações, gerando empatia e aprendizado, contribuindo assim para seu bem-estar e 

qualidade de vida. 

2 METODOLOGIA 

O projeto será implementado em parceria com a Prefeitura Municipal de Apodi/RN por meio 

do Centro de Convivência Flor da Idade. Inicialmente, os idosos responderão a um questionário com 

o objetivo de identificar seu nível de contato com computadores e smartphones, suas expectativas de

aprendizado, além das suas atividades e temas preferidos. A partir das informações levantadas, se

dará início o planejamento das aulas presenciais, referenciada no projeto como encontros de inclusão.

Para cada encontro de inclusão serão propostas atividades significativas que darão aos idosos a

oportunidade de refletirem sobre a evolução da tecnologia na sociedade e a vivência com fotos e

vídeos digitais, agenda de contatos, comunicação instantânea, redes sociais, jogos e Internet. Após a

etapa de planejamento, os encontros serão executados, sempre respeitando o ritmo de aprendizagem

e a realidade de vida de cada idoso.  Os discentes envolvidos no projeto se revezarão entre instrução

e acompanhamento em cada encontro e semanalmente, juntamente com a coordenação, identificarão

os pontos positivos e negativos de cada abordagem. Após a realização de todos os encontros, serão

tomados depoimentos dos idosos, para melhor avaliar o projeto como um todo e seu impacto na vida,

tanto dos discentes, quanto dos idosos.
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se promover a inclusão digital dos idosos beneficiados com o projeto de modo que, ao 

seu término, os mesmos possam utilizar seus dispositivos eletrônicos com maior autonomia e 

segurança, tendo acesso através da Internet, à informações e serviços on-line que contribuam para 

melhorias na qualidade de vida. Além disso, que se forme uma rede de contato entre todos os 

participantes para que sejam trocadas informações de forma contínua no mundo digital. O projeto 

encontra-se na etapa de execução dos encontros de inclusão no Centro de Convivência Flor da Idade. 

O grupo de interessados, maioria mulheres, com idade entre 60 e 73 anos, foi dividido em duas turmas 

de até 10 pessoas e comparecem cada um em seu respectivo dia da semana com duração de duas horas 

no turno matutino. Os idosos têm se mostrado bastante motivados e participativos em todas as 

atividades propostas até o momento.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O perfil do idoso do século XXI mudou, deixando de ser recolhido, vivendo de lembranças 

do passado para um cidadão ativo, capaz de produzir e participante do consumo e a prática diária de 

navegar na internet, de acordo com Kachar (2001), é importante para manter as atividades intelectuais 

e físicas do idoso em constante exercício, desta forma há uma contribuição para sua saúde e bem-

estar, que pode servir como prevenção a problemas de memória ou de coordenação motora. O projeto 

busca dessa forma, contribuir para esta nova realidade, fazendo com que os idosos atendidos no 

município de Apodi/RN alcancem maior qualidade de vida através da inclusão digital. 
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SOLUÇÃO DIGITAL: Aplicação prática da vivência profissional pelos alunos 

do campus João Câmara do IFRN 

SANTOS, M. L. B.1; ARAÚJO, G. A. O.2; EVANGELISTA, E.3; MELO, M. J. L.4 e CORDEIRO, E. M.5 
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ÁREA TEMÁTICA: (Tecnologia e Produção) 

RESUMO 

A tecnologia tornou-se um instrumento 

essencial e indispensável no mundo moderno, 

motivar os alunos a prestarem serviços técnicos 

de forma voluntária, tais como a manutenção de 

computadores das escolas públicas presentes na 

comunidade. Além de difundir os 

conhecimentos obtidos com a comunidade 

acadêmica, verifica-se imprescindível a 

formação profissional dos alunos. Esta 

experiência foi dividida em quatro momentos, 

sendo eles: Seleção dos alunos; Preparação do 

ambiente físico; Realização das atividades; 

Documentação das atividades desenvolvidas 

para consultas futuras. 

PALAVRAS-CHAVE: Manutenção, Informática, Equipamentos, Serviços. 

ABSTRACT 

Given the increase in the number of computer 

equipment, the demand for maintenance 

services also grows. The IFRN in João Câmara 

aims to promote the integration of knowledge 

acquired in the classroom and requested by the 

market. In addition to disseminating the 

knowledge obtained with the academic 

community, it is essential to the professional 

training of the students. This experiment was 

divided in four moments, being: Selection of the 

students; Preparation of the physical 

environment; Realization of activities; 

Documentation of the activities developed for 

future consultations. 

KEYWORDS: Maintenance, Computing, Equipment, Services. 

1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia tornou-se um instrumento essencial e indispensável no mundo moderno, está 

presente em muitas das nossas ações, protagonista de grandes descobertas em várias áreas de 

atuação e responsável por facilitar a comunicação e o acesso a informações que acrescentam na 

formação do indivíduo, por esses motivos a demanda na área de equipamentos de informática tem 

crescido cada vez mais em todos os âmbitos sociais. O aumento perceptível do consumo de 

computadores pessoais, desktops e notebooks, provocou ampliação na busca por serviços de 

manutenção e suporte em equipamentos de informática.   

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) no 

campus João Câmara possui alunos regularmente matriculados no curso técnico integrado em 
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Informática, em nível adequado para prestar serviços à comunidade sob orientação de um professor. 

Esta estratégia de incentivar os discentes a trabalharem voluntariamente visa melhorar a 

qualificação do aluno para o mercado de trabalho e fortalecer a imagem da instituição junto à 

opinião pública, desenvolvendo benefícios para a comunidade. Além disso, este projeto forneceu 

aos alunos uma visão prática imprescindível para a formação de um profissional reflexivo, 

disponibilizando meios para a obtenção de conhecimentos técnicos na sua área de atuação, bem 

como na área de gestão. Com isso, o discente voluntário obteve um conhecimento mais dinâmico e 

eficiente, desenvolvendo autocontrole e habilidades cognitivas, espírito empreendedor e facilidade 

em visões técnicas, essenciais nos primeiros estágios da vida profissional.    

Os objetivos principais do presente projeto foram: motivar os alunos a prestarem serviços 

técnicos de forma voluntária, tais como a manutenção de computadores das escolas públicas 

presentes na comunidade, verificação de sistemas operacionais, aplicativos e componentes de 

hardware de computadores pessoais dos indivíduos que frequentam o ambiente escolar em que o 

projeto está inserido ou que façam parte das cidades circunvizinhas e consertos de computadores, 

notebooks e impressoras; intensificar e colocar em prática o conteúdo, anteriormente aprendido em 

sala de aula, principalmente nas disciplinas de: Organização e Manutenção de Computadores, 

Informática Básica e Gestão Organizacional; desenvolver melhor a aptidão dos discentes para serem 

introduzidos na vida profissional a partir de um ambiente controlado que simula a experiência 

vivenciada pelo profissional já inserido no mercado de trabalho. 

2 METODOLOGIA 

A função de operações de uma organização é a parte responsável por produzir seus produtos 

ou serviços (GIANESI, 2011, p.30). No caso das empresas prestadoras de serviços de Manutenção e 

suporte em informática, a função de operações é desenvolvida pelo setor que efetivamente realiza 

correções e/ou manutenções nos equipamentos de informática. Computadores são tendentes a 

problemas de hardware, os componentes mais importantes de hardware são: processador, memórias 

e dispositivos de entrada e saída. As memórias são instrumentos que possibilitam um computador 

armazenar dados de modo temporário ou permanente. Os dispositivos de entrada e saída são os que 

promovem a interação com o usuário, tal como a impressora, mouse, teclado e monitor. (MACEDO 

et al., 2017, p.13). A Figura 1 expõe como estes componentes são alocados na placa-mãe. 

Figura 1 – Abstração gráfica de alguns componentes de um computador 

Cada vez mais, estão sendo contratados profissionais qualificados no setor de manutenção,  

para detectar e reparar os problemas encontrados nos computadores das instituições organizacionais 

dos mais variados nichos de negócios, tendo em vista que a maioria dessas empresas necessitam de 

computadores para efetuarem atividades diárias e seus operários consistem em usuários de 

programas específicos sem precisar obter conhecimentos técnicos para reparar estas máquinas 

(MACEDO et al., 2017, p.12). 
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Além da função de operações desenvolvidas pelo setor que atua no campo de manutenções 

nos equipamentos, há outras funções consideradas principais para a maioria dos estudiosos no 

tocante à realização dos objetivos organizacionais: marketing, finanças, recursos humanos e 

pesquisa e desenvolvimento. Para Gianesi (2011, p.13), a décadas existe maior necessidade de 

profissionalismo na administração das operações de serviços nas empresas. A preocupação 

unicamente voltada para o aumento da produtividade não atende aos novos requisitos do panorama 

competitivo. Por este motivo, é necessário extrapolar os muros do setor de operações, em uma 

organização, e considerá-lo em reunião com os demais, supracitados. 

 A administração é um processo dinâmico formado pela tomada de decisão sobre o uso de 

recursos para a realização de objetivos, auxiliando as organizações a serem capazes de utilizar 

corretamente seus recursos e a atingir seus objetivos. Ela compreende cinco processos principais: 

Planejamento, organização, liderança, execução e controle (MAXIMIANO, 2012, p.8). Neste 

projeto, os alunos estão vivenciando práticas relacionadas aos setores de operação, marketing e 

recursos humanos, bem como aos processos principais da administração de um laboratório de 

serviços de suporte e manutenção em equipamentos de informática.  

A metodologia básica da pesquisa foi elaborada através de uma estratégia descrita em quatro 

passos de maneira que os discentes assimilassem o conteúdo de forma efetiva e significativa 

mantendo uma carga horária definida e realizações de reuniões avaliativas, sustentando a 

assimilação do conhecimento adquirido. Na primeira fase, realizou-se a seleção dos discentes que 

atuaram na pesquisa. Posteriormente, na segunda fase, o ambiente para recepção dos clientes e 

atividade de manutenção foi definido. Tendo sido concluídas as fases iniciais, na terceira etapa os 

alunos começam a desenvolver as atividades de serviços de suporte a informática e manutenções 

preventivas, preditivas e corretivas, além de catalogar e registrar os serviços prestados à 

comunidade. 

A terceira fase teve seu início no campus João Câmara do IFRN, onde os desktops, que 

antes compunham os equipamentos em setores e laboratórios, e que já não estavam mais em 

funcionamento, foram disponibilizados e prontamente foram utilizados nas primeiras práticas de 

vivência a que este projeto se propôs. Logo após recebê-los, a equipe montou um planejamento a 

partir do qual foi possível colocar para funcionar a maioria dos computadores por meio de 

manutenção corretiva e com os mesmos instalar, no laboratório de manutenção de computadores do 

campus, cerca de 5 estações de trabalho, para que sejam usadas pelos alunos do IFRN durante as 

práticas de disciplinas do curso de informática. 

Logo em seguida houve a análise da documentação do projeto, que foi efetuada de prontidão 

devido as avaliações constantes dos trabalhos realizados, mostrando as conclusões e resultado 

alcançados possibilitando que a pesquisa fosse difundida na escola estadual de João Câmara.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

Para registrar todo o progresso, foi utilizado um sistema de controle de atividades totalmente 

digital, com o objetivo de facilitar para todos os alunos envolvidos no projeto. Assim, a aplicação 

desta metodologia tornou mais acessível e fácil de modificar as anotações e relatórios sobre o 

estado dos equipamentos com o decorrer das manutenções, como mostram as Figuras 2 e Figura 3. 
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Figura 2 - Exemplo de controle das atividades realizadas nos computadores disponibilizados pelo IFRN 

Figura 3 – Exemplo de controle das atividades realizadas nos computadores da E.E.A.G. 

No total, foram 28 (vinte e oito) máquinas pertencentes ao Instituto Federal localizado em 

João Câmara que foram concedidas para a manutenção. Nestas fez-se:  limpeza superficial; 

verificações de hardware: análise dos componentes que estão alocados na placa mãe, identificação 

da ausência de componentes e erros consequentes disto; consertos dos erros detectados e a 

recuperação dos computadores disponibilizados, atualmente essas máquinas estão sendo utilizadas 

no laboratório de manutenção do campus para realização de práticas dos alunos do IFRN. Também 

foram concedidos 8 (oito) notebooks pessoais de propriedade de alguns docentes, técnicos 

administrativos e discentes da instituição para análise e posterior diagnóstico, consertos em geral e 

formatações (que consiste na instalação de sistema operacionais e demais aplicativos no 

equipamento). Nas Figura 4 e Figura 5 a seguir, estão expostos alguns notebooks que foram 

verificados no decorrer do projeto. 

Figura 4 - Esta figura exibe em detalhe, parte de um dos notebooks que foram restaurados pela equipe do 

Solução Digital, o mesmo apresentava problemas no suporte da tela e no corpo 
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Figura 5 - Parte interna de um notebook após ser limpa e verificada 

Em seguida, o grupo expandiu a atuação de suas atividades após visitar 9 (nove) escolas da 

região urbana da cidade de João Câmara e efetivar uma parceria com a Escola Estadual Antônio 

Gomes (E.E.A.G.). Os procedimentos adotados com o IFRN serviram de base operacional e o 

mesmo conjunto de serviços foram prestados à E.E.A.G., proporcionando à comunidade a 

reativação dos equipamentos e possibilitando reativar o laboratório de informática na escola.  

Após a realização de escolha da escola, foi realizada uma visita e em seguida a análise dos 

equipamentos pertencentes à mesma. Todos que apresentavam algum defeito, de software e 

hardware, estes foram levados para o laboratório de manutenção no IFRN, espaço este cedido pelo 

instituto e seus gestores. Ao todo, 17 (dezessete) computadores da Escola Estadual Antônio Gomes 

foram avaliadas pela equipe de alunos voluntários do projeto Solução Digital, dos quais 14 

(quatorze) puderam ser completamente restaurados e postos em operação. A Figura 6 expõe um 

exemplo de componente danificado da placa-mãe de um dos computadores. 

Figura 6 - Nesta figura, podemos ver o dispositivo que causou o mal funcionamento no computador 

analisado: um capacitor queimado (vazamento do fluido do capacitor) 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A aplicação do projeto Solução Digital, mostra em sua conclusão que seus procedimentos e 

resultados foram alcançados, concluindo os objetivos de adequação dos discentes no mercado de 
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trabalho e a prestação de serviços à comunidade, tanto externa quanto interna. Logo compreende-se, 

que a metodologia utilizada permite, que o término da atividade de extensão dos alunos não impõe 

que o projeto se dissolva, assim convocando mais estudantes e buscando a iniciação do mesmo 

projeto, ampliando sempre a preparação para a esfera profissional e trazendo para perto da 

comunidade os serviços oferecidos. 

Destaca-se também nos que foi percebido por este projeto, que nos centros de ensino 

visitados existe a necessidade do ensino de informática básica, além da busca pela prevenção das 

demandas de manutenção e reinstalação de software. Dispondo dos dados fornecidos por este 

projeto, surgem novas possibilidades de trabalhos futuros, buscando meios de prevenção dos 

problemas relatados e a resolução destes. 
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SISTEMA DE MANEJO EFICIENTE DA IRRIGAÇÃO PARA 

AGRICULTORES FAMILIARES (SISMEI) 
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ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O sistema de manejo eficiente da irrigação para 

agricultores familiares (SISMEI), tem como 

objetivo, servir de auxílio para os agricultores 
familiares na hora gerir as suas plantações, levando-

se em considerações o uso eficiente da água, tendo 

em vista as condições desfavoráveis do clima na 

região nordeste do país. Para realizar tal feito são 

utilizadas medições de parâmetros em tempo real 

controlados por um microcontrolador e aplicativo 
integrados. É esperado implantar o SISMEI até o dia 

2 de novembro, comprovando sua eficiência através 

de uma horta e da avaliação dos agricultores. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, agricultora familiar, água, irrigação, semiárido. 

ABSTRACT 

The system of efficient management of irrigation for 
family farmers (SISMEI), is intended to help family 

farmers at the time manage their plantations, taking 

into account the efficient use of water, considering 
the unfavorable conditions of the in the northeast 

region of the country. To accomplish this, real-time 

parameter measurements controlled by an integrated 

microcontroller and application are used. It is 
expected to implement SISMEI by November 2, 

proving its efficiency through a vegetable garden 

and the evaluation of the farmers. 

KEYWORDS: Technology, family farmer, water, irrigation, semi-arid 

1 INTRODUÇÃO 

A água é um elemento essencial à vida, sem ela não seria possível a biodiversidade do nosso 

planeta, sejam elas plantas, animais ou mesmo micro-organismos. O homem, por utilizar a natureza 

como ferramenta para sua sobrevivência, emprega nela utilidades múltiplas, como a navegação, a 

geração de energia elétrica, a irrigação, o turismo e entre outros. 
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Como a água é um recurso finito, por meio de diversos fatores como a alta densidade 

populacional, seca, poluição e etc. vem tornando esse recurso tão primordial cada vez mais escasso. 

No Brasil, país conhecido no mundo inteiro como um dos maiores detentores de água potável, 

possui estados que historicamente sofrem com a seca, estando grande parte deles localizados na 

região nordeste do país. A falta de água interfere em diversos setores da sociedade, porém os mais 

afetados são os pequenos agricultores, que se utilizam da agricultura de subsistência como fonte de 

renda e ainda alimentam a população, sendo responsáveis por cerca de 70% dos alimentos 

consumidos pelos brasileiros segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). No estado 

do Rio Grande do Norte, por exemplo, no ano de 2016, 153 municípios encontravam-se em estado 

de emergência por causa da seca, segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do 

Norte (CAERN), necessitando-se adotar, na maioria deles, um sistema de rodízio de água entre as 

cidades. Toda essa imprescindibilidade com relação a economia desse recurso tão precioso foi a 

fonte de inspiração deste projeto, que visa principalmente o manejo eficiente da água numa região 

em que o desperdício está fora de cogitação.  

O Sistema de Manejo Eficiente da Irrigação para Agricultores Familiares (SISMEI), será 

importante em diversos aspectos, pois introduzirá uma ferramenta na agricultura de subsistência, o 

que auxiliará na produção desse importante setor. Ele trará um uso mais eficiente da água utilizada 

na irrigação, uma vez que o setor agrícola é um dos processos que mais utilizam esse recurso, 

correspondendo a 70% do consumo de água segundo a Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação. O agricultor poderá ter uma maior qualidade de vida, pois controlará 

todo o sistema a partir de seu próprio celular, o que ajudará inclusive pessoas interessadas em 

cultivar uma horta na própria casa, mas não possuem tempo para cuidar das mesmas diariamente.  

Tudo isso tem como fundamento o processo de extensão, que como o próprio conceito da 

palavra exprime, ser o ato ou efeito de estender-se. Estender-se justamente para fora do âmbito 

escolar, colocando em prática os diversos conhecimentos adquiridos em sala de aula para o auxílio e 

crescimento da sociedade. Diminuindo, com a ajuda da tecnologia, as gigantescas lacunas formadas 

pela desigualdade social que vivemos em nosso país. E essa é justamente uma das principais metas 

do SISMEI, ser a um preço acessível para, desse modo, auxiliar o pequeno produtor, que trabalha 

todos os dias para alimentar toda uma nação, propiciando uma maior democracia tecnológica e, por 

consequência, o auxílio ao meio ambiente e a toda a sociedade. 

2 METODOLOGIA 

O SISMEI foi pensado com o intuito de modernizar a irrigação de plantas cultivadas, já que 

este processo atualmente demanda muita água devido à dificuldade no controle do volume utilizado, 

o que pode gerar grande desperdício. Além disso, os modelos mais simples de não podem ser

acionados a distância, tornando-se um trabalho bastante manual.

Partindo desse pressuposto, este projeto irá desenvolver um dispositivo, que, utilizando 

sensores, fornecerá dados sobre o uso da água. Além disso, será implantada uma minibomba, que 

será responsável por levar a água até as plantas. Será aplicado um sensor de umidade do solo, que 

irá informar quando as plantas necessitam de água, sensor de temperatura e sensor de volume. O 

sistema será realizado com a plataforma Arduino, que irá controlar e monitorar todos esses 

dispositivos. E ainda implementar um módulo ESP8266 que junto com um aplicativo serão 

responsáveis por colocar o projeto em rede, ou seja, podendo ser acionado a distância. Serão 

realizadas reuniões para a divulgação do projeto junto aos agricultores familiares dos municípios de 

Riacho de Santana e Portalegre. Neste fomento ocorrerá a inscrição dos interessados em participar 

do SISMEI. Em seguida, dentro dos inscritos serão selecionados os que atendam aos requisitos da 

proposta. A princípio serão desenvolvidos dois protótipos, que atenderão duas unidades produtivas, 
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uma em Riacho de Santana e outra em Portalegre, funcionando como coletores de dados para 

comprovar a eficiência do projeto. 

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao final do projeto, será realizada uma pesquisa com os agricultores levando em 

consideração a aceitação de tal dispositivo em suas propriedades e como o mesmo seria benéfico 

em suas vidas. Também é esperada a disseminação da experiência do desenvolvimento do projeto 

para a comunidade acadêmica e comunidade em geral através de eventos internos e externos ao 

IFRN, a fim de despertar o interesse de toda a sociedade em projetos que beneficiam a comunidade 

em geral, propiciando a criação de mais dispositivos, até chegar a seus verdadeiros destinatários: os 

agricultores familiares. Conseguindo, além de tudo isso, reafirmar o IFRN como agente de suma 

relevância para a sociedade em geral. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a gênese da ideia e construção do Sistema de Manejo Eficiente da Irrigação para 

Agricultores Familiares (SISMEI), foi assumido o desafio criar um sistema de baixo custo e que se 

prove eficiente como ferramenta nas mãos de quem mais precisa, os pequenos agricultores, 

especialmente nas regiões desfavorecidas com relação a água. Espera-se que projeto seja favorável 

a toda e sociedade e ao meio ambiente, funcionando ainda como catalisador de iniciativas que 

tenham a mesma finalidade: utilizar a tecnologia para melhorar a vida da comunidade. Para 

eventuais atualizações do projeto, mostra-se necessário a integração com os produtores que podem 

relatar suas experiências para com o SISMEI. 
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99Startups:  Capacitação e Formação de Novos Negócios para 
Empreendedorismo em TI 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção. 

RESUMO 

Pensando-se na importância de empreendedorismo 
no atual Mercado de trabalho, o projeto 99Startups 
surgiu como proposta de disseminação da cultura do 
empreendedorismo através da realização de 
capacitações de forma articulada com a formação e 
suporte/orientação de grupos para o desenvolvimento 
de novos negócios (startups) com aplicação de 
tecnologia de informação em Apodi e região. Nesse 
sentido, visa, não somente a motivação ao 
empreendedorismo como, também, suprir demandas 

de realização de prática profissional dos discentes 
através de projetos com potencial impacto econômico 
e/ou social e gerar oportunidades de capacitação 
complementar à formação técnica. O projeto mostra-
se assíduo e efetivo em suas metas, visto que a 
divulgação e engajamento tiveram respostas positivas 
do público alvo. Prospecta-se, assim, bons resultados 
com a realização das capacitações que articulam o 
desenvolvimento de ideias e a criação de startups. 

ABSTRACT 

Thinking about the importance of entrepreneurship in 
the current job market, the 99Startups project 
emerged as a proposal to disseminate the culture of 
entrepreneurship by conducting training in an 
articulated way with the formation and support/ 
orientation of groups for the development of new 
businesses (startups) with application of information 
technology in Apodi and region. In this sense, it aims 
not only to motivate entrepreneurship, but also to 
meet demands for professional practice of students 

through projects with potential economic and/or 
social impact and generate opportunities for 
complementary training to technical training. The 
project is assiduous and effective in its goals, since 
the publicity and engagement had positive responses 
from the target audience. Thus, good results are 
projected with the realization of the capacities that 
articulate the development of ideas and the creation 
of startups. 

1 INTRODUÇÃO 

É de conhecimento público que o sistema exige cada vez mais pessoas com capacidade e 
espírito empreendedor. Mas, essa atitude empreendedora não deve, necessariamente, vir dos gestores 

PALAVRAS-CHAVE: Startup, empreendedorismo, capacitação, inovação, negócio. 

KEYWORDS: Startup, entrepreneurship, capacity building, innovation, business. 
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ou empresários, terá de ser também uma necessidade dos trabalhadores e dos cidadãos comuns. 
Consequentemente, a disseminação de uma cultura empreendedora, pincipalmente a desenvolver nos 
jovens desde o ensino escolar, técnico e superior constitui uma parte significativa deste esforço. 
Tendo em vista sua importância e o déficit de planejamento nessa área, foi criado o projeto 99Startups, 
projeto este que preconiza a promoção da educação empreendedora por meio do auxílio ao público 
com capacitações, motivação e suporte ao desenvolvimento de ideias de negócios.  

O projeto possui como público-alvo discentes/egressos, profissionais na área de TI e pessoas 
da comunidade interessadas nas capacitações. Assim, este projeto objetiva não só possibilitar a 
capacitação, motivação para o empreendedorismo e o atendimento de demandas da sociedade, como 
também gera oportunidades de realização da prática profissional através de projetos que envolve 
conhecimentos de diversas disciplinas técnicas dos cursos de tecnologia de informação e permite 
aperfeiçoamento e ampliação de conhecimentos adquiridos no processo ensino-aprendizagem. 

 Esta proposta vai de encontro às ações da cadeia de inovação (Chiang e Menezes, 2006), que 
se inicia com a disseminação do empreendedorismo na comunidade acadêmica objetivando inocular 
a cultura do empreendedorismo inovador. Tal cadeia possui elos entre as etapas de Conscientização, 
Pré-incubação, Incubação e Consolidação de novos negócios, que envolve o processo que decorre 
pela capacitação, avaliação da viabilidade técnica e comercial de projetos de base tecnológica, e apoio 
à empresas durante o início da fase de comercialização. 

No contexto do empreendedorismo, o termo startup tem sido bastante utilizado para definir 
um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócios repetível e escalável, trabalhando em uma 
ideia em condições de extrema incerteza e com poucos recursos e/ou baixo investimento (Gitahy, 
2016). Tais startups exploram diferentes nichos do mercado e executam pesquisas de mercado, 
validação de ideias, construção de MVPs (Minimum Viable Product) e estruturação de modelos de 
negócios iniciais de uma futura empresa. 

Muitas startups passam por incubadoras e aceleradoras para se firmarem como empresas e 
obterem investidores. Nesse sentido, a presente proposta articula recursos humanos na organização 
de startups e na preparação das mesmas para participarem de processos seletivos das incubadoras no 
estado. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia do projeto consiste em dividi-lo em etapas a serem realizadas no decorrer de 
sua atuação, sendo assim, tornando mais fácil e organizado os procedimentos. As etapas são divididas 
em “Inscrição”, onde os participantes iniciam no projeto, “Definição das ideias e formação das 
equipes”, “Entendendo o negócio”, “Desenvolvendo o MVP”, “Lançando a Startup” e “Planejando a 
incubação”, todos esses passos estão organizados na Trilha 99Startups e foram realizados, 
apresentando diversos resultados positivos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto conta com uma metodologia idealizada para que seja realizado em quatro metas 
principais.  A primeira fase já foi realizada, consistia na divulgação do projeto e engajamento com o 
público interessado. Assim, um formulário de “Levantamento de Dados” foi compartilhado com 
algumas pessoas na intenção de conhecer melhor os futuros membros do projeto, principalmente 
sobre o contato que tinham com empreendedorismo. Outros passos importantes da primeira meta 
foram o levantamento bibliográfico e a criação da identidade visual, realizados pelos bolsistas e 
voluntários do projeto. 
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A segunda etapa teve início no evento de lançamento do projeto. Evento contou com diversas 
palestrar de cunho motivacional, uma apresentação breve do projeto e a abertura das inscrições on-
line. Esta mesma etapa contou com capacitações em forma de cursos de curta duração com temas de 
formação em empreendedorismo e informação.  

Figura 1 - Equipe durante o Evento de Lançamento 

A penúltima etapa contou com encontros semanais para mentorias e desenvolvimento do 
MVPs (Minimum Viable Product ou Produto mínimo viável) dos projetos. Os encontros contavam 
com atividades e convidados diversos, para aumentar o empenho e incentivar os participantes a 
continuarem ativos. A última meta do projeto é a realização de uma feira de negócios com stands e 
apresentação dos projetos projetos desenvolvidos no decorrer das metas anteriores.  

Figura 2 - Encontro realizado com a mentoria de Felipe Neves, fundador de Fix It. 

O questionário de “Levantamento de Dados” aplicado no início do projeto apresentou 
resultados importantes sobre o público alvo, por exemplo, a maioria dos interessados é aluno do IFRN 
– Campus Apodi ou de alguma universidade, dentre os alunos interessados do Campus Apodi, a
maioria cursa ou cursou algo relacionado a informática.

A definição da identidade visual do projeto foi de fundamental importância para o processo 
de divulgação e de fabricação do material, já que a marca representa o 99Startups e depois desses 
meses de atuação do projeto, se tornou bem popular no IFRN – Campus Apodi. Então mais uma meta 
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foi atingida, a construção de uma marca pela qual o projeto ficasse conhecido entre todos. Para 
colaborar com a divulgação do brasão, foram produzidas camisetas, bloquinhos e adesivos.  

Os meios utilizados na divulgação das ações do projeto são baratos e acessíveis, são esses o 
site do projeto (99startups.org), que conta com todas as informações do projeto, uma apresentação 
geral da “Trilha 99Startups” e informações sobre os eventos realizados, a página no Facebook, que é 
o método mais utilizado e atualizado, e as publicações na página do IFRN – Campus Apodi.

A “Trilha 99Startups” foi feita para melhor entendimento e desenvolvimento do projeto, 
dividindo-o em metas a serem cumpridas e facilitando o entendimento para iniciantes na área de 
empreendedorismo. A trilha conta com os seguintes passos: “Inscrição”, é o primeiro passo, pois 
permite a ingressão no projeto; “Definição das ideias e formação das equipes”, após a inscrição, as 
equipes devem ser montadas de forma diversa e então, pensar na ideia de negócio; “Entendendo o 
negócio”, com a ideia em mente, os participantes devem entender os princípios de um 
empreendimento, as bases de sua startup; “Desenvolvendo o MVP”, o produto mínimo viável é a 
primeira amostra de seu projeto; “Lançando a startup”, durante o lançamento, todas as equipes 
apresentação seus respectivos “pitches” para empreendedores. A intenção é conseguir lançar o maior 
número de projetos possíveis; “Planejando a incubação”, é o último passo e é destinado a(s) equipe(s) 
que conseguir(em) conquistar os empreendedores pelo “pitch”. Assim, será apresentado o 
investimento necessário para pôr o projeto em prática. 

Figura 3 - Trilha 99Startups 

Assim, considerando tudo que foi planejado para o projeto, pode-se dizer que o 
desenvolvimento da iniciativa 99Startups para 2017 foi satisfatório, contando até com a a participação 
de dois membros no II Prêmio de Empreendedorismo Inovador, durante a III Secitex. Sem contar os 
eventos que a equipe (bolsistas, voluntários, professor orientador) participaram durante o ano para 
aumentar os conhecimentos em empreendedorismo, dentre esses, pode-se destacar o Startup 
Weekend Women, realizado em Natal/RN.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Diante da apresentação dos princípios empreendedores para os participantes do projeto, é 
notável o quão enriquecedora pode ser a experiência de criar negócios a partir de ideias inovadoras. 
Desse modo, ao fornecer oficinas que ajudam na criação desses negócios, o projeto contribuiu 
ativamente na construção dos projetos e na disseminação da cultura do empreendedorismo. 
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A participação do público no projeto deu-se nas oficinas sediadas pelo mesmo, e estas foram 
peças chave para o desenvolvimento do projeto e das equipes responsáveis pelas startups 
idealizadas na iniciativa. A partir do conjunto entre a participação em bom número e a avaliação 
positiva das experiências durante a participação nas capacitações, fica evidente a relevância e a 
competência na fomentação do empreendedorismo no público alvo. 

Este projeto de extensão tem, portanto, demonstrado a pertinência do ensino do 
empreendedorismo, tanto para a formação de conhecimento, quanto para a criação de negócios, tais 
como as três ideias que estão sendo formadas dentro da execução do projeto e usam a tecnologia da 
informação de modo inovador para criação de ideias, que podem ser usadas para a geração de 
oportunidades de realização da prática profissional e para a criação de empreendimentos de sucesso. 
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NEPP – IFRN -SPP – TRABALHO À COMUNIDADE COM 

TECNOLOGIA 

Silva, J. E. M.1; Macedo, D. B.2 e Torres, J. P.3 

1,2,3 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: (Escolher entre: Cultura; Comunicação; Direitos Humanos e Justiça; Meio Ambiente; 
Trabalho; Tecnologia e Produção; Saúde; e Educação) 

RESUMO 

Diante do cenário vivido pelas cidades da Região 

Potengi e em virtude da carência de planejamento 

urbano enfrentado pela sociedade local, os 

problemas sociais são intensificados. Fator que 

potencializa esse conturbado cenário social é a 

pouca disponibilidade de instituições (públicas e 

privadas) que ofereçam serviços técnicos para a 

população. Desse modo, a consolidação e 

expansão do Núcleo de Extensão e Prática 

Profissional do IFRN Campus SPP, foi planejada 

com o intuito de oferecer serviços técnicos a 

população por alunos dos cursos de Meio 

Ambiente e Edificações do Campus e, ao mesmo 

tempo, oportunizar/fortalecer uma formação 

mais ampla na área técnica para esses 

extensionistas, solidificando seus conhecimentos 

teóricos com a aplicação prática de mercado. O 

projeto em tela consiste, portanto, na 

consolidação do núcleo supracitado, ajudando os 

alunos a aplicarem conhecimentos relativos à 

elaboração de projetos e prestação de serviços à 

comunidade de forma gratuita. No cunho social, 

realizar trabalhos técnicos como projetos, 

orientações construtivas para a comunidade mais 

carente que não teria acesso a escritórios 

particulares em virtude do perfil financeiro. No 

cunho acadêmico iniciar alunos nas práticas 

profissionais e substituir a tecnologia CAD pela 

BIM, acredita-se que o projeto alia conhecimento 

prático aos alunos e benefícios à comunidade. 

ABSTRACT 

In view of the scenario experienced by the 
cities of the Potengi Region and due to the 
lack of urban planning faced by local society, 
social problems are intensified. Factor that 
potentiates this troubled social scenario is 
the limited availability of institutions (public 
and private) that offer technical services to 
the population. In this way, the consolidation 
and expansion of the Extension and 
Professional Practice Center of the IFRN 
Campus SPP was planned with the purpose 
of offering technical services to the 
population by students of the Campus 
Environment and Campus courses and, at 
the same time, a broader training in the 

technical area for these extensionists, 

solidifying their theoretical knowledge with 
the practical application of the market. The 
on-screen project consists, therefore, in 
consolidating the aforementioned core, 
helping students to apply knowledge 
regarding project design and community 
service delivery free of charge. In social 
terms, to carry out technical works such as 
projects, constructive guidelines for the most 
needy community that would not have 
access to private offices because of the 
financial profile. In an academic context, 
initiating students in professional practices 
and replacing CAD technology with BIM, it is 
believed that the project combines practical 
knowledge with students and benefits to the 
community.

PALAVRAS-CHAVE: prática profissional; BIM. 

KEYWORDS: professional practice; BIM. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante do cenário vivido pelas cidades da Região Potengi e em virtude da carência de planejamento 

urbano enfrentado pela sociedade local, os problemas sociais são intensificados. A má qualidade 

dos serviços de coleta de resíduos sólidos e esgotos, a deposição dos esgotos nos corpos hídricos 

superficiais, a falta de arborização, a precariedade na moradia em termos de adequação técnica dos 

ambientes (elétrica, hidráulica e de ventilação) se destacam como os principais desafios enfrentados 

pela sociedade. 

Outro fator que potencializa esse conturbado cenário social é a pouca disponibilidade de instituições 

(públicas e privadas) que ofereçam serviços técnicos para a população. Desse modo, a consolidação 

e expansão do Núcleo de Extensão e Prática Profissional do IFRN Campus SPP, foi planejada com o 

intuito de oferecer serviços técnicos a população por alunos dos cursos de Meio Ambiente e 

Edificações do Campus e, ao mesmo tempo, oportunizar/fortalecer uma formação mais ampla na área 

técnica para esses extensionistas, solidificando seus conhecimentos teóricos com a aplicação prática 

de mercado. 

A existência dos cursos de Meio Ambiente e de Edificações no IFRN Campus São Paulo do Potengi 

justifica o esforço coletivo diante da oferta do referido núcleo. No horizonte desse pensamento, busca-

se, também, o envolvimento dos alunos do IFRN/SPP quanto a despertar a vocação profissional e 

estimular a formação de profissionais no ramo do Meio Ambiente e da Construção Civil voltados 

para a prestação de serviços à comunidade. 

Nessa perspectiva, o aluno deverá associar os conhecimentos que abarcam as várias disciplinas do 

núcleo tecnológico dos cursos, de modo a colocar em prática os assuntos ministrados em sala em suas 

relações interdisciplinares. 

O projeto em tela consiste, portanto, na consolidação do núcleo supracitado, ajudando os alunos a 

aplicarem conhecimentos relativos à elaboração de projetos e prestação de serviços à comunidade de 

forma gratuita. Considera-se, assim, que os resultados certamente terão impactos favoráveis na 

comunidade, já que existe uma demanda de serviços a serem realizados como gerenciamento de 

resíduos sólidos; caracterização ambiental dos corpos hídricos, desenvolvimento de projetos 

arquitetônicos e de acessibilidades, entre outros. 

O campus IFRN São Paulo do Potengi abrange cerca de 11 municípios de sua circunvizinhança onde, 

nesta gestão de 2018, estabeleceremos como meta o convênio entre cada município, em particular, 

com as secretarias de obra, afim de prestar consultoria na área de projetos, fiscalização e legalização 

de prédios públicos. 

No cunho social, realizar trabalhos técnicos como projetos, orientações construtivas para a 

comunidade mais carente que não teria acesso a escritórios particulares em virtude do perfil 

financeiro.   

Por fim, acredita-se que o projeto alia conhecimento prático aos alunos e benefícios à comunidade. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com a criação dos Institutos Federais, que segundo a Lei 11.892 (2008), são instituições 

“especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de 

ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos”, tendo como finalidade 

“ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e 

qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com 

ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional”. 
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Nesse contexto, um estágio profissional pode ser uma importante experiência profissional se o 

candidato aspira a uma carreira nessa profissão. Os programas de estágio proporcionar uma 

experiência prática complexa necessária para lidar no local de trabalho no mundo real. 

Ela também serve como um excelente campo de treinamento para desenvolver as necessárias 

"habilidades profissionais", que são necessários para o trabalho futuro (NEGRUT et al, 2015). 

Confirmando essa afirmação, a Lei nº 11.788 (2008), no seu art. 1º, inciso 2º salienta que: O estágio 

visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

O projeto político-pedagógico do IFRN, indica que a função social da instituição é: Ofertar educação 

profissional e tecnológica – de qualidade referenciada socialmente e de arquitetura político-

pedagógica capaz de articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia – comprometida com a formação 

humana integral, com o exercício da cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, 

visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça sociais 

(IFRN, 2011, p.21) Dentro dessa perspectiva, as ações de extensão são entendidas, no âmbito da 

instituição como sendo atividades de sensibilização em relação aos problemas e anseios da sociedade 

local, com vistas às necessidades dos grupos sociais que circundam a Instituição, além de serem 

incentivos à prática acadêmica embasada em um currículo dinâmico, flexível e transformador, 

contribuindo com a formação cidadã e profissional, desenvolvendo a consciência social e política 

(IFRN, 2011). 

A permanência do NEPP que tem por objetivo principal, fazer com que os discentes e docentes da 

Diretoria de Meio Ambiente e Construção Civil tenham a oportunidade de difusão da prática 

profissional, através de um escritório-modelo que faz as vezes do mundo de trabalho dentro da 

Instituição de ensino ofertando serviços técnicos de forma gratuita a comunidade através dos 

profissionais em formação com a orientação de professores e profissionais na área afim de cada curso, 

ajudando a suprir as demandas por prática profissional (OLIVEIRA e ARAÚJO, 2015). 

3 METODOLOGIA 

A consolidação e expansão do NEPP - Campus São Paulo do Potengi por meio de ações integradas 

entre os cursos técnicos de Meio Ambiente e Edificações do Campus, será conduzida por meio da 

execução das seguintes ações:  

Consolidação e expansão do NEPP-SPP: O projeto NEPP foi executado no ano de 2016 e toda 

infraestrutura de escritório, bancadas e equipamentos eletrônicos será readequada para atender a 

ampliação das propostas atuais. 

Os alunos do curso técnico em Meio Ambiente atuarão nos projetos de extensão em conjunto com 

alunos do curso técnico em Edificações, que já atuavam na proposta 2016. As principais ações 

temáticas de atuação dos extensionistas se concentrarão em projetos vinculados a elaboração de 

planos de gerenciamento municipal de resíduos sólidos, monitoramento, estudos e divulgação de 

alternativas para o problema da qualidade da água dos corpos hídricos locais (para alunos de Meio 

Ambiente), desenvolvimento e adequação de projetos arquitetônicos e de acessibilidade para a 

comunidade (alunos de Edificações), projetos de legalização de combate a incêndio dos prédios 

públicos, levantamento das instalações elétricas dos mesmos a fim de implantar um programa de 

economia e conscientização no uso racional de energia elétrica. 

Divulgação do projeto em órgãos públicos, sociedade civil e entidades não governamentais. As ações 

já executadas e as propostas para novas ações planejadas para o NEPP em 2018 serão divulgadas na 

comunidade da região do Potengi, como: entidades como grupos de catadores/recicladores, 
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moradores de zonas periféricas, representantes de secretarias municipais e sociedade civil em geral, 

CAU – conselho de arquitetura e urbanismo, CREA – conselho regional de engenharia e agronomia 

e CDL – centro de representantes lojistas da região. 

O debate com essas entidades serão conduzidos com o intuito de definir as ações técnicas com maior 

demanda pela comunidade e identificar os serviços que serão prestados pelo NEPP para essa 

comunidade, em destaque: projetos de readequação dos espaços físicos de residências, palestras e 

debates sobre as soluções para os problemas sociais vinculados à disposição inadequada de esgotos 

domésticos e resíduos sólidos, oferta de produtos, oficinas e mesas redondas. - Cadastro dos 

beneficiários atendidos pelo NEPP. 

A partir dos diálogos estabelecidos com a comunidade o público será cadastrado para o 

acompanhamento das ações técnicas pela equipe do NEPP. 

Execução das ações técnicas pela equipe NEPP. Os alunos extensionistas serão responsáveis pela 

execução de produtos (projetos arquitetônicos, relatórios técnicos, elaboração de mapas) e serviços 

(palestras, diagnósticos, oficinas) para os grupos beneficiários no âmbito da formação técnica 

oferecida pelo IFRN. 

As ações serão orientadas pelos docentes envolvidos no projeto, de modo que o trabalho desenvolvido 

pelo educando assuma caráter de assessoria técnica, simulando uma prática profissional. 

Todos os produtos gerados pelo NEPP serão divulgados amplamente na comunidade interessada e o 

apoio de órgãos executivos municipais (secretarias, escolas, etc.) serão buscados continuamente a 

partir das reuniões sistemáticas planejadas no projeto. 

Pelo menos uma reunião mensal será conduzida pela equipe do projeto, envolvendo a comunidade 

externa ao Campus. 

Avaliação contínua do desempenho do NEPP. As ações executadas, produtos gerados e relação com 

a comunidade serão discutidas permanentemente pelo grupo do projeto e ajustes nas metodologias de 

execução serão assumidas na medida que forem julgadas fundamentais. No último mês de execução 

do projeto, uma avaliação ampla pela comunidade e pelos membros do projeto será realizada de modo 

a estruturar as ações futuras e a perpetuação do Núcleo. 

Como forma de ferramenta de desenvolvimento será substituído gradativamente o uso do Autocad 

pela ferramenta REVIT, processo BIM (building information modeling = modelagem da informação 

da construção) de elaboração de projetos, onde cada elemento do projeto possui um informação 

parametrizando e facilitando melhor visualização da construção virtual, ampliando o nível de 

visualização tridimensional de uma obra real em execução, expressando conflitos entre elementos 

construtivos, facilitando a visão do beneficiário do serviço, que geralmente é uma indivíduo sem o 

conhecimento técnico, e principalmente mostrando a ideia real da concepção do projeto, evitando 

erros de interpretação na execução do mesmo. 

Alguns exemplos de representação Cad x processo BIM. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A implantação do projeto dentro de São Paulo do Potengi, espera-se que em média 05 grupos 

beneficiários (como família de baixa renda, prefeituras) sejam atendidas durante os 7 meses de 

projeto. O fortalecimento do projeto após essa fase inicial, permitirá a expansão para atender cada 

vez mais regiões do estado, auxiliando na disseminação de boas práticas e no auxílio ao crescimento 

ordenado das cidades envolvidas, como resultado, existe também o desenvolvimento profissional do 

aluno que poderá ter contato com situações práticas dentro do universo acadêmico. A execução das 

metas traçadas neste projeto, permitirá ainda, em curto prazo, promover transformações sociais pela 

adequação das moradias do público atendido, adequação do sistema de coleta de resíduos e 

divulgação do cenário de esgoto doméstico e dos corpos hídricos nas comunidades atendidas. 

Adiante esse aspecto, tem-se a perspectiva relativa ao desenvolvimento do aluno que será divulgada 

através da publicação de artigos em eventos de nível institucional e com anseios de publicações em 

eventos nacionais, publicação de capítulo em livro além da realização de pesquisas científicas que 

analisarão a influência da criação do escritório na evolução do aluno, além do estudo de dados 

relativos ao desenvolvimento da região. 
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Vemos após a iniciação da substituição da plataforma de desenvolvimento de projetos, do autocad 

para o revit, uma movimentação maior de alunos interessados em aprender a ferramenta, e, por 

conseguinte, mais voluntários para servir neste projeto de extensão e práticas profissionais, mostrando 

valor intangível e imperceptível em uma visão preliminar, que quando o aluno vê as possibilidades 

do mercado, logo nos anos iniciais, a própria instituição ganha com a diminuição de taxas de evasão 

do referido instituto, o projeto ganha com a presença de um novo membro, a sociedade que atendemos 

pode contar com uma maior celeridade, e futuramente será mais pessoas transformadas pela educação, 

onde além de um possível profissional técnico bem capacitado o discente se torna um cidadão com 

maior visão de responsabilidade social por tratar tão cedo da solução da realidade a sua volta. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se consolidar e expandir o NEPP Campus São Paulo do Potengi, de modo a permitir que ações 

integradas entre os cursos de Meio Ambiente e Edificações sejam ofertadas para atender as demandas 

da comunidade socialmente carente de São Paulo do Potengi e regiões circunvizinhas, de entidades e 

cidadãos da comunidade de forma gratuita. Outra importante contribuição da manutenção do NEPP 

será o fortalecimento da integração entre teoria/prática no processo de ensino aprendizagem, além de 

suprir as demandas dos alunos que anseiam pela prática profissional dentro dos cursos técnicos.  

Metas 

1 - Consolidação e expansão do NEPP-SPP. 

2 – Formalização de contratos com as prefeituras circunvizinhas atendidas pelo IFRN/SPP. 

3 - Cadastro dos beneficiários atendidos pelo NEPP. 

4 - Execução das ações técnicas pela equipe NEPP. 

5 - Avaliação contínua do desempenho do NEPP. 

6- parceria com CAU.

7- parceria com CREA.

8- parceria com CDL da região Potengi.
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USO DE TÉCNICAS PARA UMA NAVEGAÇÃO COM A INTERNET LIVRE 

DE CONSUMISMO 

OLIVEIRA K. T.1; GOLBERT D. C. F.1; SANTOS M. D. A.1 e BRITO D. A.1 

1 IFRN – Campus Avançado Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

Este presente artigo, tem como função principal 

alertar o consumidor da falta de segurança na 

web. Na internet os dados de pesquisas são 

armazenados e usados em prol da divulgação de 

empresas. Produtos e serviços de todos os tipos 

de gêneros. Os anúncios são sempre relacionados 

a pesquisas feitas pelo usuário que acaba 

realizando compras impulsivas.  O consumismo 

exagerado provoca problemas sérios na vida das 

pessoas, de problemas financeiros a doenças. A 

proposta foi construir um site com a finalidade de 

trazer a conscientização para o consumidor dos 

erros ao comprar por impulso. 

ABSTRACT 

This article aims to alert the consumer to the lack 

of security on the web. On the internet, search 

data is stored and used for the purpose of 

company disclosure. Products and services of all 

kinds of genres. The ads are always related to 

searches done by the user that ends up making 

impulsive purchases. Exaggerated consumerism 

causes serious problems in people's lives, from 

financial problems to illnesses. The proposal was 

to build a website with the purpose of bringing 

consumer awareness of mistakes when buying on 

impulse. 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente comprar por impulso, tem se tornado um hábito cada vez mais comum dos 

consumidores brasileiros, esse ato pode ser bem representado por uma pesquisa que foi divulgada no 

site de notícias Exame, na pesquisa feita em 2015, 53% dos entrevistados admitiram ter realizado 

pelo menos uma compra por impulso nos últimos três meses. Este ato tem muitas consequências 

vantajosas para grandes empresas e, de certa forma, normalmente desvantajosa para o consumidor, 

que normalmente é aliciado por publicidades. As publicidades são facilmente encontradas em um dos 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança, internet, consumo, consumidor, empresas 

KEYWORDS:  Security, internet, consumer, consumer, business 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2944



principais veículos de comunicação do mundo, a internet, que interliga bilhões de usuários e 

possibilita rápida disseminação da informação. 

Os consumidores mais compulsivos são aqueles que atravessam seus próprios limites e são 

movidos por distúrbios emocionais e psicológicos, ou por motivações socioeconômicas, pela carência 

financeira, até mesmo por estar com sua autoestima abalada, entre outras razões. Segundo Ana 

Santana, escritora e mestranda em Teoria Literária pela USP, somos conhecidos por participar de uma 

“sociedade de consumo”, na qual somos influenciados em todas as partes a consumir. O volume de 

consumidores negativados no país fechou o mês de julho de 2017 na casa dos 59,4 milhões de pessoas, 

aponta estimativa elaborada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação 

Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL).  

Como visto acima, as propagandas normalmente são veiculadas de forma espalhada na 

internet, desde sites de entretenimento às redes sociais, e esse acesso é intensificado principalmente 

no Brasil, país onde os usuários passam cada vez mais tempo na internet. As propagandas aparecem 

por meio de várias formas de anúncio, entre eles temos os banners, pop-ups, pop-under e anúncios 

flutuantes. Todos os consumidores que tendem a procurar produtos e serviços na internet são, de certa 

forma, influenciados por esses anúncios a comprar.  

A exposição dos dados das nossas pesquisas, pesquisas essas feitas por nós nos nossos 

computadores e em nossos dispositivos móveis, está fazendo com que as empresas saibam a quem 

anunciar seus produtos e vender cada vez mais. Elas conseguem isso a partir dos nossos navegadores 

que fornecem nossos históricos de pesquisa, a partir daí, segundo esses dados absolvidos de nós, 

somos afetados por anúncios que se assemelham com pesquisas feitas. 

O artigo converge a função de desenvolver e elaborar estratégias que auxiliem o usuário a não 

ser influenciado por propagandas on-line para comprar de forma impulsiva, estratégias essas que 

venham a ser uma solução para o consumidor final, seja ele, online ou até mesmo consumidor de 

lojas e de serviços físicos. 

Com os objetivos de entender o comportamento do consumidor on-line, seus aspectos e 

pensamentos; Entender as bases biológicas do cérebro nas situações de desejo de compra; 

Desenvolver site que auxilie o usuário final com dicas e outras abordagens que influenciem o 

comportamento de maneira a reduzir os impulsos de compra; Implementar neste site ferramentas que 

levem o bloqueio de propagandas (pop-ups); Pesquisar atuais ferramentas que ajudam na prevenção 

de compras feitas de maneira impulsiva. 

2 METODOLOGIA 

Serão abordados os principais conceitos necessários para a elaboração deste trabalho. 

Encontra-se dividido em quatro subseções divididas da seguinte forma: na primeira seção, são 

apresentados os conceitos do consumidor em geral; na segunda seção há um detalhamento das bases 

biológicas que acontecem no cérebro na hora de executar uma ação; na terceira, discorre-se a respeito 

da produção de um site que auxilie o consumidor e seus pensamentos; por fim, a quarta seção trata 

de como foi elaborado e pensado o site que vai auxiliar os consumidores a pensarem antes das suas 

compras. 

É preciso entender as principais dificuldades do consumidor, em manter seus desejos 

repentinos(impulsivos) afastados. É preciso nesse contexto, saber o que traz a impulsividade para os 

consumidores, não apenas os que veem promoções em vitrines, mas principalmente os que veem 

anúncios na internet, que terá um foco maior como solução. 
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2.1 ATO IMPULSIVO E ATO COMPULSIVO 

O ato impulsivo ocorre em oposição à ação voluntária, esses atos são uma espécie de curto 

circuito do ato voluntário, da fase de intenção à fase de execução. Ele simplesmente veda, as fases da 

deliberação, decisão e intenção, em função do desejo inerente da compra. Essa compra, é feita por 

temores inconscientes como da fragilidade das instâncias psíquicas e implicadas na reflexão, na 

análise, na contenção dos impulsos. 

É executado sem fase prévia de intenção e de certa forma egossintônica, ou seja, o indivíduo 

não percebe o ato e assim, é impossível evitá-lo, da mesma forma, o indivíduo dominado pelo ato 

impulsivo tende a desconsiderar os desejos e as necessidades das outras pessoas. 

A satisfação pós-compra está relacionada ao cumprimento das expectativas do consumidor 

em relação a uma necessidade imediata e temporária: quando elas são atendidas, há a sensação de que 

o investimento valeu à pena por ter satisfeito à vontade no momento da compra, o que reforça a
positividade da sua experiência. Na compra impulsiva, a urgência de adquirir o produto faz com que

a aquisição se torne um fim em si mesmo, ou seja: a satisfação associada ao prazer momentâneo é

fruto do ato de consumo.

2.2 FATORES QUE LEVAM A IMPULSIVIDADE 

A impulsividade traz sensações prazerosas em uma compra feita por impulso. Segundo um 

estudo publicado na revista Psychology and Marketing (2016), gera um efeito no cérebro que se 

assemelha ao sentido por usuários de drogas. Emoções onde o indivíduo fica para baixo, deprimido 

pode acarretar a perda da autoestima, e quando isso ocorre, algumas pessoas, sentem o prazer de 

comprar de forma que nem pensem na compra, apenas para tentar trazer alegria ou pacificação das 

suas personalidades. Todavia, essas mesmas emoções negativas acabam voltando, em forma de 

remorso e culpa, se comprarmos mais do planejamos. 

Segundo Corrigan, "Quando estamos ansiosos, nosso cérebro libera adrenalina, cortisol e 

dopamina, mas você pode reduzir os níveis dessas substâncias ao ativar a parte do cérebro que libera 

endorfina e oxitocina, e você vai acabar reagindo de forma diferente". Para ela precisamos motivar o 

cérebro, motiva-lo com sentimentos que acalmem a ansiedade, ocasionando a neutralização dos 

pensamentos da compram sem gastar dinheiro e sem se endividar. 

2.3 ASPECTOS DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ONLINE 

A internet assume um papel de muita importância no Brasil e no mundo, somando seu impacto 

potencial aos negócios. Esse fenômeno está ligado ao marketing, atrelando internet e o marketing é a 

jogada ideal para empresas.  

Alguns fatores que influenciam bastante o consumidor na sua decisão final. Os chamamos de 

influenciadores, são eles, os fatores culturais, fatores sociais, fatores pessoais e os fatores 

psicológicos. Esses fatores que assumem o papel de mexer com o consumidor no âmbito da internet. 

A posição social, os líderes de opinião vetam em decisões, ou seja, tem perfil mais 

influenciador. Eles podem ser líderes que inovam nas compras, podendo ser as vezes considerados, 

“ousados”, por estarem sempre envolvidos na categoria de variados produtos e por conhecer do 

mercado. 

A vida profissional, modifica o pensamento do consumidor, alterando assim os produtos 

consumidos, assim como estilo de vida de cada indivíduo. Pessoas com classes sociais e poderes 

aquisitivos elevados não fazem as mesmas coisas que pequenos empresários fazem. As exigências 
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são diferentes. Os locais frequentados também. Por exemplo, jovens possuem uma vida noturna mais 

ativa, enquanto adultos casados e com filhos, possuem hábitos diurnos. Assim com esse exemplo 

também pode ser atribuído de que adultos com famílias não comprarão o mesmo carro que um jovem 

solteiro. 

Os fatores psicológicos incluem a motivação, a percepção, a aprendizagem, as crenças e as 

atitudes. Se perceber por um lado, qualquer fator tem em si, o poder de alterar a decisão final de 

compra. Entre eles a motivação baseia-se principalmente no estado psíquico que o consumidor se 

encaixa. São os impulsos, anseios ou desejos que iniciam a sequência de eventos que a levam a uma 

ação. O saber do que o comprador está comprando também é um fator condicionante no processo de 

uma decisão, o consumidor pode ou não conhecer o produto 

2.4 BASES BIOLÓGICAS DO CÉREBRO NAS SITUAÇÕES DE DESEJO SUPÉRFLUO 

A forma na qual pensamos, agirmos, fazendo ou não ações, pode influenciar em todo um 
sistema de escolhas. A forma na qual agirmos afeta todo um sistema. Isso já vem sendo discutido a 

muito tempo em busca de deixar o marketing mais “agressivo” para o consumidor. É essencial para 

todos conhecer e entender o que acontece no nosso cérebro enquanto pensamos de maneira rápida, 

ou seja, fazendo uma compra sem pensar no que ela vai exercer de diferente na vida da pessoa. 

2.4.1 Sistema 1 e sistema 2 

Esses sistemas são estudados a vários anos por muitos pesquisadores, porém o que ganhou 

destaque entre muitos foi o teórico da finança comportamental Daniel Kanheman, pelos seus estudos 

e pela publicação do seu livro “rápido e devagar”. Para ele, todos seres humanos tem uma aptidão de 

compra diferente uma da outra, porém na hora de efetuar a compra, todos passam por um desses dois 

sistemas. Os sistemas 1 e 2, são de certa forma a rapidez do nosso cérebro para efetuar qualquer coisa, 

seja ela uma conta, uma compra etc.  

No sistema 1, o indivíduo responde rápido, pela facilidade de interpretar a questão abordada, 

isso se correlaciona em uma compra pelo fato de ter um desejo repentino e executá-lo. Ou seja, a 

facilidade faz com que a pessoa compre apenas por um desejo supérfluo. Já no sistema 2, ocorre tudo 

de maneira mais lenta, com preparo, com mais dificuldade, porém é o jeito mais certo a se adequar. 

O desejo é divido entre a dúvida, comprar um produto, leva várias dúvidas à tona e com esse sistema 

o indivíduo tende a tira-las antes de efetuar a compra. As dúvidas trazem a melhor aquisição de algum

produto ou serviço.

2.5 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO 

Para desenvolvimento da solução, sobre o tema abordado na conjuntura de textos analisadas 

a cima, foi elaborado um site com dicas, ferramentas para a segurança de dados das pesquisas feitas 

por qualquer usuário. Fazendo com que o usuário e consumidor se conscientize e execute melhores 

formas de consumir em geral. No artigo foram pesquisados vários navegadores com foco na 

segurança de dados de pesquisas, abordando mais a fundo o navegador DuckDuckGo. Segundo o site 

a privacidade é defendida pelo fato de "Quando você clica em nosso site, redirecionamos o pedido de 

forma que não envie seus termos de busca a outros sites da web. 

2.5.1 O site e seu desenvolvimento 

Existem vários planos dentro de muito sites de hospedagem de site. Temos como exemplo o 

HostGator, o LocalWEB, o Wix. Todos eles oferecem pacotes com domínio, vários GB para 
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armazenamento, além disso a principal função, que é criar sites de maneira simplificada, com apenas 

alguns cliques e arrastar e soltar componentes o site dá seu princípio. 

Foi criado um site com a função de informar o público, sobre a influência que a internet tem 

em nossa vida, como também, disponibilizar ferramentas de segurança para os usuários da internet, 

tornando a navegação mais segura e livre. Pois, muitas vezes somos influenciados a consumir pela 

web, mesmo que não seja de forma direta.  

Para a produção do site foi utilizado o site wix.com é uma plataforma online de criação e 

edição de páginas, que permite aos usuários criar sites em HTML5 e páginas mobile. Usando apenas 

ferramentas do tipo arrastar e soltar. Uma solução que ajuda pessoas que não tem um ensino técnico 

ou não tem um conhecimento da linguagem de programação HTML5. O Wix também disponibiliza 

templates modernos e fáceis de configurar, em diversas categorias de negócios, o que simplifica o 

processo de criação do site. 

No site, o desenvolvimento tem como base mostrar também que há vários navegadores que 

não recolhem dados de buscas dos usuários, porém são ignorados, eles além de não salvarem dados 

como históricos, buscas relacionadas, não identificam se o usuário está ou não pesquisando produtos, 

assim ele não é alvejado por anúncios desnecessários, que por sua vez aumentam a impulsividade do 

consumidor. Existem vários, os principais e mais conhecidos são: DuckDuckGo, Ixquick, Metager, 

Yippy. Logo abaixo está descrito algumas características de cada um.  

Enfim, o que buscador que terá foco mais à frente, o DuckDuckGo que tem cerca de 14 

milhões de pesquisas por dia, segundo o site de tecnologia Olhar Digital, o principal fato de ser o 

mais escolhido entre navegadores privados é sua interface simples e eficiente, além de ser mais 

conhecido ele tem uma boa reputação por quem usa. Segundo o site a privacidade é defendida pelo 

fato de "Quando você clica em nosso site, redirecionamos o pedido de forma que não envie seus 

termos de busca a outros sites da web. Estes sites saberão que você os visitou, mas não quais os 

termos de busca você usou para chegar até ali", resume o que acontece no site. 

Figura 01 - Ilustração da construção do site. Fonte: acervo pessoal 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como pode-se observar na conjuntura de textos acima, o consumidor realmente é afetado 

pelas suas pesquisas em seus navegadores. O cérebro faz com que o pensamento seja mais rápido e 

seja mais espontâneo, fazendo com que o ato de impulsividade aumente.  Apesar de ser difícil 

conseguir uma solução que consiga erradicar o uso de anúncio nos sites a solução proposta teve 

aceitação por boa parte dos usuários que utilizaram como teste. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao fim do projeto, pode se chegar à conclusão de que o consumidor realmente é afetado pelas suas 

pesquisas em seus navegadores. O cérebro faz com que o pensamento seja mais rápido e seja mais 

espontâneo, fazendo com que o ato de impulsividade aumente.  Apesar de ser difícil conseguir uma solução 

que consiga erradicar o uso de anúncio nos sites a solução proposta teve aceitação por boa parte dos usuários 

que utilizaram como teste. 

As ferramentas apresentadas no site estão cada vez mais sendo aceitas pelo público em geral. Com 

isso, a solução tem desvantagens por ser pouco usada, porém quando se usa, nota-se um número quase 

zerado de anúncios.  Enfim, é necessário que o uso do site seja ampliado para que seja alcançado o resultado 

esperado. 

Outrossim, com a ampliação do uso da ferramenta é necessário algo que esteja junto ao consumidor 

todo momento. A partir daí a criação de um aplicativo disponibilizado para os consumidores é essencial. 

Esse o próximo passo do projeto, alcançar um número maior de pessoas, evitando uma população 

endividada e com um pensamento consciente ao consumismo ostensivo. 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos ao apoio estrutural disponibilizado pelo IFRN ao projeto, além dos 

orientadores, professores que acompanharam a trabalho de perto. 

REFERÊNCIAS 

SILVA, Marcus. Influência da publicidade na relação de consumo. Disponível em: < 

https://jus.com.br/artigos/4982/influencia-da-publicidade-na-relacao-de-consumo >. Acesso em: 10 

nov. 2016. 

MORAES, Tiago. Cresce a importância da publicidade na internet, indica pesquisa da 

fecomercio. Disponível em: < http://www.agenciaeplus.com.br/cresce-importancia-da-publicidade-

na-internet-indica-pesquisa-da-fecomercio/ >. Acesso em: 10 nov. 2016. 

NOGUEIRA, Ana Luiza. A influência da publicidade no comportamento humano. 

Disponível em: < http://plugcitarios.com/2014/08/04/influencia-da-publicidade-comportamento-

humano/ >. Acesso em: 10 nov. 2016. 

BECK, Katie. O que leva às compras por impulso - e como educar a mente para fugir 

delas. Disponível em: < http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-40723595  >. Acesso em: 10 nov. 

2016. 

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

2949



INFORMÁTICA BÁSICA COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO DIGITAL 

PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

MORAIS II, M, J, O¹; NÓBREGA, L, E, N, D²; SANTOS, M, D, A³ e WANDERSON, M, S4 
1 IFRN – Campus Avançado Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O presente artigo, tem como função principal 

levar ensinamentos da área da informática para 

crianças e adolescentes em Parelhas, cidade do 

interior do Rio Grande do Norte. Tendo como 

principal objetivo levar conhecimentos sobre 

computadores e manuseio de softwares como 

navegadores de internet, Word, PowerPoint, 

Excel, além de sistemas operacionais. Softwares 

que podem ter grande importância para 

elaboração de trabalhos e apresentações futuras 

realizadas pelos alunos do curso, auxiliando 

assim em suas vidas acadêmicas e profissionais, 

facilitando a inclusão digital. 

ABSTRACT 

The main purpose of this article is to teach 

informatics to children and adolescents in 

Parelhas, a city in the interior of Rio Grande do 

Norte. Having as main objective to take 

knowledge on computers and handling of 

software such as internet browsers, Word, 

PowerPoint, Excel, as well as operating systems. 

Softwares that can be of great importance for the 

elaboration of works and future presentations 

made by the students of the course, thus aiding 

in their academic and professional lives, 

facilitating the digital inclusion. 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Diego Melgarejo (2013), atualmente se é possível fazer quase tudo através de 

um computador com acesso à internet, e quem não possui conhecimento de como usá-la ficará para 

trás. Com isso, cursos de informática básica ainda são os mais procurados, e o investimento de escolas 

no ensino do mesmo é pesado. 

PALAVRAS-CHAVE:  informática, criança, jovem, softwares, inclusão. 
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Vale ressaltar que as crianças atendidas estão numa fase de aprendizado muito ampla para elas 

e fazer com que o tempo delas seja ocupado por uma atividade que leve elas a trazerem resultados 

posteriormente nas suas vidas é uma iniciativa de bom vigor.  

Conhecimentos do modo de uso de um computador como: sistemas operacionais; 

manipulação de arquivos e pastas; uso de ferramentas como o pacote Office da Microsoft, como o 

Word, Excel e Power Point e utilização da internet são os conteúdos abordados em um curso básico 

da área, e possuem uma importância fundamental para a entrada no mundo da tecnologia. Ademais, 

ainda é repassado uma noção básica de programação, a parte mais notória, no caso a lógica de 

programar e a importância que essa área domina. 

A principal expectativa é que com o final, as crianças e adolescentes tenham boas práticas na 

sua vida acadêmica no que se relaciona a tecnologia e recursos considerados primordiais para um 

aluno que viva na era digital. 

2 METODOLOGIA 

O projeto em si tem a função de trazer a inclusão digital e o aperfeiçoamento de tarefas básicas 

para a elaboração de arquivos de texto, apresentações, planilhas, etc. O curso tem seu preferencial 

para crianças e adolescentes de até 14 anos. Vale ressaltar que os mesmos estarão prestes a fazer o 

exame de seleção para ingressar no IFRN, ou seja, seria uma maneira de despertar maior interesse 

dos participantes. O projeto de aula está sendo realizado no período vespertino com aulas teóricas e 

práticas, as mesmas executadas no laboratório de informática do campus avançado Parelhas. Foram 

elaborados planos de aula para que se tenha uma duração de curso entre 55 a 60 horas aula. As aulas 

ainda estão em execução e são elaboradas antes pelos tutores. 

O curso dispõe materiais didáticos impressos e materiais digitais que são disponibilizados para 

os alunos a partir de ambientes de compartilhamento online, como os usuários são jovens é mais fácil 

a compreensão dos mesmos para permanecer no mundo online, pois obtêm os melhores resultados. 

Os alunos de informática são voluntários e responsáveis por ajudar o desenvolvimento das aulas e 

executar partes delas no curso. Os alunos procuram a se envolver no curso tirando dúvidas dos 

participantes, auxiliando nos exercícios propostos pelo professor, como também são aplicados 

questionários para saber qual a maior dificuldade dos mesmos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Dos 10 aos 14 anos, as crianças e adolescentes estão numa das melhores fases de aprendizado, 

quando ainda têm sede de aprender e incorporarem com facilidade bons hábitos como a postura ao 

digitar, a digitação com os dedos nas teclas certas e o uso produtivo dos programas. Além de tentar 

aproximar mais dos computadores do que dos celulares que são usados sempre para momentos de 

jogatinas diversas e conversas com amigos. 

Atualmente as crianças já são mais ativas em relação a praticar com mais facilidade do que os 

adultos e adolescente, por isso, ensinar informática às crianças pode prepará-los para utilizar inúmeras 

formas de tecnologia que estão presentes na sociedade contemporânea. Além do desenvolvimento 

que vão adquirir durante o projeto, os computadores também são usados como recurso na execução 

e aprendizagem das tarefas como deveres de casa ou trabalhos de pesquisa, e o aperfeiçoamento 
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relacionado aos sistemas operacionais Windows e Linux, além de ferramentas de manipulação e 

criação de documentos, como Word, Power Point e Excel. 

Ao término deste projeto espera-se o entendimento e o domínio em relação aos sistemas 

operacionais, pelo público infantil e adolescente. Além do aspecto informativo e formativo, espera-

se aproximar a linguagem de programação com o universo das crianças, despertando o interesse por 

essa área da informática. Com essa percepção que se deu início o desenvolvimento do projeto, 

pensando nas crianças que terão maiores conhecimentos no uso dos seus computadores. 

As principais dificuldades enfrentadas é a evasão dessas crianças, isso é relacionado a vários 

motivos que podemos notar com questionamentos feitos por eles. A distância do IFRN para locais 

onde há um número maior de habitantes é um fator primordial, acompanhado da falta de interesse na 

área de tecnologia, pelo fato de acharem um curso muito básico, deixam o curso logo nos primeiros 

dias de aula. Foi perceptível que ao chegar na metade do curso foram os que tiveram melhor 

desempenho em sala de aula em relação ao conteúdo ministrado, e provavelmente todos chegarão ao 

final. 

Figura 01 - Alunos durante aula sobre Word. Fonte: acervo pessoal 

Figura 02 - Alunos durante aula. Fonte: acervo pessoal 
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Gráfico 01 - Mostra de evasão do curso. Fonte: acervo pessoal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dada a importância do projeto, torna-se necessário para o desenvolvimento tecnológico das 

crianças e adolescentes para tirar as dificuldades de tarefas acadêmicas e diárias da nova era digital. 

Trazer esse desenvolvimento reduz o tempo da produção de trabalhos, apresentações, tornando os 

participantes em indivíduos incluídos na tecnologia, ou seja, a inclusão digital traz novos caminhos e 

mais acesso a esses jovens, que muitas vezes tendem a pagar por cursos semelhantes.  

O trabalho apresenta ainda um meio de interação social entre alunos, diminuindo assim a 

desigualdade entre os mesmos. Esse meio social é apresentado significativamente pelo apoio dos pais 

em manter seus filhos em aprendizados em tempo integral, ou seja, além da escola pela manhã o 

aluno tem a chance de ampliar seus conhecimentos durante a tarde. 

O curso pode ainda se mostrar como aprendizado para demais estudantes do IFRN, que podem 

criar um afeto por ensinar e assim ampliar o número de projetos durante seu percurso no instituto. 
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POR DENTRO DO LTM: O LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA MINERAL 

DO IFRN -  CAMPUS AVANÇADO PARELHAS 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O LTM do IFRN Campus Parelhas mantem e 

incrementa um relacionamento transparente com 

as empresas mineradoras da região, parceiros e 

clientes baseado na responsabilidade e confiança, 

com o objetivo de ampliar o alcance da atuação 

do laboratório, tanto no que diz respeito à ensino, 

quanto pesquisa, extensão e inovação 

tecnológica, além de atuar na formação 

acadêmica dos alunos do curso técnico em 

mineração do campus. 

ABSTRACT 

The IFRN Campus Parelhas LTM maintains and 

enhances a transparent relationship with mining 

companies in the region, partners and clients 

based on responsibility and trust, aiming to 

broaden the scope of the laboratory's 

performance, both in terms of teaching and 

research, extension and technological 

innovation, besides acting in the academic 

training of the students of the technical course in 

mining of the campus.

1. INTRODUÇÃO

No ano de 2013, o então Reitor do IFRN, Belchior de Oliveira Rocha autorizou o início da construção 

do Campus Avançado Parelhas. O campus que teve início de suas atividades no ano de 2015, tem seu 

foco de atuação no eixo tecnológico de recursos naturais, informação e comunicação, aonde oferta os 

cursos técnicos de Nível Médio em Mineração, nas modalidades integrada e subsequente, e 

Informática, este sendo somente na forma integrada. 

PALAVRAS-CHAVE: LABORATÓRIO. TECNOLOGIA. MINERAL. LTM. PARELHAS. 

KEYWORDS:  LABORATORY.  TECHNOLOGY. MINERAL. LTM. PARELHAS. 
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Figura 1 – Campus Avançado Parelhas do IFRN 

No projeto de elaboração do Campus, dando ênfase ao eixo tecnológico em recursos naturais, foi 

criado o Laboratório de Tecnologia Mineral, o LTM. Que possui o objetivo de gerar conhecimento 

científico e tecnológico em processamento mineral e áreas afins, atuando na formação acadêmica dos 

alunos do curso técnico em mineração do campus. 

Figura 2 – LTM do IFRN Campus Avançado Parelhas 

2. METODOLOGIA

Com a missão de desenvolver tecnologias inovadoras e sustentáveis, o LTM busca mobilizar 

competências visando superar desafios nacionais do setor mineral, além de articular, integrar e 

desenvolver parcerias entre a comunidade acadêmica, empresas e profissionais da área, possibilitando 

troca de experiências entre a comunidade externa do campus e a tríplice hélice (governo, instituições 

de ciência e tecnologia e o mercado). 
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bO laboratório realiza atividades que vão desde as etapas de cominuição a concentração mineral, que 

estão totalmente ligadas aos âmbitos do ensino, pesquisa, inovação tecnológica e extensão, além da 

prestação de serviços ao mercado. Os procedimentos metodológicos realizados no LTM foram 

elaborados com base em modelos de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) para os seguintes 

equipamentos: 

 Britador de Mandíbula

 Moinho de Bolas (Teste de Bond)

 Moinho de Anéis

 Quarteador Jones

 Peneirador Vibratório

 Mesa Classificadora Vibratória

 Classificador Espiral

 Concentrador Centrífugo

 Conjunto de Hidrociclones

 Separador Magnético

 Separador Eletrostático

 Célula de Flotação

 Forno Mufla

 Estufas Industriais

 Espectrofotômetro UV - Visível, dentre vários outros.

O Laboratório possui uma equipe técnica composta de Docentes (Engenheiros de Minas, Tecnóloga 

de Materiais e Geólogos), Técnicos de Laboratório em Tecnologia Mineral e Química, além de alunos 

pesquisadores, todos com a finalidade de desenvolver e aplicar tecnologias que buscam maximizar a 

eficiência dos processos produtivos, contribuindo na formação discente, pesquisa e 

consequentemente no setor mineral de toda a região. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Inicialmente, os serviços são realizados em quatro grandes ambientes, que possuem diversos 

equipamentos de escala laboratorial: (I) sala de cominuição, direcionada a processos de britagem, 

homogeneização e Quarteamento, além de peneiramento e análise granulométrica. 

Figura 3 – Processo de britagem, homogeneização e quarteamento de minério realizado por técnico e alunos 

pesquisadores do laboratório 
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b(II) sala de concentração mineral, aonde estão equipamentos de classificação, separação magnética e

eletrostática, além de concentração gravimétrica e flotação; 

Figura 4 – Sala de concentração mineral do LTM 

(III) sala de ensaios físico-químicos, no qual dispõe dos aparatos necessários para realização

peneiramento, análise granulométrica, secagem, pesagem, queima, separação sólido-líquido de 

amostras, dentre outros; 

 Figura 5 – Peneiramento via seco de minério 

E o último espaço, (IV) é uma sala de aula dedicada a atividades acadêmicas teóricas atendendo a 

todas as disciplinas de tratamento de minérios. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O LTM desenvolve todas essas atividades visando ser reconhecido como formador de profissionais 

altamente qualificados e estabelecer-se como referência a nível regional em tecnologia mineral, em 

especial nas áreas de processos de cominuição e concentração mineral. O laboratório zela e 

incrementa um relacionamento transparente com as empresas mineradoras da região, parceiros e 

clientes baseado na responsabilidade e confiança, com o objetivo de ampliar o alcance da atuação do 

laboratório, tanto no que diz respeito à ensino, quanto pesquisa, extensão e inovação tecnológica. 

Além de desenvolver e aplicar tecnologias que buscam maximizar a eficiência dos processos 

produtivos, minimizando seus custos operacionais e impactos ao meio ambiente. Isto é alcançado 

com o uso de técnicas e ferramentas tradicionais, bem como aquelas de tecnologias recentes, e 

desenvolvendo, quando necessário, novas tecnologias e ferramentas. Desta forma, contribui-se social, 

ambiental e economicamente ao fornecer meios e recursos para superar os desafios tecnológicos desta 

área de tecnologia mineral. 
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ENSINO DE PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA PARA ALUNOS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

MORAIS II, M. J. O.1; SENA, R. A. S.1 e DANTAS, K. A.1 

1 IFRN – Campus Avançado Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O presente artigo descreve a experiência de um 

estudo realizado com alunos do 8º e 9º ano da 

rede de ensino do município de Parelhas – RN. 

O trabalho utilizou a plataforma mBot e a 

linguagem de programação Scratch com a 

função de transmitir novos conhecimentos, 

ainda pouco difundidos no município, aos 

participantes. A execução ocorreu através de 

um minicurso intitulado “Introdução à robótica” 

que contou com 45 participantes. Ao final do 

projeto os resultados obtidos foram 

satisfatórios, tendo em vista que a maioria 

mostrou interesse em seguir em alguma área da 

informática.  

ABSTRACT 

This article describes the experience of a study 

carried out with 8th and 9th year students of the 

school network of Parelhas - RN. The work 

used the mBot platform and the programming 

language Scratch with the function of 

transmitting new knowledge, still not very 

widespread in the municipality, to the 

participants. The execution took place through a 

mini-course titled "Introduction to robotics" 

that counted with 45 participants. At the end of 

the project the results were satisfactory, 

considering that the majority showed interest in 

following some area of informatics. 

1 INTRODUÇÃO 

Sendo uma das áreas que está, atualmente, mudando a forma de trabalho em todo 

o mundo, o conhecimento em robótica se torna essencial tendo em vista que vivemos em

uma era na qual robôs e computadores não só podem executar uma série de atividades

manuais, como também executar atividades realizadas por humanos, tornando-se

importante a inclusão da sociedade neste contexto.

Como definiu D’abreu (2013), 

PALAVRAS-CHAVE: Robótica, Programação, Scratch. 

KEYWORDS:  Robotics, Programming, Scratch. 
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A robótica pode ser entendida como um processo de interação entre um 

objeto robótico e o ambiente podendo, em alguns casos, possuir sensores 

– que captam informações do ambiente – e atuadores – que modificam o

ambiente de acordo com a programação do dispositivo – como forma de

favorecer os processos cognitivos.

A robótica tem a capacidade de atrair o interesse dos alunos para diversas matérias 

propedêuticas como física e matemática, pois abrange conhecimentos provenientes das 

mesmas, sendo nomeada, em alguns casos, de robótica educacional. Como destaca Neto 

(2017), 

Entre as características podemos citar sobre a robótica educacional 

estão a sua capacidade de motivar os alunos, sua 

multidisciplinaridade, a liberdade para a imaginação e criatividade 

dos participantes, a autonomia na aprendizagem, dentre outras. 

Esse potencial apresentado pela robótica deve ser explorado como uma forma de 

melhorar o aprendizado dos alunos pois tem capacidade de possibilitar aos mesmos uma 

aula mais atraente e a possibilidade de acompanhar os avanços tecnológicos, como afirmou 

Madeira (2017), 

Para acompanhar as mudanças e evoluções tecnológicas a área da 

educação deveria usar as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) com o intuito de proporcionar um enriquecimento dos ambientes de 

ensino, tornando possível aos alunos espaços de convivência e, 

consequentemente, de inovação. 

Tendo em vista esse potencial da robótica como uma ferramenta de ensino e a 

escassez de acesso a essa tecnologia no município de Parelhas, localizado no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, demos início ao minicurso intitulado “Introdução à 

robótica” com o intuito de proporcionar novas experiências para os alunos pertencentes as 

séries finais da educação básica do município e , juntamente a isso desenvolver o interesse 

dos mesmos pela área da informática como um todo. 

Com a maioria dos alunos participantes pertencentes a famílias de baixa renda e 

oriundos das escolas públicas do município, o minicurso se torna uma oportunidade antes 

praticamente inacessível aos participantes. A utilização de kits robóticos prontos aliados a 

uma linguagem de programação de fácil entendimento facilita o primeiro contato com essa 

área além de contribuir com a formação escolar dos participantes e o desenvolvimento do 

pensamento lógico. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 KITS DE ROBÓTICA 

Foi debatido, durante o planejamento, qual estratégia de ensinamento de robótica 

teria o seu uso melhor aproveitado, chegando-se a conclusão de que o uso de kits prontos 

tornam o ensinamento mais lúdico. Com isso em mente, o kit mBot foi adotado por ser 

didático e de fácil compreensão já que utiliza a programação em blocos, tornando-se assim 

uma opção ao kit Lego, que possui um preço elevado e o Arduino, que por usar a 

linguagem de programação C tornaria o ensinamento menos lúdico. 

Por ser um kit completo com chassi, placa, sensores e motores, o mBot (figura 1) 

facilita o ensinamento sobre a montagem do robô e o seu funcionamento além de evitar 

problemas com ligações de fios e baterias, pois o mesmo vem adaptado para o uso de 

pilhas e faz uso de cabos rj25 para a ligação dos sensores. 

Figura 1 − mBot. Fonte: makeblock.com 

Com o uso do kit pronto foi possível trabalhar de forma lúdica com os alunos as 

estruturas essenciais (chassi, sensores, motores e placa controladora) de um robô, 

colaborando para a disseminação do conhecimento em robótica, tendo em vista que é uma 

tecnologia de difícil acesso na região. Além disso, é possível trabalhar com os alunos os 

conceitos de software e hardware livre já que o mBot baseia-se no Arduino e na linguagem 

Scratch. 

2.2 LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

A linguagem de programação adotada pelo kit e, consequentemente pelo projeto, 

é a Scratch (figura 2), que consiste na montagem de blocos para a formação de algoritmos 

que se assemelha a um quebra-cabeça, proporcionando assim a melhor compreensão por 

parte dos alunos. A interface de programação também contribui para essa compreensão, já 

que facilita a montagem dos algoritmos, utilizando drag and drop (arrasta e soltar) e 

diferentes cores de blocos de acordo com suas funções (controle, evento, movimento etc.). 
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Figura 2 − Exemplo de algoritmo na linguagem Scratch para movimentação do 

robô. Fonte: Autoria Própria. 

O uso da linguagem de programação Scratch traz outras facilidades, como o fato 

de ser totalmente em português, diferente da maioria das linguagens, o que não exige o 

conhecimento da língua inglesa pelos alunos, possibilitando uma melhor aprendizagem. 

Como ressalta Madeira (2017), 

O objetivo não é apenas compreender a sintaxe usada nas 

linguagens de programação (C, C++, Java, Phyton, etc.), mas 

entender a essência de um programa e como ocorre a sua 

construção e execução nos computadores e, no caso em questão, 

em robôs e assim desenvolver o raciocínio para a resolução de 

problemas de forma eficiente. 

3.3 Aulas Expositivas e Práticas 

O contingente de alunos participantes foi distribuído em 3 turmas com 15 alunos 

cada, afim de proporcionar um melhor atendimento e uso dos kits.Os estudantes de cada 

turma foram divididos em equipes para que, além de desenvolver o pensamento lógico, 

também fosse desenvolvido o trabalho em equipe e a socialização entre os participantes, 

transmitindo para eles não só conhecimentos na área de informática, mas também na área 

da sociologia, ressaltando a importância da socialização pelo ser humano. 

A metodologia de aprendizagem baseada em resolução de problemas é 

uma estratégia formativa através da qual os aprendizes são confrontados a 

problemas contextualizados para os quais se empenham em encontrar 

soluções significativas, desenvolvendo assim o raciocínio lógico, o 

pensamento crítico e a criatividade. Quando associada a brincadeiras e 

atividades lúdicas, se insere como uma ótima forma de estímulo ao 

aprendizado e ao desenvolvimento de novas habilidades (MATTAR, 

2010). 

O total de aulas foi dividido em três blocos começando com aulas mais teóricas, 

nas quais os alunos tiveram ensinamentos sobre o que é um Arduino, como funciona uma 

linguagem de programação e começaram a produzir seus primeiros algoritmos. Após esse 
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primeiro bloco, os alunos aprenderam sobre a estrutura de um robô, o funcionamento dos 

sensores e passaram a desenvolver algoritmos para resolver desafios com os robôs. 

No último bloco, os alunos aplicaram todos os conhecimentos adquiridos durante 

as aulas para resolver desafios propostos a fim de que o pensamento lógico seja 

desenvolvido e o conteúdo aprendido durante as aulas pudessem ser aplicados na prática, 

além de proporcionar que dúvidas pontuais fossem sanadas, garantindo o melhor 

aprendizado possível. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao final do minicurso, que teve um total de 16 aulas, os alunos responderam a um 

pequeno questionário no qual tiveram a oportunidade de avaliar as aulas e os conteúdos 

que foram ministrados. 

Ao serem questionados sobre como avaliaram as aulas oferecidas no minicurso. Os 

resultados indicam que a elaboração das aulas com desafios interativos foi bem aceita 

pelos alunos já que 92% dos participantes avaliaram como ótima e 8% como boa. Outro 

resultado positivo foi a avaliação sobre a metodologia adotada no curso, avaliada como 

ótima por 76% e boa por 24%. 

Ainda acerca da metodologia do minicurso os alunos foram questionados sobre a 

linguagem de programação adotada tendo uma avaliação positiva por 100% dos 

participantes. O kit robótico adotado durante as aulas recebeu também uma avaliação 

positiva por todos os participantes. Mais um resultado positivo que correspondeu as 

expectativas existentes durante a elaboração do minicurso e provando que a escolha de um 

kit robótico de montagem facilitada aliado a uma linguagem de programação ideal para 

iniciantes foi bem-sucedida. 

Os participantes foram questionados também se após o que foi aprendido no 

minicurso eles se sentiam mais motivados a seguir em alguma área da informática, tendo a 

opção ‘sim’ selecionada por 68%, ‘um pouco’ por 24% e ‘não’ por 8%. Um resultado que 

mostra que mais da metade dos alunos acabaram desenvolvendo um interesse pela área da 

informática correspondendo a uma das expectativas do curso que consistia em incentivar o 

estudo da área no município. 

Sobre as expectativas que os participantes possuíam acerca do curso obtivemos o 

resultado de que 96% tiveram suas expectativas totalmente correspondidas enquanto que 

apenas 4% tiveram suas expectativas correspondidas parcialmente. Por fim, os alunos 

enviaram um pequeno depoimento sobre o curso dando suas opiniões com possíveis 

melhoras que poderiam ser adotadas. Destacamos aqui o depoimento de um dos 

participantes que afirmou o seguinte:  

“Na minha opinião o curso desde sempre foi muito bom, com professores muito 

qualificados que acompanhavam de perto o desenvolvimento de cada aluno. Gostei muito e 

foi muito proveitoso, aprendi várias coisas que não sabia e mudou meu conceito sobre 

informática e robótica.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente artigo procura relatar os resultados obtidos ao fim das atividades para 

ensino de programação e robótica aos alunos do 8º e 9° ano da rede de ensino considerando 

que essa ainda é uma área pouco difundida no município de Parelhas e no interior do 

estado do Rio Grande do Norte. O ensino dessas tecnologias é possível graças a facilidade 

de uso dos kits robóticos e da linguagem de programação adotada aliados a estrutura 

ofertada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN).  

Os resultados obtidos corresponderam as expectativas desenvolvidas durante o 

planejamento do curso trazendo informações importantes sobre a recepção dos alunos 

quanto ao que foi ensinado e possibilitando assim possíveis melhoras a serem adotadas 

durante a formação de novas turmas. 

Como trabalhos futuros, pretende-se criar ofertas de novas turmas para que seja 

possível abranger novos alunos bem como a criação de novos cursos que deem 

continuidade ao já ofertado proporcionando novos ensinamentos, alguns mais avançados, 

aos participantes. Pretende-se também ofertar oficinas de robótica para a população em 

geral afim de proporcionar um contanto com a robótica ao maior número de pessoas 

possíveis. 
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ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO

Este projeto teve como intuito investigar as 

concepções do corpo docente e da gestão 

escolar da Escola Municipal Arnaldo Bezerra, 

na cidade de Parelhas – RN, sobre seus 

conhecimentos em relação ao uso da 

Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TICs), assim como analisar suas práticas diante 

as novas perspectivas pedagógicas. A proposta 

do projeto EDUTEC tinha como foco capacitar 

os educadores com novos recursos que 

contribuem para o avanço educacional. Diante 

da restauração do laboratório de informática foi 

possível atender o uso das novas tecnologias 

para melhor desempenho escolar. 

ABSTRACT

This project aimed to investigate the faculty 

and school management conceptions of the 

Arnaldo Bezerra Municipal School, in the 

city of Parelhas - RN, about their 

knowledge regarding the use of Information 

and Communication Technology (TICs), as 

well as to analyze their practices the new 

pedagogical perspectives. The EDUTEC 

project proposal focused on empowering 

educators with new resources that 

contribute to educational advancement. 

Faced with the restoration of the computer 

lab, it was possible to meet the use of new 

technologies for better school performance. 

1 INTRODUÇÃO 

Conforme as ferramentas tecnológicas vêm se difundindo e revolucionando as 

estruturas educacionais e sociedade em geral, é possível constatar um crescimento na 

geração e na difusão de conhecimentos que circulam pelos mais diversos meios de 

comunicação e tecnologias de transmissão. Além disso, a utilização de 

diversas tecnologias revolucionou e impulsionou o sistema de conhecimento científico na 

sociedade. Porém, o Brasil é um país que produz pouca inteligência educacional e, por 

consequência, tem grandes dificuldades de desenvolver pesquisas relevantes no cenário 

educacional mundial. Se por um lado isso lega ao país as últimas posições nos rankings de 

PALAVRAS-CHAVE: Capacitação de Professores, Ensino-aprendizagem, Práticas Pedagógicas, 

TICs. 

KEYWORDS: Teacher Training, Teachinf-learning, Pedagogical Practices, TICs. 
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avaliação de desempenho, por outro lado permite que seus pesquisadores tenham mais 

liberdade e oportunidades para inovar em pesquisas e realizar projetos que visem a 

reformulação do nosso sistema educacional.  

Atualmente com a democratização do acesso à informação e as tecnologias digitais, 

são disponíveis uma gama de possibilidades, como acervos de materiais e a presença de 

ferramentas que auxiliam no desenvolvimento acadêmico, tanto do aluno quanto do 

professor.  Diante desse cenário, com a implantação dos computadores presentes na 

sociedade, não demorou muito para que chegassem às escolas como ferramenta de auxílio 

para a modernização do sistema educacional, racionalizando a metodologia de educação 

para milhões de estudantes e principalmente concretizando o aprendizado da sociedade 

escolar.  

Diante deste cenário, o professor precisa apropriar-se dessa gama de oportunidades 

proporcionadas pelas TICs, e utiliza-las como aliadas nas práticas pedagógicas, para que 

seu uso ocorra com uma perspectiva pedagógica produtiva. Mas, para que o educador 

utilize e altere sua prática pedagógica, precisa de uma formação que auxilie neste processo. 

Com isso, supõe-se que as inúmeras discussões relacionadas a formação do professor com 

o uso das tecnologias estabeleçam uma ligação que gera um efeito positivo, para que as

instituições busquem adotar novas estratégias e possam conquistar escolas mais dinâmica e

atrativa para o aluno. Tal perspectiva, consideravelmente, interfere nas maneiras de se

“fazer educação”, sendo hoje, muito comum acompanhar na mídia entrevistas, reflexões e

depoimentos de educadores a respeito da integração de computadores, smartphones e

outros recursos tecnológicos que contribuem para o conhecimento em sala de aula.

(PEREIRA et al, 2017).

Desse modo, o presente projeto teve como principal objetivo analisar as 

possibilidades da utilização dos recursos tecnológicos e capacitação de professores e 

gestores da rede pública diante das ferramentas tecnológica, visando a necessidade de 

associar as práticas de educação dos mesmos com novas metodologias tecnológicas, para 

que conquistem melhores resultados diante da nova geração de alunos e das novas 

necessidades de formação.  

2 METODOLOGIA 

O planejamento e organização do projeto EDUTEC foi realizado em cinco etapas. 

A primeira consistiu na aplicação de um questionário semiestruturado entre os docentes da 

referida escola para reunir informações que seriam necessárias para o avanço das 

atividades previstas no referido projeto. O questionário possuía vinte perguntas sobre a 

experiência com tecnologia dos educadores em sala de aula, como por exemplo: a) se 

tinham conhecimentos sobre alguma proposta pedagógica; e b) com qual frequência 

utilizavam as ferramentas tecnológicas; dentre outras perguntas que se tornaram essenciais 

para o cumprimento desta etapa. Após isso, todas as informações coletadas por meio do 

formulário, foram analisadas e tabuladas.   

Na segunda etapa, diante dos dados analisados e com a verificação do laboratório, 

realizou-se algumas alterações, como por exemplo, a limpeza dos computadores, 
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manutenção das máquinas com a restauração dos hardwares e atualização dos softwares, 

visando o reaproveitamento para oferecer segurança aos alunos e professores no momento 

da utilização dos equipamentos. Assim, o laboratório de informática foi revitalizado com o 

intuito de torná-lo mais propício para realização das oficinas, que seriam desenvolvidas 

para capacitar os docentes no uso das novas tecnologias. Logo após, na terceira etapa do 

projeto, realizaram-se sessões semanais de brainstorm, que definiram a forma que a 

problemática seria abordada, planejando suprir as necessidades tecnológicas dos 

profissionais da educação. As sessões também serviram como ferramenta para auxiliar e 

dar contorno à proposta do projeto, definindo estratégias e desenvolvendo materiais que 

seriam utilizadas nas palestras pedagógicas.  

 Na quarta etapa, utilizaram-se os materiais desenvolvidos para ministrar o curso 

FIC (Formação Inicial e Continuada), que capacitou e promoveu o diálogo sobre a temática 

do uso de TICs e modelos híbridos de ensino. O curso foi ministrado no total de vinte 

horas semanais, abordando a importância do gmail e de suas ferramentas: a) o Drive, que 

facilita o armazenamento de documentos na nuvem; b) Google planilhas, que 

desempenhou papel importante, já que os docentes utilizavam planilhas manuais para o 

controle do diário escolar, passaram a produzi-las nas planilhas eletrônicas, que 

proporcionou melhorias no controle pedagógico e administrativo; e c) o programa Word, 

que ressaltou-se as formas de formatação básica e entre outras ferramentas, que tornam-se 

essenciais na trajetória acadêmica dos participantes do curso. Na última etapa foram 

ministradas palestras relacionadas a formação pedagógica, enfatizando a importância de 

vídeos aulas como complemento no ensino presencial, sobre métodos de sala de aula 

invertida e questões voltadas para melhoria do ensino. A última palestra do curso abordou 

dicas e estratégias indispensáveis para produzir apresentações com um impacto positivo, 

diante do meio que a mesma esteja inserida.  

Com o curso concluído, proporcionou novos conhecimentos sobre a utilização das 

ferramentas que foram adquiridas e novas reflexões sobre as técnicas de ensino que foram 

aperfeiçoadas. Assim proporcionando interação com as possibilidades tecnológicas 

presentes em computadores e smartphones.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir do cumprimento das ideias propostas, o laboratório de informática passou 

por mudanças para beneficiar os docentes e discentes da escola. Duas questões se 

mostraram urgentes: primeiro, a reorganização das bancadas e dos cabos, que antes 

estavam espalhados pelo laboratório de forma irregular, dificultando o funcionamento e o 

acesso das máquinas, e segundo a falta de segurança do local. Para resolver este problema 

os cabos foram organizados de forma que não interferisse no desempenho das máquinas e 

locomoção dos alunos. Em seguida, foi realizada a limpeza das dezesseis máquinas e a 

manutenção de oito gabinetes que estavam com os seguintes problemas: i) erro no sistema 

operacional; ii) BIOS que é o chip responsável pela execução de tarefas; iii) drive de áudio, 

que são responsáveis pelo processamento de áudio entre o sistema operacional e as saídas 

de som do computador; iv) limpeza dos pente de memória RAM, que são responsáveis 

pelo processamento de dados; e v) placa de vídeo onboard, componente do hardware 
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responsável por administrar e controlar as funções de vídeo na tela. Com isso, o laboratório 

estava pronto para ser usado pelos educadores e alunos.  

Diante desse novo cenário aplicou-se o primeiro questionário voltado para a gestão 

escolar e o corpo docente com o propósito de extrair informações pessoais sobre seus 

aparatos tecnológicos. Entre os vinte e cinco gestores e educadores que responderam ao 

questionário, os resultados foram positivos, com uma porcentagem de 100% de interesse 

no curso, já que todos tinham acesso à internet e gostariam de conhecer algum tipo de 

ferramentas tecnológicas. 

O segundo questionário foi destinado para matricular os professores e gestores que 

estavam dispostos a participar do curso. Foram disponibilizadas quinze vagas, priorizando 

os setores da escola que tinham maior dificuldade. Como por exemplo, o setor de gestão 

acadêmica, que utilizava planilhas manuais para o controle de seus diários, esse método 

não era tão eficiente para o controle efetivo dos docentes em relação às faltas e notas. 

Diante disso, os diários passaram a ser eletrônicos, através da ferramenta google planilha, 

que guarda os dados pessoais e acadêmicos dos alunos, fazendo com que tudo seja 

automatizado facilitando o trabalho dos professores. Além disso, com um melhor 

conhecimento sobre o funcionamento e possibilidades disponíveis ao utilizar as planilhas 

eletrônicas, alguns professores passaram a manusear diariamente a ferramenta. Facilitando 

a realização de tarefas como a administração de orçamento pessoal e principalmente a 

interação com a equipe de trabalho. Como também as formas de organizar conteúdos 

acadêmicos e realizar apresentações tornaram-se mais práticas e dinâmicas ao adotarem o 

google apresentações. 

Diante do déficit dos educadores com as ferramentas tecnológicas, observou-se que 

seria benéfico aprofundar seus conhecimentos sobre o programa Word, usando a barra de 

ferramentas para auxiliar na escrita de documentos mais detalhados, como por exemplo, o 

uso sumário automático, da régua para alinhar os parágrafos, utilizar a quebra de página, 

modificar ou criar novos estilos, manusear nota de rodapé e cabeçalho, acrescentar 

imagens e também tabelas ao texto. Todos esses recursos são técnicas simples do nosso 

cotidiano, porém para alguns professores de escolas públicas que não têm conhecimento 

aprofundado sobre essas ferramentas é importante para o melhor desempenho de novas 

tarefas que podem ser executadas com mais facilidade pelos educadores. Além disso, foi 

realizada uma palestra sobre "Educação e Tecnologia", para apresentar aos educadores que 

o uso da tecnologia pode transformar o ambiente escolar e contribuir com novos métodos

de ensino-aprendizagem, já que as novas ferramentas tecnológicas têm grande potencial

para promover qualidade na educação e também aproximar a escola do novo mundo

tecnológico que o aluno está inserido. Em seguida realizou-se outra palestra sobre

"Apresentações que Marcam", para melhor realização e entrega de uma apresentação

interessante e dinâmica, fazendo com que ao final da mesma o ouvinte sinta-se inspirado e

satisfeito.

Como discussão final elaborou-se um questionário para que os participantes do 

projeto EDUTEC pudessem avaliar o curso respondendo perguntas, como por exemplo: 

qual nível de esforço e aprendizado do curso, se os conteúdos ministrados nas aulas foram 

relevantes e por último se eles indicariam o projeto para outros educadores. Diante a última 

pergunta observou-se que todas as respostas foram “sim”, ou seja, todos os professores e 

gestores que estavam presentes indicariam o curso para outros professores (Figura 1).   
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Figura 1 - Indicação de Curso 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

Figura 2 – Nível de Aprendizado 

Fonte: Elaborada pelo autor.  

O nível de aprendizado dos educadores ao final do curso é relevante para a 

avaliação do projeto. Como pode-se observar os dados apresentados, enfatiza a 

importância e necessidade de projetos desse porte em escolas públicas. Percebe-se que o 

número de professores que se consideravam com o nível fraco, no início do curso, 

desaparece no término do projeto, percebe-se também que aumenta o número de 

professores no nível satisfatório e surge o indício do nível excelente. Com isso, o trabalho 

desenvolvido revelou-se um caminho hábil para facilitar a construção de conhecimentos 

voltados para a inserção das TICs no meio educacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A implantação do deste projeto teve como contribuir para que os gestores e 

professores pudessem usar tecnologia em sala de aula de maneira benéfica, já que ficou 

explícito que havia uma carência na esfera da formação dos educadores e também na 

infraestrutura escolar. Com a realização do projeto, amenizou-se a problemática e 

introduzir novas práticas de ensino-aprendizagem. Com isso, o laboratório de informática 
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foi recuperado para que a comunidade escolar pudesse aproveitar o novo ambiente, 

contribuindo para estudos e pesquisas científicas. Em seguida com o curso FIC, o corpo 

docente e a gestão escolar foram aptos para conduzir os ferramentais digitais, tendo como 

intuito tornar as aulas mais práticas.  

Ao final do curso, foram capacitados entre quinze professores e gestores com as 

ferramentas tecnológicas e pedagógicas, tendo como foco aprimorar e renovar seus 

conhecimentos em meio ao avanço tecnológico e ao novo cenário educacional. Em face 

das ações realizadas, considerou-se que o projeto EDUTEC foi um sucesso, já que auxiliou 

tanto na formação dos integrantes discentes do IFRN Parelhas, quanto na atualização 

profissional dos educares e gestores da escola atendida pela proposta.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A incorporação da informática em nossas vidas traz 

incontáveis benefícios, porém há uma parcela 

expressiva da população que não tem acesso às 

tecnologias e nem as competências necessárias para o 

seu uso. O presente trabalho descreve a experiência 

de um projeto de letramento digital para 16 alunos de 

uma escola municipal em Jardim do Seridó/RN. O 

projeto traz aos estudantes noções básicas de 

informática e de programação. Espera-se ao seu final 

oportunizar o conhecimento de novas tecnologias, 

promovendo simultaneamente uma participação mais 

efetiva e crítica na sociedade. 

ABSTRACT 

The incorporation of computing in our lives brings 

countless benefits, but there is an expressive part of 

the population that does not have access to the 

technologies and the skills required for its use. The 

present work describes the experience of a digital 

literacy project for 16 students of a municipal school 

in Jardim do Seridó / RN. The project brings students 

the basics of computer science and programming. Its 

end is expected to provide an opportunity to learn 

about new technologies, while promoting a more 

effective and critical participation in society. 

1 INTRODUÇÃO 

O acesso e uso efetivo e adequado das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) pode 

proporcionar oportunidades concretas de melhorias de vida para a população. O avanço dos últimos 

anos em tecnologias de hardware e software, além da expansão da conectividade com a internet tem 

contribuído para tornar o mundo notavelmente mais complexo, interconectado e centrado no acesso 

a informações.  

Podemos afirmar, a partir deste princípio, que o modo com que as crianças e jovens de hoje 

conseguirão relacionar-se com a tecnologia e com a computação, especificamente, trará grande 

impacto na economia e na sociedade do futuro (BARR, HARRISON e CONERY, 2011; CROW, 

2014; CARVALHO, 2015). 

Diversas são as pesquisas que afirmam uma evolução no rendimento escolar após o ensino de 

computação (SILVA e COSTA, 2017; SANTOS e MEDEIROS, 2017; LEITE e BRAGA, 2009). O 

ensino da computação, em especial da Lógica de Programação, pode auxiliar no desenvolvimento do 

poder cognitivo das crianças e dar suporte a aprendizagem de outras disciplinas do currículo 

(ARAÚJO et al., 2015). Além disso, a utilização de novas estratégias de ensino de computação na 

PALAVRAS-CHAVE: Informática. Competências. Letramento Digital 
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educação regular pode trazer benefícios para resolução de outras questões críticas, como o déficit 

brasileiro de profissionais da área de TI (SOFTEX, 2013) e os altos índices de evasão nos cursos 

superiores de computação (SEMESP, 2016). 

Mas, apesar de haver um “consenso” sobre a importância da adoção do ensino de habilidades 

em computação, principalmente para o estímulo e promoção de melhorias na aprendizagem de modo 

geral, esta prática ainda não é, nem de perto, uma realidade observada na educação brasileira. Esta 

integração harmoniosa e proveitosa do ensino de computação é ainda mais escassa ou inexistente se 

observarmos a realidade da rede pública de ensino e, de modo mais crítico, quando observamos a 

situação das cidades do interior. Sendo assim, não é possível discutir o ensino de computação quando 

grande parte dos alunos das escolas públicas não domina sequer as competências básicas para o uso 

consciente e crítico das TIC. 

Diante da falta ou inexistência de iniciativas como esta, este trabalho relata a experiência do 

desenvolvimento de um projeto de extensão realizado na cidade de Jardim do Seridó/RN. O projeto, 

ainda em andamento, tem como objetivo ofertar um curso de formação em computação básica para 

estudantes do ensino fundamental de uma escola pública, visando a capacitação para o uso das TIC 

em benefício da aprendizagem interdisciplinar e para melhoria do rendimento escolar, alcançadas 

mediante o desenvolvimento de habilidades e competências voltadas principalmente para a resolução 

criativa de problemas. 

2 METODOLOGIA 

Ao analisar o perfil de uso das TIC, de acordo com Ávila & Holanda (2006), existem barreiras 

que influenciam no comportamento dos indivíduos, dificultando seu uso de forma livre e autônoma. 

As barreiras econômicas, por exemplo, impossibilitam o acesso às TIC àqueles que sofrem por 

insuficiência de renda. Diante disso, o projeto abrange em sua estrutura metodológica a presença da 

pesquisa qualitativa, destacando a importância de proporcionar uma autoavaliação tanto para os 

desenvolvedores do curso quanto para o público participativo, pois compreende uma abordagem 

crítica, na qual o curso engloba meios didáticos que satisfaçam as necessidades do público presente. 

Ademais, o projeto está sendo implementado através de um curso com vistas ao letramento 

digital à alunos do ensino fundamental. A escola selecionada para a realização do curso foi a Escola 

Municipal Professora Maria de Lourdes Medeiros Cunha na cidade de Jardim do Seridó/RN. A escola 

possui um total de 200 alunos, porém, o público alvo do projeto são os alunos do sétimo ano do ensino 

fundamental que estudam no turno matutino. A turma foi escolhida em acordo com a direção da 

escola e, para isso, foi levado em conta, dentre outros fatores, o tamanho da turma (18 alunos), devido 

a disponibilidade da quantidade de computadores do laboratório e também, o reconhecimento da 

direção da escola no engajamento da turma em suas atividades extracurriculares, o que diminui as 

chances de evasão dos estudantes do projeto no seu decorrer. 

O curso está sendo efetivado principalmente através de aulas presenciais, teóricas e práticas, 

no laboratório de Informática do Telecentro (biblioteca) da cidade de Jardim do Seridó/RN. O mesmo 

totaliza uma carga horária de 40 horas. As aulas são ministradas duas vezes por semana, uma hora e 

meia por encontro, no contraturno de aulas da turma, isto é, no turno vespertino. 

Para dar suporte às aulas, o curso disponibilizou aos participantes recursos como materiais 

didáticos impressos e, principalmente, materiais digitais, estes sendo disponibilizados através das 

plataformas como o Drive da Google. As aulas do curso foram planejadas pela equipe, que inclui o 

coordenador e alunos voluntários. Os alunos se dividiram com a tarefa de ministrar as aulas e dar o 

suporte como tutores. Foram pelo menos três membros da equipe em cada aula, garantindo o apoio 
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integral aos participantes, facilitando o acompanhamento sistemático durante as atividades diárias e 

ajudando a identificar e antecipar problemas de aprendizagem, esclarecendo as dúvidas existentes. 

Ao ingressar no curso, o participante foi guiado por meio de orientações referentes à sua 

estrutura básica de funcionamento, sobre a metodologia de trabalho, procedimentos metodológicos e 

métodos avaliativos.  

O curso se baseia nos três eixos de organização de conhecimento da área de computação 

sugeridos pela Sociedade Brasileira de Computação (ZORZO et al. 2017). Inicialmente o curso 

incorpora a presença de conteúdos que enfatizam o Mundo Digital, estes apresentando tópicos 

introdutórios de informática e tecnologias; e também  a Cultura Digital (Internet e programas 

aplicativos), para que os estudantes compreendam o impacto e decorrências da revolução digital e 

dos avanços do mundo digital na humanidade, além de utilizar uma forma eficiente e crítica de 

ferramentas que auxiliem a obter, analisar, sintetizar e comunicar informações de formatos e com fins 

diversos. Em sua parte final, o curso dará ênfase no desenvolvimento do Pensamento Computacional, 

introduzindo a lógica e programação através da ferramenta Scratch (RESNICK et al. 2009). Esta 

etapa traz consigo o benefício de favorecer aos estudantes a compreensão e utilização de técnicas para 

construir soluções algorítmicas, isto é, construir algoritmos que solucionem problemas a partir do 

desenvolvimento de habilidades como a abstração e entre outras. 

A execução do projeto está sendo acompanhada e avaliada através de reuniões periódicas e da 

coleta de dados de fontes diversas. A checagem do andamento do curso e avaliação de cumprimento 

dos objetivos é realizada de forma continuada e não apenas circunstancialmente. Isto envolve a 

observação regular de dados relacionados: (i) ao curso, como o percentual de aulas ministradas em 

acordo com o cronograma estabelecido e o número real de evasões e desistências; (ii) aos tutores, a 

partir da avaliação de cumprimento dos planos de trabalho, pontualidade e assiduidade nas aulas e; 

principalmente (iii) aos participantes (alunos), através da avaliação de sua aprendizagem, cujos 

fundamentos ancoram-se na perspectiva da avaliação emancipatória, a qual tem como objetivo a 

libertação dos educandos, provocando-os à crítica (IFRN, 2012). 

Além dos instrumentos de avaliação de aprendizado dos participantes e do acompanhamento 

do cumprimento das metas quantitativas (aulas ministradas, número de evasões, etc), ainda utilizamos 

instrumentos de avaliação qualitativa das atividades desenvolvidas. A cada ciclo de aulas realizadas, 

há reuniões com os envolvidos no projeto onde são relatadas ações e problemas, discutidas ações e 

para produção de relatórios, que poderão ser posteriormente utilizados para acompanhamento regular 

do projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto teve início no mês de abril e teve um total de 16 inscritos, dentre os 18 pretendidos. 

Os participantes passaram por uma avaliação de perfil por meio de questionários para que assim 

fossem analisadas as dificuldades existentes. Diante das respostas obtidas, foi perceptível o quanto o 

público-alvo desconhecia as TIC. Desta forma, o projeto pôde direcionar melhor suas ações com o 

intuito de proporcionar aos alunos a descoberta gradual das tecnologias e como elas podem contribuir 

para seu desenvolvimento escolar e social. 

Além disso, por meio do questionário identificou-se também que os alunos possuíam pouco 

ou nenhum contato com computadores, mostrando um enfático grau de distanciamento das TIC, 

excetuando-se o uso de celulares. No decorrer das aulas, esta dificuldade pôde ser mitigada, pois os 

alunos interagiram com a máquina de forma mais frequente e segura. 
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O curso em sua primeira etapa integrou a informática básica, através da qual os participantes 

desenvolveram trabalhos relativos ao uso do sistema operacional, formatação de textos e criação de 

slides. A partir do desenvolvimento desses trabalhos foi possível avaliar o desenvolvimento e medir 

o progresso dos alunos com relação ao início do projeto.

Na segunda etapa, o curso está direcionando práticas que desenvolvam o pensamento 

computacional nos alunos, por meio da criação de jogos com temática sociais. Estes trabalhos estão 

proporcionando o alcance de resultados satisfatórios, pois diante da sua execução é perceptível que 

os alunos estão desempenhando o seu conhecimento lógico através de algoritmos criados por eles 

mesmos. Como resultado desta etapa, espera-se que os estudantes tenham produzido seus próprios 

jogos utilizando os conhecimentos de lógica e programação adquiridos durante as aulas. A figura 1 

apresenta o momento de uma as aulas de programação utilizando o Scratch. 

Figura 1 - Alunos durante a aula de programação (Fonte: autoria própria) 

Mediante a conclusão deste projeto, espera-se que seus participantes estejam efetivamente 

capacitados para o uso básico das tecnologias da informação e comunicação. A partir dos conteúdos, 

das discussões e das práticas efetivadas durante o curso, espera-se também que os jovens formados 

tenham adquirido (ou intensificado) habilidades que facilite sua aprendizagem de forma 

interdisciplinar, contribuindo para melhorias de rendimento em outras áreas de conhecimento. 

Espera-se ainda que estes alunos possam ser estimulados a multiplicarem seu conhecimento, fazendo 

com que as competências e habilidades assimiladas possam ser disseminadas, principalmente, para 

seus familiares, e posteriormente para a comunidade local, ampliando as expectativas dos resultados 

do curso. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O trabalho de extensão realizado permitiu a verificação da relação intrínseca entre a inclusão 

digital e a inclusão social, mostrando que não é possível separar estas duas áreas. A compreensão das 

TIC traz o entendimento de que elas possuem um papel fundamental na mudança social, podendo 

modificar a sociedade e melhorá-la.  

Assim, partindo do desafio que é a garantia do acesso à tecnologia e as TIC, faz-se necessário 

que outras instituições busquem e apliquem iniciativas como estas para assegurar o bem estar social, 

a redução da desigualdade, o progresso social e o conhecimento tecnológico. Deste modo, o presente 

projeto apresenta como principais contribuições: i) uma iniciativa que diminui um problema social 

trazendo acesso à tecnologia como forma de aprendizado; ii) o desenvolvimento e aprimoramento de 

práticas extensionistas e de pesquisa dos alunos do IFRN que trabalham no projeto, para que possa 

ser aperfeiçoada sua qualificação profissional por meio da interação entre a sociedade e o 
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conhecimento acadêmico e iii) ser ponto de partida para que outras iniciativas como estas possam ser 

realizadas, alcançando assim um desenvolvimento na formação de alunos locais. 
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ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O projeto "Mulher@s na Informática" visa mudar a 
realidade de 30 mulheres em situação de 
vulnerabilidade social no agreste potiguar, por meio 
da oferta do curso de Operador de Computador 
segundo a metodologia do Programa Mulheres Mil. 
Com 203 horas, o curso prevê ações para o resgate da 
cidadania das mulheres, de seus filhos e de suas 

comunidades. Apesar de estar em andamento, 
resultados já podem ser vistos: a participação das 
mulheres em outras ações do Campus (cursos de 
pintura e fotografia), a elevação da autoestima e a 
inscrição de filhos das estudantes no Exame de 
Seleção do IFRN. 

ABSTRACT 

The project "Women in Computing" aims to change 
the reality of 30 women in situation of social 
vulnerability in Rio Grande do Norte, through the 
offer of the course of Computer Operator according 
to the methodology of the Women Thousand 
Program. With 203 hours, the course provides actions 
to rescue the citizenship of women, their children and 
their communities. In spite of being in progress, 

results can be seen: participation of the women in 
other actions of the Campus (courses of painting and 
photography), increase of self-esteem and the 
enrollment of children of the students in the Exam of 
Selection of IFRN. 

1 INTRODUÇÃO 

Ao longo da história do Brasil, muitas mulheres foram excluídas do processo educacional 
formal não apenas em função das desigualdades sociais mas também em razão da desigualdade de 
gênero, o que favoreceu a situação de vulnerabilidade social em que atualmente se encontram. Nesse 
cenário, surge o Programa Mulheres Mil, que se propõe a contribuir para a redução dessas 
desigualdades sociais e promover a equidade de gênero, por meio da educação e do trabalho.  

PALAVRAS-CHAVE:  Mulheres Mil, Curso, Informática, IFRN Nova Cruz, Cidadania 

KEYWORDS:  Women Thousand Program, Course, Computing, IFRN Nova Cruz, Citizenship 
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O projeto "Mulher@s na Informática" objetiva a transformação da realidade dessas mulheres 
por meio da oferta do Curso de Qualificação Profissional em Operador de Computador, na 
modalidade presencial, segundo a metodologia do Programa Mulheres Mil. Tal curso envolve não 
somente conhecimentos na área de informática mas também experiências que promovem o resgate 
da dignidade e da cidadania das mulheres, impulsionando-as a ressignificarem suas vidas, 
transformando também a história de seus filhos e de suas comunidades. O projeto beneficia 30 
mulheres de baixa escolaridade e que se encontram em situação de vulnerabilidade social, residentes 
nos municípios de Nova Cruz e Santo Antônio, no Agreste Potiguar. O curso possui carga horária de 
203 horas, duração de 5 meses, é ofertado no turno noturno e suas disciplinas e outras atividades são 
ministradas pelos docentes e técnicos-administrativos do IFRN Campus Nova Cruz. O custeio do 
projeto é de vinte dois mil e oitocentos reais, destinados ao auxílio financeiro das estudantes, à 
bolsista, aos fardamentos e aos materiais de consumo, por meio da Pró-reitoria de Extensão do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).  

O IFRN preconiza, no bojo de suas ações para a oferta de uma educação de qualidade, a 
transformação social dos alunos. Sua função social é modificar a realidade das pessoas por meio da 
produção e da socialização do conhecimento além do exercício da cidadania, numa perspectiva de 
formação integral do ser humano, de modo a promover a igualdade e a justiça social. Dessa forma, é 
função do Instituto também resgatar sujeitos que socialmente foram excluídos dos 
processos educacionais formais, especialmente as mulheres, garantindo-lhes não somente o acesso a 
educação de qualidade como também a possibilidade de ressignificação e reconstrução do seu projeto 
de vida, de sua dignidade e de seus sonhos. 

No agreste potiguar, em especial nos municípios de Santo Antônio e Nova Cruz, o 
desenvolvimento econômico se dá em decorrência do comércio, que é notoriamente uma das áreas 
que mais crescem no Rio Grande do Norte, sendo fonte de renda para milhares de pessoas. Esse 
crescimento vem acompanhado, inevitavelmente, do uso de novas tecnologias, de ferramentas 
computacionais que outrora não estavam popularizadas, o que tem gerado uma grande demanda de 
profissionais mais qualificados para atuar nesses setores. Inserir-se no mercado de trabalho cada vez 
mais tecnológico torna-se um desafio que requer o desenvolvimento de várias habilidades e 
competências. Um desafio ainda maior para as cidadãs que não tiveram acesso à educação e, assim, 
a oportunidade de elevar a sua escolaridade e sua experiência profissional. 

Nessa esteira, o curso de Operador de Computador aparece como uma opção para 
a atualização e a formação de profissionais qualificadas, favorecendo a inserção no mundo do 
trabalho, tendo em vista o avanço tecnológico e a informatização das atividades nos estabelecimentos 
industriais, comerciais, bancários, entre outros. A ação visa fornecer uma capacitação inicial a 
mulheres que tenham concluído ou estejam cursando o ensino fundamental, que estejam em situação 
de vulnerabilidade social, que tenham baixa renda ou estejam ora do mercado de trabalho. Com foco 
também na formação humana, o curso propõe-se a pensar a mulher em suas várias dimensões, por 
meio da oferta de disciplinas e atividades atinentes à questão de gênero, ao papel assumido pela 
mulher ao longo da história, à ética, à saúde, à corporeidade, dentre outras.  

Nesse sentido, o IFRN se propõe, por meio do Programa Mulheres Mil, a formar profissionais 
capazes de realizar atividades de Operador de Computador, de modo a contribuir para o 
desenvolvimento da região bem como suprir a carência profissional do nosso estado, notadamente na 
região Agreste, sempre procurando desenvolver, nessas profissionais, habilidades para atuar no 
planejamento e na execução de atividades de escritório e de atendimentos ao público, utilizando os 
principais softwares para escritórios. 

A implementação do Projeto "Mulheres na Computação", no IFRN Nova Cruz, justifica-se, 
portanto, pela necessidade que essas mulheres possuem de crescer não somente para acompanhar o 
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desenvolvimento tecnológico mas também de maneira holística, ou seja, biopsicossocialmente. Esse 
desenvolvimento ocorre por meio da aquisição de novos conhecimentos na área da operação de 
microcomputadores além de experiências ligadas à autoestima, à cidadania, à promoção e à prevenção 
em saúde, dentre outras possibilitadas pelo curso. Faz-se mister ressaltar que o projeto em questão é 
de extrema relevância, pois permite o crescimento pessoal e profissional das alunas, incluindo-as no 
processo educacional e no mundo do trabalho, o que contribui diretamente com o desenvolvimento 
socioeconômico da região Agreste. 

2 METODOLOGIA 

O projeto vem sendo executado segundo a metodologia do Programa Mulheres Mil, a qual 
preconiza procedimentos para o acesso, a permanência e o êxito das estudantes no curso. Inicialmente, 
foram firmadas parcerias com as prefeituras de Nova Cruz e Santo Antônio, por meio das secretarias 
de assistência social e de transporte e dos CRAS, com vistas a viabilizar a seleção das mulheres bem 
como garantir o transporte para que elas pudessem frequentar as aulas. Além disso, contatamos 
também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Cruz, para possibilitar a participação de 
mulheres do Projeto de Assentamento Rural José Rodrigues Sobrinho, criado pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

Firmadas as parcerias, partimos para o processo de inscrição em três locais distintos 
(Assentamento José Rodrigues Sobrinho, CRAS e IFRN Campus Nova Cruz). As interessadas 
preencheram formulário de inscrição, e a seleção foi realizada pelo Serviço Social do Campus, com 
base nos critérios definidos pelo Programa. Foram selecionadas 30 mulheres, sendo 7 do Projeto de 
Assentamento Rural José Rodrigues Sobrinho, 6 do município de Santo Antônio e 17 de áreas urbanas 
de Nova Cruz. 

As estudantes foram recepcionadas e realizaram as etapas iniciais previstas pelo Programa 
Mulheres Mil (notadamente, aula inaugural e mapa da vida). Foi entregue a cada uma delas um kit 
contendo bolsa, caderno, lápis, caneta e borracha além de uma camiseta da farda do IFRN. 
Mensalmente, é paga uma bolsa de R$ 120,00 a cada estudante, com vistas a garantir sua permanência 
no curso, durante cinco meses. 

As disciplinas do curso vêm sendo ofertadas por docentes e técnicos e têm envolvido uma 
gama significativa de profissionais da língua portuguesa, da matemática, da informática, das artes, da 
administração, da segurança do trabalho, da saúde, da educação física etc. Os resultados e a frequência 
das estudantes têm sido satisfatórios. As aulas ocorrem três vezes por semana (terças, quartas e 
quintas-feiras), no turno noturno, em uma sala de aula do Campus. 

Os recursos financeiros estão sendo repassados sem maiores percalços, e o principal problema 
para o recebimento das bolsas é decorrente da situação de vulnerabilidade em que se encontram 
algumas mulheres, como, por exemplo, conta bancária encerrada ou impossibilitada de receber 
depósitos ou, até mesmo, dificuldade de conferir extratos bancários para se certificar da entrada ou 
não da bolsa. Todos os problemas estão saneados. 

A coordenação do projeto, com a ajuda da aluna bolsista, tem realizado um acompanhamento 
sistemático tanto das questões acadêmicas quanto das burocráticas, tendo em vista a necessidade de 
se combater a evasão e o desestímulo das estudantes. Até o presente momento (já estamos na segunda 
metade do curso), apenas uma estudante se evadiu, em razão de problemas de saúde seus e de seus 
familiares. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Até o presente (o projeto ainda está em andamento) foram ministradas as disciplinas de Língua 
Portuguesa, Matemática, Informática Básica, Saúde da Mulher, Autoestima e Relacionamento 
Interpessoal, Empreendedorismo, Geração de Renda, Segurança no Trabalho, Sistemas Operacionais, 
Corpo, Gesto e Expressão da Feminilidade e Gênero Feminino: a mulher na história, cidadania e 
diretos da mulher. Outras estão sendo ministradas: Planilha Eletrônica, Apresentação Eletrônica e 
Editor de Textos. Até aqui, o aproveitamento e a frequência têm sido satisfatórios. 

É importante destacar que temos incentivado a participação das mulheres em outros eventos 
promovidos pelo Campus, como os cursos de fotografia e pintura ministrados pelo professor de Artes 
Visuais, os quais algumas mulheres realizaram. Além disso, cerca de 25 mulheres participaram da 
mesa-redonda “Violência contra a mulher”, promovida no âmbito de outro projeto de extensão do 
Campus (Direitos Humanos em perspectiva), de modo que temos procurado integrar as estudantes à 
vida cotidiana do instituto. Em breve, as estudantes participarão de minicurso ofertado no âmbito do 
Encontro de Informática do Agreste Potiguar, evento produzido pelo grupo de Informática do 
Campus. 

Outros resultados importantes do projeto (e que não necessariamente têm a ver com a 
qualificação profissional em informática) dizem respeito 1) à elevação da autoestima das mulheres, 
que se sentem importantes por estudarem em um instituto renomado; e 2) à possibilidade de 
enxergarem a educação como ferramenta transformadora da realidade, o que se consubstancia no 
desejo (às vezes, necessidade) das mulheres de levarem seus filhos para conhecer o Campus e, 
inclusive, inscreverem aqueles que estão no nono ano do ensino fundamental para o Exame de 
Seleção de ingresso nos cursos técnicos integrados. Este último resultado comprova a função de 
multiplicadora que a mulher desempenha em sua família e em sua comunidade, de modo que investir 
em educação para a mulher é investir em educação para toda a sua família. 

Ao final do projeto, espera-se ofertar à sociedade potiguar, notadamente aos municípios de 
Santo Antônio e Nova Cruz, mulheres operadoras de computador, formadas em uma instituição 
referenciada, para atuarem nos mais diversos espaços em que a informática seja requerida. 

Registros fotográficos das atividades 
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Fotos: Coordenação do Projeto 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Mesmo antes da finalização do projeto, diversos resultados importantes já podem ser 
vislumbrados. Dentre eles, destacamos, 1) o envolvimento das mulheres em cursos diversos ofertados 
pelo Campus (pintura e fotografia); 2) a participação das mulheres em evento de combate à violência 
contra a mulher; 3) a perceptível elevação da autoestima das estudantes em razão de estarem 
frequentando um curso em uma instituição referenciada; e 4) o efeito multiplicador do curso/da 
mulher, que levou algumas estudantes a incentivarem a inscrição de seus filhos e parentes no Exame 
de Seleção para ingresso nos cursos técnicos integrados do IFRN. 

Além desses resultados, temos: a conclusão, com êxito, das disciplinas já ministradas e o 
desejo já manifestado pelas mulheres de seguirem a vida estudantil, elevando, assim, sua 
escolaridade, algumas, inclusive, pensando em continuar os estudos no próprio Campus. 

Por todas essas razões, entendemos que o projeto “Mulher@s na Informática” e o Programa 
Mulheres Mil como um todo são de suma importância para transformar a situação de desigualdade 
social e de gênero experimentada por muitas das mulheres do agreste potiguar, dando-lhes a 
oportunidade de elevar sua escolaridade, qualificar-se profissionalmente e encontrar novas 
perspectivas de vida. 
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Reurb-S na Prática Profissional 

QUEIROZ, J. B. S.1; GUEDES, A. L. P.2 e SILVA, A. S. L.3 
1,2,3 IFRN – Campus Natal Central; 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O projeto de extensão Reurb-S na prática 

profissional dá continuidade às atividades de 

regularização fundiária realizadas pelo Núcleo 

de Extensão e Prática Profissional da Diretoria 

de Construção Civil (NEPPCON), beneficiando 

a população de baixa renda do município de 

Natal e região metropolitana. O trabalho segue 

as etapas: cadastro de clientes, realização de 

visitas técnicas, elaboração de plantas e 

memoriais descritivos e assinatura por 

profissional habilitado. O projeto de extensão 

possui 43 clientes em atendimento, 20 

cadastrados no primeiro semestre de 2018. 

ABSTRACT 

The Reurb-S extension project in professional 

practice continues the land regularization 

activities carried out by the Extension and 

Professional Practice Nucleus of the Civil 

Construction Directorate (NEPPCON), 

benefiting the low-income population of the 

municipality of Natal and the metropolitan 

region. The work follows the steps: registration 

of clients, accomplishment of technical visits, 

elaboration of plants and descriptive memorials 

and signature by qualified professional. The 

extension project has 43 clients in attendance, 20 

registered in the first half of 2018. 

PALAVRAS-CHAVE: Regularização Fundiária, Interesse Social, Reurb-S, Topografia. 

KEYWORDS:  Land regularization, Social interest, Reurb-S, Topography. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em Natal, segundo levantamento do Conselho Municipal de Planejamento e Meio 

Ambiente da Cidade do Natal (COMPLAN), cerca de 70% dos imóveis da cidade não 

possuem escritura pública lavrada em cartório (MARQUES, 2018). 

A Lei 13.465 de julho de 2017, marco legal vigente da regularização fundiária no 

Brasil, cria o termo Reurb para definir a regularização fundiária urbana, processo que inclui 

“medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos 

urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes 

(BRASIL, 2017)”. A Reurb de Interesse Social (Reurb-S), corresponde à regularização 

fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por 

população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo municipal.  

A fim de suprir as necessidades de assistência técnica da população carente e de 

oferecer prática profissional aos alunos, objetivando relacionar conhecimentos teóricos e 

práticos, surgiu o Núcleo de Extensão e Prática Profissional (NEPP) vinculado à Diretoria 

de Construção Civil (DIACON) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - 

Campus Natal Central. O núcleo atua desenvolvendo projetos arquitetônicos, de instalações 

hidráulicas, sanitárias e elétricas além de levantamentos topográficos.  

A maioria dos processos do núcleo requerem projetos para a regularização fundiária, 

conforme gráfico de evolução histórica dos clientes atendidos (figura 1). No primeiro 

semestre de 2018 foram abertos 20 processos do tipo, o que corresponde a 67% dos clientes 

que procuraram o NEPPCON. 

Figura 1 – Tipos de projetos requisitados pelos clientes do NEPPCON. 

O projeto de extensão Reurb-S na prática profissional tem como especificidade 

produzir plantas e memoriais que integrarão processos judiciais e extrajudiciais de 

Usucapião, Desmembramento e Remembramento de terrenos, dando prosseguimento aos 

processos anteriormente cadastrados no núcleo e atendendo novos clientes que necessitem 

de projetos de regularização fundiária. 

2 METODOLOGIA 

O projeto Reurb-S, iniciado em 24 de abril do corrente ano, baseia-se na Lei 13.465 

de julho de 2017 que dispõe sobre os processos de regularização fundiária rural e urbana. O 
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público alvo do projeto é a população de baixa renda da cidade do Natal, pessoas com renda 

mensal máxima correspondente a dois 2 (dois) salários mínimos. 

No atendimento ao público, o cliente é entrevistado, caracterizado e cadastrado no 

sistema de acompanhamento de processos.  Nessa primeira conversa se toma conhecimento 

do tipo de serviço que o cliente necessita, dos fins a que se destinará o processo, da 

localização do terreno e dos dados pessoais para análise da renda mensal e contatos futuros. 

Em seguida, uma visita técnica é agendada de acordo com a disponibilidade do 

escritório, do requerente e do serviço de transportes do campus. Na visita técnica, 3 (três) ou 

mais estagiários, o número varia conforme as dimensões do terreno, e um responsável 

técnico, usualmente um professor da DIACON, dirigem-se à área que será levantada a fim 

de reconhecer o lote, realizando medições lineares e angulares concomitantemente à 

elaboração de um croqui (figura 2). Nas medições, são empregados instrumentos como 

trenas, teodolito e estação total, de acordo com o tamanho do lote. São obtidas as dimensões 

do lote, distância até a rua mais próxima e dados dos confinantes. 

É possível que o cliente não tenha, no momento da visita, o nome dos proprietários 

vizinhos. Nestes casos, o cliente é responsável por enviar os dados posteriormente. 

De posse do croqui com as informações coletadas “in loco” os alunos extensionistas 

iniciam o desenho das plantas utilizando um software CAD. 

Os projetos de regularização fundiária são constituídos por planta de situação, planta 

de locação do terreno e memorial descritivo seguindo modelos disponibilizados pelo 

escritório do núcleo sob acompanhamento e supervisão dos docentes responsáveis pelos 

serviços de topografia.  

Figura 2 – Medições durante as visitas técnicas. 

A Planta de situação visa situar o terreno em sua vizinhança, levando em 

consideração a disposição da malha viária e quaisquer pontos de referência próximos ao lote 

em questão, enquanto a Planta de locação objetiva caracterizar a área quanto às suas 

dimensões, confinantes e vias de acesso. O Memorial descritivo é o documento no qual são 

inseridos descritivamente os dados do lote apresentados nas plantas, assim como o 

georreferenciamento. O projeto é encaminhado ao docente responsável para revisão, 

fazendo-se correções até o aval final do docente, seguindo para a plotagem e assinatura das 

plantas e do memorial.  

Em seguida, o estagiário encarregado do atendimento entra em contato com o cliente 

a fim de saber se o boleto da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) pode ser gerado. 

Confirmado o pagamento do boleto, o CREA disponibiliza a impressão da ART e um novo 

contato com o cliente é realizado para a entrega do projeto. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao final do projeto espera-se obter como resultado a prestação de serviços técnicos 

de engenharia a pessoas de baixa renda e a entidades filantrópicas que buscam no 

NEPPCON/Reurb-S os documentos técnicos necessários à regularização fundiária. 

Durante o período de execução deste projeto de extensão, estima-se a elaboração de 

pelo menos 30 projetos de regularização fundiária devidamente impressos e assinados por 

profissionais habilitados, contribuindo com o aumento do número de imóveis regularizados 

na cidade do Natal e na região metropolitana. 

Os resultados parciais alcançados já se mostram satisfatórios, considerando que além 

dos processos cadastrados após a data de início do projeto, os processos anteriormente 

cadastrados no NEPPCON também estão sendo desenvolvidos pelos extensionistas do 

Reurb-S. O projeto alcançou em 2018, até o momento, o cadastro de 21 novos clientes, a 

realização de 19 visitas técnicas e a conclusão de 20 projetos. 

A fim de verificar a satisfação dos clientes com os serviços de regularização fundiária 

oferecidos pelo NEEPCON, foram contatados, por telefone, 15 clientes cujos processos já 

foram concluídos. Todos os clientes afirmaram que o os projetos desenvolvidos pelo 

NEPPCON foram úteis e importantes nos processos de regularização fundiária. Contudo, 

apenas 1 (um) cliente relatou que teve seu processo judicial de usucapião finalizado. Quanto 

aos demais, 12 (doze) ainda estão em andamento na justiça e 2 (dois) foram suspensos pelo 

próprio cliente. 

Os resultados alcançados serão divulgados em eventos de extensão internos e 

externos na área temática do projeto. Os resultados quantitativos estão associados aos 

resultados qualitativos à medida que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas atendidas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste trabalho abordou-se o Reurb-S, projeto associado ao NEPPCON que realiza 

serviços técnicos de engenharia civil integrantes de processos de Usucapião, 

Desmembramentos, Remembramentos e demais relacionados à regularização fundiária, 

destacando sua importância para a comunidade conforme contatos telefônicos relatados 

anteriormente. 

Também foi constatado, através dos contatos com os clientes, a morosidade dos 

processos judiciais, apesar da Lei 13.465/17 objetivar uma celeridade, prevendo, inclusive, 

a usucapião extrajudicial. 

Ressaltamos ainda, a importância do projeto para os alunos da diretoria de construção 

civil do IFRN, que tem nele uma opção para realização de Trabalhos de conclusão de curso 

(TCC).  

Por fim, lembramos que esse projeto de extensão não está concluído e, quando 

estiver, requer sua continuidade, tendo em vista a constante demanda por regularização 

fundiária urbana, principalmente em áreas de interesse social. 
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ANÁLISE DO SEGMENTO MINERAL DO RIO GRANDE DO NORTE: FATORES 

INTERVENIENTES E IMPACTOS NOS ÚLTIMOS 15 ANOS 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3
1,2 IFRN – Campus Natal - Central 

ÁREA TEMÁTICA: TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

RESUMO 

O presente estudo tem como objetivo 
analisar os impactos do segmento mineral ao 
longo de 15 anos - 2003 a 2018 - no Rio Grande 
do Norte sob o ponto de vista econômico, na 
medida que o estado é referência no setor de 
minérios do Brasil. O estado possui a ocorrência 
de mais de 2.000 jazidas minerais. Este indicador 
garante dentre outros, não menos importantes à 
economia local um desempenho com impactos 
favoráveis e limitantes, a exemplo na geração de 
emprego e renda, com a presença de exploração 
mineral em diversas regiões do estado. Nesse 
contexto, cerca de 60 recursos minerais são 

explorados economicamente no Rio Grande do 
Norte e existem áreas requeridas em pelo menos 
150 dos 167 municípios do estado. 
Empreendimentos da ordem de R$ 1,5 bilhão. 
Essa pesquisa, de cunho exploratório-descritivo 
está respaldada em dados secundários 
quantitativos, bibliográficos e documentais. 
Dessa forma da pesquisa realizada obteve-se 
diversas conclusões, entre elas: mais conclusiva 
- o petróleo da bacia potiguar foi protagonista de
exportações na balança comercial do estado -
colocando a área da mineração em destaque na
economia Rio Grande do Norte.

ABSTRACT 

The present study aims to analyze the impacts of 
the mineral segment over 15 years - 2003 to 2018 
- in Rio Grande do Norte from the economic
point of view, as the state is a reference in the
brazilian mineral sector. The state has the
occurrence of more than 2,000 mineral deposits.
This indicator guarantees, among others, not less
important to the local economy a performance
with favorable and limiting impacts, for example
in the generation of employment and income,
with the presence of mineral exploration in
several regions of the state. In this context, about

60 mineral resources are exploited economically 
in Rio Grande do Norte and there are areas 
required in at least 150 of the 167 municipalities 
in the state. Developments in the order of R$ 1.5 
billion. This exploratory-descriptive research is 
supported by quantitative, bibliographic and 
documentary secondary data. In this way, several 
conclusions were obtained, among them: more 
conclusive - oil from the potiguar basin was a 
major player in exports in the state's trade 
balance - highlighting the mining area in the Rio 
Grande do Norte economy.

PALAVRAS-CHAVE: Mineração, Economia, Minerais, Exportação. 

KEYWORDS: Mining, Economics, Minerals, Export. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como objetivo analisar os impactos do segmento mineral ao longo 

de 15 anos - 2003 a 2018 - no Rio Grande do Norte sob o ponto de vista econômico, na medida que 

o estado é referência no setor de minérios do Brasil. (SEDEC, 2018).

Os indicadores econômicos garantem um desempenho com impactos favoráveis e 

limitantes, a exemplo na geração de emprego e renda, com a presença de exploração mineral em 

diversas regiões do estado. Dessa forma, da pesquisa realizada obteve-se diversas conclusões, entre 

as quais: O mercado mineral do estado responde de acordo com o momento político e econômico 

em conjuntura mundial, colocando as cidades do interior do Rio Grande do Norte no radar da 

exploração não só nacional, como mineral global. 

2 METODOLOGIA 

Essa pesquisa, de caráter exploratório e descritivo – segundo Gil (1999) a pesquisa 

exploratória tem por objetivo desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, ainda em sua 

visão as pesquisas descritivas têm como finalidade a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno – está respaldada em dados secundários qualitativos e quantitativos, 

bibliográficos e documentais. No intuito de obter dados para pesquisa, diversas fontes foram 

consultadas (artigos científicos, anuários, relatórios, dentre outros), em ambientes virtuais a 

exemplo: Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Companhia de Pesquisa de 

Recursos Minerais (CPRM), Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC) e 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

É apresentada uma síntese dos resultados, de acordo com as análises dos dados brutos obtidos, 

onde foi possível gerar a análise mineral de exportação do Estado no período (2003- 2018). De 

forma geral, os minerais se comportam de acordo com a demanda e eventos no mercado onde 

repercutem diretamente no seu desempenho na balança comercial, analisando- se os mais 

economicamente relevantes bens minerais e rochas. 
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Tabela 01 – Exportação dos principais bens minerais no Rio Grande do Norte (2003 – 2018) 

Fonte: Autoria Própria (2018) 

Os bens minerais em destaque no cenário de exportação do Rio Grande do Norte – Petróleo 

e Sal Marinho – representam juntos cerca de 85% da exportação mineral do estado no período de 

2003 a 2018. No período de análise, o petróleo apresenta um cenário de liderança na exportação 

dos produtos comercializados na balança comercial, onde representa o dobro da participação do sal 

marinho – segundo produto da tabela, que faz o estado líder nacional de produção - produto esse 

que representa 43,8% da arrecadação US$ FOB em comparação do total arrecadado pelo petróleo 

da Bacia Potiguar. 

Outros bens minerais como o minério de ferro, granito, feldspato, caulim, tungstênio e 

pedras preciosas representam cerca de 31% da arrecadação US$ FOB do petróleo e 15,7% da 

arrecadação total de exportação dos bens minerais, onde juntos somam aproximadamente US$ FOB 

136 milhões. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Pode-se concluir acerca da relevância do segmento mineral norte-rio-grandense, nos 

âmbitos regional e nacional, características indicativas de desenvolvimento do segmento no âmbito 

do estado. Podendo contribuir a médio e longo prazos com a mitigação de entraves 

socioeconômicos, especialmente nas áreas próximas à produção e ao beneficiamento. Comprova-

se a relevância de dois bens minerais em detrimento de outros existentes em âmbito local: o Petróleo 

e o Sal Marinho. Na medida que historicamente estes são os principais produtos minerais 

produzidos nos domínios potiguar, onde torna-se amplo o sal marinho que responde por cerca de 

90% da respectiva produção nacional. Dessa forma, conferindo ao RN capacidade econômica de 

expandir de forma ainda mais expressiva o setor salineiro e investir na pesquisa e exploração de 
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petróleo na Bacia Potiguar, tendo em vista que  na produção salineira a exportação internacional 

pode ser estimulada mediante políticas públicas de incentivos que encorajem os produtores 

potiguares de sal facilitando, portanto, a comercialização do produto rumo ao exterior e por 

conseguinte aumentando a rentabilidade do segmento, além do que ao estimular a economia local 

atrai-se também investidores para o estado. Por fim conclui-se ser o Rio Grande do Norte um estado 

de amplo potencial econômico e produtivo no segmento mineral, todavia demandando interações 

entre os setores público e privado na expectativa de crescimento e desenvolvimento regionais. 
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ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DA FARINHA DA CASCA DE 

BETERRABA E SUA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DO 

MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS-RN 

SILVA, L. M.1; BEZERRA, A. L. M.2; ARAÚJO, J. G.S 3 e SOUZA, P.A.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: (Tecnologia e Produção) 

RESUMO 

A beterraba é um exemplo de hortaliça que 

industrialmente provoca resíduos que não são 

reutilizados e muito rica em compostos 

funcionais, como fibras e minerais.  O presente 

trabalho objetiva reaproveitar a casca da 

beterraba para a elaboração de farinha para 

melhorar nutricionalmente a merenda de creches 

no município de Currais Novos/RN. Serão 

realizadas análises sensoriais, físico-

químicas,microbiológicas e aplicação de 

questionário de facilitem o entendimento das 

crianças quanto a importância de uma 

alimentação saudável bem como incentivar a 

aceitação desse alimento.

. 

ABSTRACT 

Beet is an example of greenery that industrially 

causes residues that are not reused and very rich 

in functional compounds such as fibers and 

minerals. The present work aims to reuse the beet 

hulls for the elaboration of flour to nutritionally 

improve day - care centers in the city of Currais 

Novos/RN. Sensory, physical-chemical, 

microbiological and questionnaire analyzes will 

be performed to facilitate the understanding of 

the children about the importance of healthy 

eating as well as to encourage the acceptance of 

this food 

PALAVRAS-CHAVE:  Beta vulgaris L., desperdício, aproveitamento, criança. 

KEYWORDS:  Beta vulgaris L., waste, exploitation, child 
 . 
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1 INTRODUÇÃO 

 Com a crescente busca por alimentos saudáveis para a promoção á saúde,os consumidores tem 

buscado associar os alimentos benéficos à praticidade e desta forma destaca-se o aumento do 

consumo de vegetais frescos como também de minimamente processados.  

Contudo, as indústrias de processamento de vegetais é uma das que mais gera resíduos que 

causam impactos ambientais, nutricionais e econômicos. O Brasil tem altos níveis de perdas pós-

colheitas em cultivos de frutas, hortaliças e grãos, o que coloca o país entre as 10 nações que mais 

desperdiçam alimentos no mundo (EMBRAPA, 2015). Considerando a grande quantidade de resíduo 

gerado por estas indústrias, pode-se tornar viável a utilização desses resíduos na fabricação de novos 

produtos ou adição em sucos, frutas, vitaminas etc. 

Vale ressaltar que o desperdício de alimentos está ligado ao descarte proposital de itens 

próprios para alimentação, particularmente pelos comerciantes e consumidores, que decorre pelo 

comportamento dos varejistas e indivíduos (EMBRAPA, 2014). Mas o cenário que se encontra é 

contraditório, pelo fato do mundo descartar, aproximadamente, um terço do alimento produzido 

globalmente, o que equivale a 1,3 bilhão de toneladas anuais. 

A beterraba de mesa ou hortícola (Beta vulgaris L.) destaca-se, dentre as hortaliças, por sua 

composição nutricional, pois é um dos vegetais mais ricos em ferro, cálcio, fósforo, vitaminas e 

açucares e por isso tem sido uma das hortaliças escolhidas para garantir uma alimentação saudável e 

balanceada, principalmente no cardápio das crianças.  

No Brasil, o cultivo de beterraba é principalmente feito com cultivares de mesa para fins 

comerciais. Observa-se nos últimos dez anos o crescente aumento na demanda para consumo in 

natura e para beneficiamento nas indústrias de conservas e alimentos infantis, como corantes em sopas 

desidratadas, iogurtes e catchups. Segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2011), existem 21.937 

estabelecimentos agrícolas que produzem 177.154 toneladas de beterraba.Os cinco principais Estados 

produtores em 2006 totalizavam mais de 75% da quantidade produzida do país. Esses Estados são: 

Paraná que concentra a maior produção (20,0%), São Paulo (17,0%), Minas Gerais (15,5%), Rio 

Grande do Sul (15,0%) e Bahia (8,0%). 

Produtos farináceos de diferentes origens são utilizados como ingredientes na indústria de 

panificação e de sopas. A aplicação de tecnologia simples para a produção de produto farináceo a 

partir da beterraba constitui-se como uma forma de suplementar receitas tradicionais, pelo fato dessa 

farinha conter teores significativos de fibras, carboidratos e vitaminas. ( FILHO et al, 2011). 
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No âmbito acadêmico, o presente projeto será de suma importância para os discentes, futuros  

profissionais da área de tecnologia de alimentos, pois facilita a compreensão, aperfeiçoamento e 

ampliação dos conhecimentos em relação aos assuntos abordados em sala de aula e ao longo do curso, 

além da experiência da prática profissional, pois está em contato direto com a comunidade estudantil 

e poder proporcionar melhorias quanto a utilização de um subproduto de alto valor nutricional 

evitando desperdícios nos impulsiona a está sempre buscando conhecimento que nos leve a gerar 

benefícios a sociedade e ao meio ambiente enquanto sociedade. 

          Assim, objetivou-se a elaboração de uma farinha, utilizando resíduos da casca da beterraba, a 

qual tem-se como proposta a inserção desta na merenda escolar de algumas escolas municipais da 

cidade de Currais Novos- RN , já que o vegetal em sua forma natural não é bem aceito pelas crianças 

e é uma excelente fonte de vitaminas e minerais em especial o ferro, favorecendo assim, auxílio no 

combate a anemia. 

2 METODOLOGIA 

Procurou-se adaptar as melhores formas e técnicas mais adequadas para execução do projeto 

de extensão, com intuito de tornar eficiente a realização das etapas sugeridas que serão cumpridas por 

meio de visitas in loco, para coletar informações a respeito dos lanches das crianças, o que mais 

costumam ofertar na merenda escolar e as diversas realidades desta. Para isso será elaborado um 

questionário para levantamento destas informações.  Serão também abordadas oficinas sobre a 

relevância da alimentação saudável e nutritiva, o aproveitamento de resíduos vegetais e a integração 

destes na elaboração de novos produtos, além da merenda escolar. 

Para execução dessas atividades propostas acima, serão feitas parcerias com a Prefeitura 

Municipal de Currais Novos, Secretaria de Educação, restaurantes e supermercados. As visitas na 

Creche ocorrerão no início do projeto para aplicação do questionário e assim diagnosticar as 

principais dificuldades enfrentadas na creche, oferta da merenda escolar e aceitação desta pelas 

crianças. As intervenções deverão ocorrer nos períodos matutino e vespertino da Escola, para uma 

melhor avaliação e acompanhamento do funcionamento desta, além de possibilitar uma participação 

significativa dos alunos. 

Após a aplicação e tabulação do questionário, ocorrerão as oficinas quinzenalmente, sendo 

assim, uma vez por semana em cada horário, em seguida, será coletado as cascas de beterraba nas 

redes de supermercados e demais parceiros, posteriormente será elaborado a farinha da casca de 
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beterraba e adicionada na sopa para verificar a aceitação por meio da análise sensorial. O número de 

alunos participante do projeto será de aproximadamente 100. 

2.1 Obtenção do resíduo 

As cascas de beterraba serão adquiridas no comércio local por meio das redes de 

supermercados e restaurantes, em seguida, serão conduzidas para o Laboratório de Frutas do IFRN-

Campus Currais Novos, onde passarão pelo processo de higienização, conforme Bassetto, et al.(2011) 

adaptado. 

2.2 Obtenção da farinha 

Após o processo de higienização as cascas de beterrabas serão submetidas ao processo de 

secagem, seguindo a metodologia descrito por Bassetto, et al.(2011) adaptado. 

2.3 Análises físico-químicas, microbiológicas e sensorial 

       Serão realizadas análises estabelecidas por legislação e baseadas na metodologia do IAL 

(Instituto Adolf Lutz, 2008) como umidade, pH, extrato seco, proteínas, lipídeos, cinzas e acidez 

total titulável. 

As análises microbiológicas da farinha que serão realizadas são de Bacillus cereus/g, 

coliformes a 45°C/g e Salmonela sp/25g, as quais são determinadas pela RDC 12/221 da Anvisa. 

A análise sensorial será realizada mediante aplicação do teste de escala hedônica facial de sete 

pontos, sendo que um dos extremos corresponde a resposta “muitíssimo bom” (nota 7), o outro a 

“muitíssimo ruim” (nota 1), e o ponto central “regular” (nota 4); cada provador marcará com um X 

sobre o rosto que identificará o seu gosto acerca da porção degustada (GONÇALVES; 

LEINDECKER; BIEDRZYCKI, 2008)., pois trata-se de análise com o público infantil e por isso a 

maneira diferenciada de aplicar um questionário com escala sensorial. As amostras serão entregues 

aos provadores, individualmente, com quantidade aproximada de 50g, em pratos plásticos brancos, 

nos horários de 9h00min e 15h00min. e os resultados tratados estatisticamente. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se que com o andamento da presente pesquisa, que a elaboração da farinha proveniente 

de resíduos da beterraba atenda aos parâmetros exigidos pela legislação brasileira vigente, mostrando 

a importância de ter alternativas viáveis quanto ao reaproveitamento de resíduos de alto valor 

nutricional. 

Espera-se também, manter a padronização na produção da farinha de beterraba, colaborando 

assim, na redução de descarte de resíduos, mostrando a importância de ter alternativas viáveis quanto 

ao reaproveitamento de resíduos de alto valor nutricional em subprodutos que poderão enriquecer a 

alimentação das crianças que fazem uso da merenda escolar do nosso município.  
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Durante a produção da farinha, pretendemos coletar amostras para o desenvolvimento de 

diversas análises que serão realizadas no laboratório de frutas e hortaliças do IFRN, dessa forma, 

oferecer um alimento seguro para a população receptora do produto fabricados, além de estarem 

cumprindo as normas conforme preconiza a legislação vigente (RDC 368/1997) sobre Boas Práticas 

de Fabricação. 

Por fim contribuir para a ampliação dos conhecimentos dos discentes do curso Tecnologia em 

Alimentos, devido ao trabalho extensionista realizado com a comunidade escolar do nosso município, 

atuando como elo transformador da realidade local e acadêmica. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A produção da farinha a partir de resíduos da beterraba, mais especificamente da casca é uma 

alternativa viável, tendo em vista sua elaboração de forma simplificada e a utilização de resíduos que 

seriam descartados. 

Consideramos a importância do tema abordado no estudo bem como a abrangência do assunto, 

tanto para as instituições que serão beneficiadas e áreas específicas envolvidas com alimentação como 

também para a sociedade como um todo, leva-nos a refletir sobre o desperdício de alimentos no 

contexto da atualidade. Esta reflexão se estende a outras fronteiras de pensamento como, por exemplo, 

a desnutrição de crianças, a falta de informação da população quanto ao uso de produtos que são 

diariamente descartados e a preocupação com o meio ambiente.  

Tornando este, um tema vasto para análise e discussão sob diversos aspectos. 
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UPPCYCLING 

RODRIGUES, M. A. V1; NATAL, J. D. S2; SILVA, L. E. S. A3; SILVA, M. L. G4; SOUZA, L. J. S. S5

1 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

Neste trabalho decidimos tomar a problemática 

de impactos causados pelo crescimento da 

indústria têxtil em nossa região, em fonte de 

pesquisa e buscar desenvolver métodos capazes 

de tornar a produção e consumo de moda de 

forma sustentável e acessível para todos.  

O projeto de extensão vem como uma resposta ao 

acumulo de resíduos têxteis domésticos 

produzidos pela comunidade, por meio de 

reforma e customização de peças de vestuário em 

reuso. Através de um aplicativo de nome 

AppCycling que será criado, possibilitar que as 

mesmas retornem ao mercado, prolongando 

assim o seu ciclo de vida. 

ABSTRACT 

In this work we decided to take the issue of 

impacts caused by the growth of the textile 

industry in our region, in source of research and 

develop methods able to make the production and 

consumption of sustainable fashion and 

affordable for everyone. 

The extension project comes as a response to the 

accumulation of domestic textile waste produced 

by the community, by means of reform and 

customization of garments in reuse. Through an 

application named AppCycling that will be 

created, enabling the same return to the market, 

thus prolonging your life cycle.

1 INTRODUÇÃO 

A moda é responsável por uma parcela considerável dos dejetos poluentes que são lançados 

no planeta atualmente, seja através de compostos químicos oriundos da produção têxtil, ou seja pelo 

grande volume de lixo que gera. Em busca de soluções sustentáveis, surge o movimento do slow 

PALAVRAS-CHAVE: resíduos têxteis, sustentável, vestuário 

KEYWORDS:  waste, sustainable textiles, clothing 
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fashion, que entre outras questões, está ligado à diminuição da degradação do meio ambiente, além 

de buscar estender a vida útil do produto de moda.  

Para colaborar com a sustentabilidade do planeta é preciso que se criem formas de aumentar 

o ciclo de vida dos produtos de moda, e assim pensar em novas formas de uso para as peças de

vestuário que seriam descartadas. O projeto busca uma solução para o acumulo de resíduos têxteis

domésticos produzidos pela comunidade, e sugere que, por meio de reforma e customização de peças

de vestuário em situação de reuso, possa fazer com que as mesmas possam retornar ao mercado,

prolongando assim o seu ciclo de uso.

Esta prática, embora já usada no exterior e em algumas grandes cidades brasileiras, ainda é 

pouco utilizada na Região do Seridó, pois observa-se que, embora haja um aumento significativo no 

consumo de moda na cidade de Caicó-RN em períodos festivos como a Festa de Santana, o carnaval, 

e o Natal, e ainda que uma parte das roupas sejam doadas após o fim do seu ciclo de uso, um grande 

volume é descartado em aterros sanitários e lixões, ficando expostas ao meio ambiente. Considerando 

a poluição gerada pela indústria da moda e a crescente mudança no que se refere à consciência de 

consumo, faz-se necessário que haja uma transformação no sistema de moda vigente. 

 Levando em consideração o constante crescimento da indústria de moda e o seu impacto na 

poluição, além da carência de ações que pensem sobre o reuso do produto de moda, este projeto tem 

como objetivo geral desenvolver um aplicativo para smartphones de nome AppCycling com a 

finalidade de vender peças de vestuário de segunda mão a preços acessíveis, onde as mesmas deverão 

ser selecionadas, higienizadas, e podendo passar por processo de customização. Para que o objetivo 

seja alcançado, será necessário o desenvolvimento de oficinas com o intuito de ensinar a população 

a customizar as peças, além de promover palestras que a população possa compreender a importância 

e os benefícios que a prática trará. 

Além dos benefícios para o meio ambiente, o projeto auxiliará ainda na aprendizagem dos 

discentes, dando oportunidade para que os alunos do curso de Tecnologia do Design de Moda do 

IFRN Caicó possam desenvolver habilidades na área do ecodesign, além de contribuir com o 

desenvolvimento acadêmico e profissional do educando, colaborando ainda com a redução de 

resíduos têxteis que são descartados no meio ambiente. 

Espera-se que este projeto provoque uma reflexão quanto a sustentabilidade do consumo de 

moda, onde o indivíduo seja capaz de discernir sobre o atual modo de consumo, bem como incitar 

um novo pensamento sobre o ciclo de vida de cada peça adquirida. Busca-se contribuir para o 

movimento do slow fashion, e assim ajudar a conter a poluição do planeta. Como principal desafio 

está a resistência cultural em utilizar “roupa usada”. 

2 METODOLOGIA 

Quanto à natureza do trabalho, esta pesquisa se classifica como aplicada, uma vez que tem 

como motivação a necessidade de produzir conhecimento para aplicação de seus resultados, com o 

objetivo de contribuir para fins práticos, visando à solução do problema encontrado na realidade, 

envolvendo verdades e interesses locais (BARROS E LEHFELD, 2000). Quanto à abordagem do 

problema, é considerada como uma pesquisa qualitativa devido a sua preocupação em analisar e 

interpretar aspectos mais aprofundados, pois visa desenvolver uma forma de prolongar a vida útil de 

um produto de moda (MINAYO, 2011). 

A metodologia utilizada para verificação do objetivo é de caráter exploratório por terem o 

objetivo de formular questões ou problemas com triplas finalidades, entre elas a familiaridade do 

pesquisador com o ambiente, através do contato com a comunidade por meio de palestras e oficinas, 
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tendo mais proximidade com os problemas que poderão ocorrer no decorrer do desenvolvimento do 

aplicativo, sendo possível elaborar soluções e alternativas (LAKATOS; MARCONI, 2010). 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, o projeto iniciará com a pesquisa bibliográfica, 

uma vez que será feita a partir de materiais já elaborados, servindo de embasamento para o 

desenvolvimento da melhor forma de desenvolver o aplicativo, as oficinas e palestras (GIL, 2009). 

Ao passo que o aplicativo seja desenvolvido e lançado, o procedimento técnico utilizado será de uma 

pesquisa-ação, uma vez que está é “concebida e realizada em associação com a resolução de um 

problema coletivo e que os pesquisadores e os participantes representativos da situação a ser 

investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo” (THIOLLENT, 2009). 

Para que o objetivo da pesquisa seja alcançado, esta será desenvolvida em 9 etapas. 

Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica com a intenção de obter uma maior familiaridade 

com o tema pesquisado. Num segundo momento, será feita uma pesquisa de mercado, visando 

identificar o volume de consumo e meios de descarte da população caicoense. A terceira etapa estará 

focada no desenvolvimento tecnológico necessário para a criação e desenvolvimento do aplicativo 

no smartphone. A quarta etapa será cumprida no momento em que serão planejadas as oficinas e 

palestras a serem realizadas com pessoas da comunidade local. 

A quinta etapa, por sua vez, versará sobre a execução das oficinas formando turmas com 

indivíduos da comunidade e alunos da instituição para implementação de oficinas de customização 

de peças de vestuário com intuito de alimentar o aplicativo, possibilitando também o aprendizado dos 

discentes. Na sexta etapa serão recolhidas as peças de vestuário já utilizadas, e que serão entregues 

em pontos de coleta específicos, para dar início as reformas das mesmas.  

A etapa seguinte irá selecionar, higienizar e fazer todos os reparos e customizações que se 

façam necessárias de acordo com os princípios do ecodesign para que as peças possam ser 

comercializadas. A oitava etapa consiste na divulgação do aplicativo nas redes sociais e mídias 

regionais com o intuito de promover a venda dos artigos de moda disponíveis. Por fim, a última etapa 

irá divulgar os resultados obtidos tanto no que diz respeito a participação da comunidade, quanto do 

volume na diminuição do consumo de fast fashion na região. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Provocar uma reflexão na comunidade, tanto as pessoas que apreciam ou não a moda, acerca 

da sustentabilidade no lugar onde vivemos, ou seja, na região seridoense, pois é uma questão que 

envolve todos nós como população da qual não se é muito tratada. 

 Meditação sobre a sustentabilidade no consumo de moda que esperamos através desse 

aplicativo mediante a quantidade de produtos que adquirimos, colaborando assim com o movimento 

slow fashion, ajudando a diminuir a poluição do nosso planeta.  

Auxiliar na aprendizagem dos alunos do curso de Tecnologia do Design de Moda do IFRN 

campus Caicó, contribuindo no desenvolvimento acadêmico. Fazendo também parcerias com outros 

campus na área de tecnologia que poderá ajudar no lançamento do aplicativo. 

Desenvolver as oficinas de customização no intuito de ensinar a população a customizar suas 

próprias peças, além de promover palestras onde os cidadãos possam compreender a importância e 

os benefícios que essa prática trará. 

Lançar o próprio programa no mercado online, onde o mesmo será capaz de facilitar a vida 

do consumidor, usufruindo de uma compra confortável e simples sem sair de casa, assim como 

receber o produto escolhido da própria plataforma.  
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Mostrar os resultados obtidos que o projeto trará em congressos, palestras, onde as pessoas 

possam ver a diferença e a importância que a moda sustentável pode trazer pro nosso meio social.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa presente neste artigo veio como um auxílio não somente para compressão do 

consumo e descarte de artigos de vestuário, e a carência de alternativas amigas do meio ambiente na 

região Seridó, mas também, como uma abordagem da problemática presente no atual sistema de moda 

vigente no mundo, o fast fashion. 

 Alternativas sustentáveis com a finalidade de se fazer uma moda mais consciente, tais como 

o upcycling de peças aqui citado, o uso de materiais orgânicos, tingimentos naturais, e as iniciativas

de empresas como a “Coopeárvore”  que fabrica bolsas e acessórios com matérias reaproveitados da

industria automotiva, e a COMAS que tem como matéria-prima camisas masculinas sem uso

transformando-as em saias, vestidos e blusas femininas.

  Tendo em mente essas iniciativas e unindo-se ao movimento do slow fashion, que presa por 

uma moda ecologicamente correta, o projeto Appcycling propõe a criação do aplicativo para a venda 

de produtos com esse mesmo apelo sustentável que acreditamos ser um ponto chave para futuras 

pesquisas e trabalhos acadêmicos, e para o preenchimento dessa lacuna na região na qual estamos 

inseridos.  

 REFERÊNCIAS 

BARROS, A. J. S. & LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia: Um Guia 

para a Iniciação Científica. 2 Ed. São Paulo: Makron Books, 2000. 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ed. São Paulo: Atlas, 2009 

MARCONI, M. A & LAKATOS, E. M. Metodologia cientifica. São Paulo: Atlas, 2000. 

MINAYO, M. C. S. (org.). Pesquisa social, Teoria, método e criatividade. 18 ed. Petrópolis; vozes 

2001.  

THIOLLENT, M. Metodologia de pesquisa-ação. São Paulo: Saraiva, 2009. 

ANICET, Anne. Doutoranda em Design, Universidade de Aveiro e Centro Universitário Ritter dos 

Reis. anneanicet@hotmail.com ações na área da moda em busca de um design sustentável 

MELLO, Cleonildo. Setor têxtil cresce e produção anual chega a 89 mil toneladas no RN, 2017. 

Disponível em < http://www.rn.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RN/ setor-textil-cresce-e-

producao-anual-chega-a-89-mil-toneladas,f277113d1f55c510VgnVCM1000004c00210aRCRD> 

Acesso em: 08 de ago.2017. 

SALCEDO, Elena. Moda ética para um futuro sustentável. 2014. GG Moda. 

LUMMERTZ, Bruna. Uso do conceito upcycling Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Centro Universitário Metodista IPA. brunalummertz@hotmail.com 

LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: companhia das letras, 2009  

VI SIMPÓSIO DE EXTENSÃO 

3002



PRODUÇÃO DE EVENTOS ACADÊMICOS: LANÇAMENTO DE UMA 
COLEÇÃO DE MODA 

BARRETO, J. A. S.1; ARAÚJO, L. M.2; MENDES, L. B.3 e MEDEIROS, M. J. F.4
1, 2, 3, 4 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

O presente projeto apresenta uma proposta de 
fomentar nos alunos estratégias de 
desenvolvimento de produção em um evento 
acadêmico de lançamento da Coleção de Moda, 
sob responsabilidade da Equipe de Eventos 
formada por alunos do curso Superior de 

Tecnologia em Design de Moda integrantes do 
NEPP do campus Caicó. O objetivo do projeto 
consiste em propagar o curso na região do 
Seridó, com o lançamento da coleção final do 
projeto em Caicó/RN. 

ABSTRACT 

The present project presents a proposal to 
promote in the students strategies of 
development of production in an academic 
event of launching of the Fashion Collection; 
under the responsibility of the Events Team 
formed by students of the Superior Course of 

Technology in Fashion Design members of 
the campus Caicó NEPP. The project’s 
objective is to propagate the course in the 
Seridó region, with the launch of the final 
collection of the project in Caicó/RN.

PALAVRAS-CHAVE:  Evento Acadêmico, Coleção de Moda, Design de Moda, NEPP, 
Vocações locais. 

KEYWORDS: 	Academic Event, Fashion Collection, Fashion Design, NEPP, Local Vocations. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Município de Caicó é conhecido como a capital do Seridó, sendo referência na produção 
de produtos têxteis como vestuário, cama mesa e banho e bordados. Considerado o segundo maior 
produtor de bonés do Brasil, tornou-se assim um importante polo comercial da região Seridó, 
recebendo diariamente consumidores em busca dos mais diversos produtos e serviços ofertados pela 
cidade no âmbito de vestuário e moda.  

O projeto que será realizado pela equipe de Produção de Eventos do Núcleo de Extensão e 
Prática Profissional - NEPP do campus Caicó, apresentará um forte entrelaço entre professores e 
alunos, profissionais do âmbito de moda e demais vocações locais, bem como artesões, artistas 
(atores, músicos e fotógrafos) que se disponibilizarem a colaborar na realização do grande evento 
que será o lançamento da Coleção de Moda. Coleção esta que está sendo desenvolvida pela equipe 
de Criação, em parceria as alunas do Projeto Mulheres Mil do ano 2017 e demais equipes que 
compõem o projeto NEPP neste ano de 2018. 

No que diz respeito aos alunos da equipe de Produção de Eventos do NEPP 2018, se tem 
como objetivo proporcionar a imersão na prática profissional, em atividades específicas de sua área 
de formação e que também tenham cunho de responsabilidade sociocultural em eventos 
desenvolvidos dentro da extensão. A equipe deverá idealizar e produzir todos os aspectos que dizem 
respeito ao lançamento, à apresentação, à divulgação (rádios, cartazes e meios similares) e estrutura 
física da coleção de moda. 

2 METODOLOGIA 

Para realização deste projeto, fizemos uso de uma estratégia metodológica com base em uma 
sequência de etapas cujo objetivo consiste em propagar o curso Superior de Tecnologia em Design 
de Moda na região do Seridó. A partir de ações, como eventos acadêmicos idealizados e produzidos 
pelos alunos em parceria com vocações locais, realizaremos as seguintes atividades:  

Produção de evento acadêmico de lançamento em uma Coleção de Moda, sob 
responsabilidade de uma equipe de Eventos formada por alunos do curso Superior de Tecnologia 
em Design de Moda; Realização de reuniões semanais, tanto para divisão de tarefas dinâmicas e 
instrução acerca das etapas criativas e produtivas, como para realização de pesquisas de campo 
buscando inspirações culturais e contemporâneas nas vocações regionais; Fomento a criação de 
parcerias com artesões e artistas (músicos, atores e fotógrafos), visando uma maior valorização 
sociocultural e incentivo dos mesmos na busca por formações especificas em sua área profissional; 
Idealização e planejamento de todos os aspectos que dizem respeito à apresentação, à divulgação e à 
estrutura física do lançamento da coleção de moda; Realizar parceria com a Casa de Cultura 
Popular da cidade de Caicó, com o objetivo de valorizar os movimentos culturais da região e 
adquirir mais conhecimentos no meio cultural; Estreitar os laços com os profissionais atuantes no 
âmbito de moda; Gerar uma troca de experiências e técnicas de desenvolvimento em um evento de 
moda e práticas sociais; Avaliar todas as ações realizadas, assim como proposição de ações futuras; 
e, por fim, elaboração e submissão de artigos científicos em eventos acadêmicos. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Portanto, espera-se que o presente projeto consiga proporcionar uma maior visibilidade aos 
projetos acadêmicos, propagando assim o Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda na 
região do Seridó; fomentado na sociedade a importância da formação acadêmica e social que estes 
alunos estão recebendo no IFRN; formação essa que irá ser revertida em serviços 
profissionalizantes para toda comunidade seridoense.  

Almeja-se que a realização este evento tenha em seu desenvolvimento uma linguagem clara 
e acessível a todos que se farão presentes no dia do lançamento da Coleção de Moda; que tem como 
objetivo em seu tema central, levar uma mensagem de valorização, respeito e igualdade social.  

Espera-se também um alcance significativo na divulgação do projeto; pretendendo assim 
atrair todos aqueles que se identificam de maneira direta ou indireta com o serviço que será 
ofertado; bem como profissionais atuantes no âmbito de moda. Que os portais de internet do IFRN e 
o e-mail institucional proporcione uma maior visibilidade ao nosso público e que a exibição da
Coleção de Moda no final, possa proporcionar aos caicoenses uma experiência nova em relação a
moda e estreitar a distância nos assuntos relacionados ao setor acadêmico, pois Moda também é
uma ciência.

Almeja-se ainda que as atividades realizadas sirvam como um impulso para os alunos que 
estão envolvidos, que os mesmos tenham a experiência de encontrar no serviço voluntario, as suas 
vocações profissionais em meio as atividades acadêmicas que o NEPP proporcionarão durante esses 
06 (seis) meses, essas por sua vez realizadas na área de conhecimento interdisciplinares 
(multidisciplinar), de modo gradativo e em equipe.  

Espera-se que essas experiências possam ser compartilhadas de maneira enriquecedora, 
compreendidas com clareza e amabilidade por todos os alunos, professores e demais parceiros e que 
as peças que poderão ser vendidas acumulem recursos para que esse projeto continue a alcançar e 
servir a muitos do IFRN e demais cidadãos seridoenses.  

Almeja-se também que todo o conteúdo gerado nesse projeto, seja ele escrito ou através de 
ferramentas digitais, bem como a mídia, editorial de moda e demais documentos similares 
estimulem aos alunos a buscar como uma fonte de inspiração, impulsionando-os a produzir cada 
vez mais novos projetos em nosso Seridó e no Brasil. Deseja-se que esse seja um projeto pioneiro 
de muitos outros que virão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista tudo que foi exposto, pode-se constatar que o projeto de extensão 
apresentado tem um alto grau de importância, uma vez que apresenta significativa relevância tanto 
para a experiência de fomento à prática profissional dos alunos em formação envolvidos. Como 
também pelo incentivo à conscientização da sociedade seridoense no que se refere ao real sentido 
do que se entende por ser um Designer de Moda, que vai muito além do glamour ditado pela mídia - 
é uma profissão que exige diversas especificações e experiências práticas e objetivas. A partir das 
ações deste projeto, tem-se a oportunidade de quebrar diversos tabus, pensamentos equivocados e 
ideias arcaicas que desvalorizam esta profissão. 

 Acredita-se que, finalmente, com as estratégias programadas, poderá se realizar um projeto 
de integração sociocultural, mostrando um novo ideal do que seja Moda na região do Seridó, com 
ações concretas e objetivas que levará os seridoenses a se envolver mais ativamente nos eventos 
acadêmicos futuros, realizados pelos professores, alunos e demais profissionais do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) - campus Caicó. 
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 PROSPECÇÃO DE UM MÓDULO VOIP VOLTADO PARA PABX DE 
BAIXO CUSTO 

SILVA, J. R. M.1; SANTOS, C. I. L.2; NEVES, I. S.3; ALVES, W.M.R. 4; GOMES, R.L. 5 
1,2,3,4,5IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

RESUMO 

Este projeto teve como objetivo desenvolver um 

estudo sobre tecnologias que envolvem a 

implementação de um sistema de telefonia VoIP 

(Voz sobre IP) PABX (Private Automatic 

Branch Exchange) de baixo custo para o 

município de Parnamirim e que seja possível 

implementação em micro e pequenas empresas. 

Como resultado desta pesquisa produziu-se uma 

solução fácil de gerenciar que atenderam as 

necessidades com a utilização de softwares 

livres e hardwares de baixo custo. Foram 

realizados teste com diferentes dispositivos em 

que obteve êxito no estabelecimento de 

chamadas telefônicas. As experiências vividas 

durante a execução do projeto foram 

importantes para agregar valor educacional e 

despertar a atitude científica e de pesquisador de 

cada aluno participante deste projeto.

ABSTRACT 

This project aimed to develop A study on 

technologies involving the Implementation of a 

VoIP telephony system (voice over IP) 

PbxPrivate Automatic Branch Exchange) Of 

Low cost To the municipality of Parnamirim 

and that it is possible to implement in micro and 

small enterprises. CThe result of this research 

has produced a solution Easy to manage that 

meetsram The needs With the use of free 

software and low cost hardware. Tests were 

performed with different devices in which they 

succeeded in establishing calls Telephone. 

Experiences experienced during project 

execution Were Important to add educational 

value and to awaken the scientific and 

researcher attitude Of Each student Participant 

of this project.

Palavras-chave: Informações. Tecnologia. Voip. Pbx

Key words: Information. Technology. Voip. Pbx 
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1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de comunicação eficiente, rápida, com qualidade e de baixo custo é uma das 

exigências do mundo atual, cada vez mais as pessoas estão conectadas e querem diminuir as 

dificuldades relacionadas à distância. A tecnologia VoIP possibilita esse tipo de comunicação 

através de redes IP utilizando IP phones e ou softphones além de outras tecnologias atreladas, o que 

proporciona a facilidade de comunicação para os usuários.  

Dessa forma, para tentar solucionar tal problema, na Prefeitura Municipal de Parnamirim, os 

alunos que integravam a equipe do projeto conseguiram encontrar uma boa solução de código 

aberto que substitui o antigo Elastix, que passou a ser onerado para uso de vários de seus módulos. 

A solução encontrada pela equipe foi o SNEP. O SNEP trata-se de um projeto mantido pela Opens 

Tecnologia que visa garantir as principais funções de um sistema de telefonia, como criação de 

ramais, gravação de chamadas e outras configurações mais avançadas. Seus desafios estão 

relacionados à segurança da informação e a produção de uma central de baixo custo para reduzir 

gastos com telefonia. 

O projeto teve como objetivo apresentar as melhores soluções existentes no mercado tendo 

em vista a mobilidade, portabilidade de hospedagem, integração, otimização, e a redução de custos 

em telefonia utilizando a tecnologia VoIP sobre uma plataforma de software livre baseado em 

Asterisk, oferecendo à Prefeitura e às empresas de pequeno e médio porte possibilidades de escolha 

de um produto que melhor se adeque ao perfil, o que possibilita a redução de custos e melhora a 

comunicação com parceiros e colaboradores, fazendo uso de uma só rede para dados e telefonia; 

com maior eficiência na comunicação, gerar um produto como proposta de PABX VOIP de baixo 

custo para atender a demanda de ligações help-desk do Grupo de Ciência e Tecnologia da 

Informação (GCTI) da prefeitura municipal de Parnamirim-RN.  

O período em que a equipe passou no projeto foi bastante proveitoso e de grande serventia 

para a formação acadêmica e profissional  dos alunos, cada integrante teve a oportunidade de 

vivenciar na prática tudo o que foi estudado na teoria em sala, aprimorar as habilidades técnicas, 

além de aprender sobre diversos assuntos e novas tecnologias que abrange o tema como: 

tecnologias em redes sem fio, sistemas operacionais open source, redes convergentes, além da 

tecnologia VoIP.  

2 METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica nas referências que tratam da comunicação VoIP e 

seus principais protocolos, para tanto foi referenciado obras e sites especializados. Foi realizada 

também uma análise nos principais Hardwares disponíveis no mercado. Após este levantamento foi 

realizada uma pesquisa sobre as principais soluções VoIP de baixo custo, chegando a conclusão de 

que o sistema Elastix era o mais adequado, por ser um software livre PBX e por possuir uma 

plataforma web que permite fácil configuração através do navegador, porém durante o processo de 

instalação, a empresa 3CX comprou o Elastix, situação está que dificultou o desenvolvimento do 

projeto, uma vez que, anteriormente disponibilizava um serviço com as mesmas funcionalidades de 

um sistema de telefonia, passou a limitar a quantidade de chamadas e a disponibilizar apenas um 

tronco ativo, inviabilizando o seu uso no projeto. Sendo assim, optou-se pela implementação do 

software Asterisk open-source que também é um software livre, cuja diferença entre ele e o Elastix 
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é que o Asterisk não possui uma plataforma web. Dessa forma, logo se percebeu a necessidade desta 

plataforma que facilita o gerenciamento do sistema. Uma nova solução foi pesquisada onde o 

software brasileiro SNEP foi a solução. O SNEP é uma plataforma que abstrai o uso do Asterisk 

permitindo que um usuário comum possa facilmente administrar o sistema sem que se tenha a 

necessidade de um técnico. O SNEP foi personalizado com as necessidades da prefeitura municipal 

de Parnamirim, visando a implementação em seu CallCenter da CGTI. Por último foi demonstrado 

em evento no stand da prefeitura na Campus Party Natal e no Congresso da Sociedade Brasileira de 

Computação CSBC em Natal RN. 

Figura 1 Artigos Produzidos 

Fonte: O autor 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto PROSPECÇÃO DE UM MÓDULO VOIP VOLTADO PARA PABX DE BAIXO 

CUSTO teve início no dia 26/09/2017. No primeiro momento foram realizadas pesquisas para 

compreender todo o conteúdo que envolve a tecnologia VoIP, como ele funciona, quais seus 

principais protocolos, ferramentas que o implementam entre outras. Após a fase de pesquisas a 

equipe passou a implementar um servidor Asterisk - software que possui as mesmas funcionalidades 

de um sistema de telefonia, como Uras, correio de voz, conferência, gravador de chamadas, ele 

também é conhecido por muitas empresas como uma ferramenta de nível corporativo. A partir do 

estudo dos arquivos de configuração do servidor a equipe foi capaz de criar ramais, configura-los 
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em softphones, criar um plano de discagem, após feito essas configurações foram possíveis 

estabelecer a chamada entre os ramais utilizando os telefones IP configurados, além de poder gravar 

as chamadas que foram estabelecidas.  

Para permitir que um usuário comum pudesse administrar o servidor Asterisk surgiu o SNEP 

que é uma plataforma que abstrai o uso do Asterisk permitindo que um usuário comum possa 

facilmente administrar o sistema sem que se tenha a necessidade de um técnico. Algumas da 

funcionalidade deste software são: o modulo de URA, ilimitados menus de URA, possibilita 

distribuição de chamadas para ramais e filas ou grupos, além de DISA e salas de conferência, 

gravação automática entre outros. 

Durante o projeto foram encontradas algumas dificuldades relacionadas aos softwares que 

utilizamos. Inicialmente usamos o Elastix que era open-source  e passou a ser um software 

proprietário, foi o que inviabilizou o seu uso no projeto, para substitui-lo escolhemos o Asterisk que 

é um software livre, a diferença entre ele e o Elastix e que o Asterisk não possui uma plataforma 

web, logo percebeu-se a necessidade de possuir uma plataforma que facilita-se o gerenciamento do 

sistema e para complementar a carência do software, pesquisou uma nova solução, e foi escolhido o 

software brasileiro SNEP para suprir a necessidade de uma plataforma fácil de gerenciar, esta 

plataforma foi personalizado com as necessidades da prefeitura municipal de Parnamirim, 

visando a implementação em seu CallCenter da CGTI. 

Como resultado das pesquisas realizadas foram produzidos alguns artigos científicos que 

foram usados como base para desenvolvimento de conhecimento. O SNEP foi embarcado no 

Raspberry PY e usado para apresentações em eventos como a Campus Party Natal e o CSBC 2018.  

Figura 2 Parte interna do SNEP com o estilo personalizado 

Fonte: O autor. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este projeto teve como premissa utilizar sistemas de código livre e hardware de baixo custo 

para oferecer um serviço de PABX sem ônus significativos para órgãos públicos municipais. O 
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objetivo de desenvolver uma solução de baixo custo para reduzir gastos de telefonia só será 

verificado quando da utilização deste módulo nos órgãos públicos da prefeitura municipal de 

Parnamirim RN. O projeto atendeu ao objetivo de desenvolvimento da solução de baixo custo e do 

emprego dos conhecimentos de redes e programação adquiridos pelos alunos durante o curso de 

“Redes de computadores” e de “Sistemas para Internet”. O projeto foi demostrado e divulgado 

durante dois grandes eventos como a Campus Party Natal-RN e o CSBC ambos no stand da 

prefeitura municipal de Parnamirim-RN e nas páginas da instituição e do município. Como 

atividades futuras, será implementado o uso do módulo desenvolvido, assim que implementada a 

rede intranet da prefeitura em um número significativo de secretárias em forma cabeada. Também 

será dado o início a uma pesquisa envolvendo o conhecimento adquirido neste projeto, visando o 

desenvolvimento de um produto comercial para empresas de pequeno porte. O sistema continua em 

desenvolvimento. 
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ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO

Este trabalho é fruto dos primeiros resultados de 

um projeto de extensão submetido e aprovado 

pelo Núcleo de Extensão e Prática profissional 

(NEPP) do IFRN campus Canguaretama, e tem 

como objetivo estimular ações sustentáveis em 

dez microempresas do setor turístico, 

especialmente, as que atuam com alimentação 

fora do lar na Microrregião do Litoral Sul. Desta 

forma, pretende-se com os alunos envolvidos no 

projeto, prestar capacitação e consultorias para as 

empresas sobre sustentabilidade, ao mesmo tempo 

em que os discentes extensionistas criam laços 

com o mundo do trabalho. Os resultados aqui 

apresentados possuem cunho qualitativo, onde no 

primeiro momento, foi utilizado o método de 

entrevista informal por meio de um formulário 

com perguntas abertas e fechadas, referentes ao 

perfil da empresa, do entrevistado e sobre o que 

eles entendiam por práticas sustentáveis. No 

segundo momento, foi elaborado um instrumento 

para auxiliar nas consultorias (trata-se de um 

check list) visando identificar aspectos 

relacionados à sustentabilidade nos seus vieses: 

econômico, ambiental e social. Após esse 

processo, será preparada a devolutiva, com as 

informações do formulário e do check list, 

produzido a partir das consultorias iniciais, 

gerando um prognóstico importante sobre 

sustentabilidade em cada uma das empresas 

participantes do projeto. 

ABSTRACT 

This work is the result of the first results of an 

extension project submitted and approved by the 

Extension and Professional Practice Center 

(NEPP) of the IFRN Canguaretama campus, and 

aims to stimulate sustainable actions in ten 

microenterprises in the tourism sector, especially 

those that work with food supply outside the 

home in the South Coast Microregion. In this 

way, it is intended with the students involved in 

the project, to provide training and consultancy 

for companies on sustainability, at the same time 

as extension students create ties with the world of 

work. The results presented here have a 

qualitative character, where in the first moment, 

the informal interview method was used through a 

form with open and closed questions, referring to 

the company profile, the interviewee and what 

they understood by sustainable practices. In the 

second moment, an instrument was developed to 

assist in the consultancies (this is a check list) 

aiming to identify aspects related to sustainability 

in their biases: economic, environmental and 

social. After this process, the return form will be 

prepared, with information from the form and 

check list, produced from the initial consultancies, 

generating an important prognosis about 

sustainability in each of the companies 

participating in the project. 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade, Turismo, Restaurantes. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente estudo consiste em estimular ações sustentáveis em dez microempresas da 

Microrregião do Litoral Sul, que possuam fluxo turístico regularmente, tais como: Baía Formosa, 

Canguaretama e Tibau do Sul. Isso dar-se diante da expansão do turismo, já que se faz necessário 

aperfeiçoar os serviços e produtos oferecidos pelos empreendedores desse setor em ascensão. Nota-

se que houve a necessidade de aprofundar-se no assunto abordado para uma melhor compreensão de 

como funciona a questão da sustentabilidade nesses empreendimentos, e a partir disso estimula-los 

a praticar ações que visem diminuir os impactos negativos causados pelo turismo, e dessa forma 

contribuir positivamente para o desenvolvimento da comunidade local.  

O turismo se tornou uma atividade mercadológica que exerce grande influência na geração 

de renda, empregos e movimentação da economia. “Embora essa rentabilidade financeira seja 

importante e evidente, quase sempre vem acompanhada de impactos ambientais, sociais e culturais” 

(Philippi e Ruschmann, 2010, p. 301). Sobre esse posicionamento, Mesquita (2006), corrobora ao 

dizer que a análise apenas econômica é superficial, pois não são observados os impactos causados 

referentes à sociedade e ao meio ambiente. Evidenciando-se unicamente o lucro, sem atentar aos 

malefícios causados. Assim sendo, nota-se que o turismo gera impactos positivos, mas também tem 

seu lado negativo e importuno para a comunidade em geral. Desta forma, a problemática surge a 

partir da necessidade de existir a união entre a sociedade, o turismo e a empresa privada, para que 

juntos possam contribuir positivamente para o desenvolvimento dos três pilares da sustentabilidade, 

que são: ambiental, social e econômico. 

Sabe-se que os recursos naturais podem acabar e, desse modo, o turismo e todas as 

ramificações interligadas a ele estarão comprometidas, inclusive as empresas abordadas no presente 

estudo. De acordo com o Programa de certificação em Turismo sustentável (2004), “dificilmente, 

um negócio dá certo sem planejamento e sem um controle sobre a execução do planejamento”.  

Sendo assim, é crucial que haja planejamento para utilizar desses recursos de forma adequada, 

satisfazendo as necessidades do presente sem comprometer as das gerações futuras. Dada a extrema 

relevância e contribuição à comunidade local e aos empreendimentos, o principal objetivo desse 

projeto que está em curso é entregar as empresas um prognóstico sobre sua atuação e direcionar 

práticas sustentáveis possíveis de serem adotadas em seus empreendimentos, de modo que envolva 

a melhoria dos produtos e serviços ofertados.  

Espera-se que o projeto contribua de forma positiva as empresas e a sociedade, pois a 

sustentabilidade tem um papel significativo ao corpo social. Segundo o Programa de certificação em 

Turismo sustentável (2004), "o desenvolvimento não controlado de um destino turístico pode levar 

ao esgotamento de seus recursos naturais, a descaracterização de seu patrimônio cultural e ao 

desequilíbrio social. Em consequência, a região se deteriora, perde sua atratividade e os turistas 

desaparecem, rumo a novos destinos". Assim, convêm compreender que esse termo abrange 

diversas áreas e é crucial para manter o equilíbrio entre os pilares ambientais, sociais e econômicos.    

KEYWORDS:  Sustainability, tourism, restaurants. 
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2 METODOLOGIA 

O presente estudo é caracterizado como qualitativo. Veal (2011) relata que as pesquisas 

dessa categoria buscam explorar um determinado número de informações de forma minuciosa. E 

desta maneira, buscou-se analisar criteriosamente as práticas sustentáveis realizadas pelos 

empreendedores participantes do projeto, para que assim se possa sugerir ações que beneficiem a 

empresa e, consequentemente, a comunidade local. No primeiro momento do contato com a 

empresa foi utilizado o método de entrevistas informais e aprofundadas, por meio de um 

formulário, que envolvem um número pequeno de entrevistados sendo efetuadas de maneira 

detalhada, com perguntas abertas e fechadas, conduzidas pelos entrevistadores. As perguntas eram 

referentes ao perfil do entrevistado, da empresa e sobre práticas sustentáveis executadas pelas 

mesmas.  

Em um segundo momento, o instrumento de intervenção utilizado foi um check list, no qual 

através dele foi realizada uma observação participante, em que os discentes integrantes do projeto 

se tornaram participantes do fenômeno estudado. Vale ressaltar, que boa parte dos itens foram 

questionados aos responsáveis da empresa, pois não podiam ser apenas observados. Além disso, 

desta forma, pode-se confrontar o que foi dito com o que foi visto no local, no dia da consultoria 

inicial. O instrumento (check list) foi dividido em quatro categorias: sustentabilidade econômica, 

sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social e segurança alimentar. A primeira possui sete 

itens, a segunda doze, a terceira sete e a quarta onze.  

Logo em seguida, foi feita uma análise detalhada do que foi observado e um diagnóstico está 

sendo produzido. Depois disso, será feito um prognóstico com sugestões de melhorias de acordo 

com o perfil da empresa. Assim, pode-se observar que é uma forma de sugerir uma saída mais 

adequada para fazer com que as empresas participantes possam aderir a práticas sustentáveis. Sendo 

que, depois será ofertada capacitação aos colaboradores envolvidos no projeto sobre qualidade de 

vida e principalmente educação financeira. Como foi mencionado anteriormente, vale ressaltar que 

serão realizadas cinco visitas no total para atender as metas do projeto, que são: aplicação do check 

list, prognóstico, orientações presenciais e uma checagem para averiguar se as empresas aderiram às 

sugestões propostas.  

Para manter a integridade e sigilo dos restaurantes, optou-se por identifica-los por letras de 

A à H. Vale salientar que o proposto é a capacitação de dez empresas, porém, apenas oito estão 

inseridas, pois o projeto ainda se encontra em processo de captação e ao mesmo tempo seguindo um 

cronograma para atingir as metas com as empresas já aderidas. Além disso, esse setor não é muito 

acessível e flexível, o que dificulta o consentimento das mesmas, desta maneira, foi produzido um 

termo de compromisso para resguardar que as empresas não desistissem antes do término do 

projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Enquanto fenômeno social de origem recente, o turismo é entendido como “uma atividade 

que pressupõe uma relação entre a produção e o consumo com a consequente troca entre quem 

visita e quem recebe” (Provinciali e Saraviva, 2011). Tal atividade pressupõe benefícios mútuos 

entre grupos de pessoas, já que um deles, o dos visitantes, busca o lazer por meio da qualificação do 

tempo, da satisfação pessoal e do conhecimento dos recursos disponíveis, enquanto o outro, o dos 

visitados, trabalha procurando rentabilizar o uso dos recursos disponíveis pelo primeiro grupo. 
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Atualmente, muito se fala de desenvolvimento, crescimento econômico e sustentabilidade, 

mas será que as empresas de alimentação fora do lar, realizam práticas sustentáveis? Essa foi uma 

das perguntas aplicadas através do formulário na primeira visita. E através dela pode-se observar 

que nem todos praticam ações sustentáveis e sabem de fato o que significa.  

Quadro 01 - referente à pergunta aplicada no formulário de entrevista, sobre o que os 

empreendedores entendem por práticas sustentáveis.  

EMPREENDIMENTOS RESPOSTAS 

Restaurante A Gasto de água, energia solar e separação do 

lixo.  

Restaurante B É um modelo de gestão, em que você se adapta 

a natureza.  

Restaurante C Não soube responder. 

Restaurante D Não soube responder. 

Restaurante E Atividades que visem contribuir com o meio 

ambiente. 

Restaurante F Termo amplo que se refere a todo tipo de prática 

que não agride o meio ambiente 

Restaurante G Fazer coisas com sustentabilidade, por exemplo, 

reaproveitar materiais e reutilizar, tentar usar o 

mínimo possível de plásticos e descartáveis. 

Portando, tentar utilizar o máximo possível de 

materiais usados. 

Restaurante H Práticas ou atividades que preservem o meio 

ambiente e podem gerar benefícios.  

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

Mediante as entrevistas, percebeu-se que todos os proprietários consideram sua empresa 

como um empreendimento turístico, pois recebem uma demanda relevante de turistas diariamente. 

Além disso, nota-se a partir do quadro acima, que quando perguntado o que eles entendem por 

práticas sustentáveis nem todos conseguiram responder e as respostas foram inconsistentes e vagas. 

Outra observação que concerne com as respostas é que elas se restringiram apenas a natureza, 

entretanto, sabe-se que a sustentabilidade envolve outros fatores como a sociedade e a economia.  

Outro ponto que chamou a atenção foi à quantidade de anos que cada empresa atua no 

mercado. Já que, espera-se que quantos mais anos em funcionamento, mais maduros sejam os 

empreendedores no que se refere à preocupação em realizar ações sustentáveis. No entanto, apesar 
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do tempo de existência, o restaurante A, com trinta anos, não apresentou preocupações com o meio 

ambiente, sociedade e a economia, pois o proprietário informou que não pratica ações sustentáveis. 

Em contrapartida, os estabelecimentos com menos tempo de atuação, ou seja, em média três anos, 

demostraram inovação, preocupação e ações em relação ao tema abordado. Sabe-se que atualmente 

é uma tendência os consumidores buscarem empreendimentos que adotem essas práticas, isso 

revela o quão importante é estar atento a esses detalhes, pois dessa maneira não só apenas 

contribuirá com a sociedade, mas também com o sucesso da empresa.  

De acordo com o que foi observado e relatado, identificou-se que as principais práticas 

consistem em separar o lixo, economizar água, compostagem e reciclagem. Vale ressaltar que os 

restaurantes A, C e D não realizam esses ou outros tipos de ações, por isso, espera-se que no 

decorrer do projeto todas as empresas adiram às condutas propostas pela equipe e compreendam 

melhor o conceito de sustentabilidade e sua importância. 

Salienta-se que a maioria dos proprietários não possui formação de administração e/ou 

turismo, ou seja, conhecimentos adequados para a gerenciação do empreendimento. Ademais, 

apenas um deles possui Pós-Graduação e não é a área que atua no estabelecimento. Com isso, 

pretende-se reforçar a importância que é possuir conhecimento teórico, uma vez que é essencial, 

pois vai ajudar diretamente nas ações a serem tomadas e no melhor funcionamento da empresa. 

Essa análise dar-se a partir do momento em que o empreendedor deve possuir noções das formações 

citadas anteriormente, já que dessa forma ele vai traçar um planejamento estratégico, tático e 

operacional e conseguir manter-se a longo prazo no mercado.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do projeto possibilitou a observação de práticas sustentáveis em 

empresas de alimentação fora do lar, que podem gerar benefícios tanto para o meio ambiente e 

sociedade, como também para a própria empresa, pois, a partir disso, ela passa a ter um diferencial 

competitivo. Vale ressaltar que através do formulário elaborado e aplicado pode-se notar a diferença 

nos níveis de entendimento sobre práticas sustentáveis. Já que, enquanto alguns empreendimentos 

desenvolvem ações, outros não têm noção da abrangência do tema.  

Como o intuito do projeto incluía a participação das empresas, a primeira grande conquista 

foi à adesão das mesmas, pois havia certo receio e resistência por parte de algumas, no entanto após 

a apresentação da proposta do projeto, pôde-se sensibiliza-los fazendo com que se comprometessem 

com a execução das atividades, esclarecendo-os acerca do tema sustentabilidade, quando se 

explicou que a mesma não se restringe somente ao aspecto ambiental, como eles pensavam. 

Em razão do check list ainda estar em fase de análise para a construção do diagnóstico das 

empresas que receberam as visitas inicias e o fato de não ter sido aplicado em todos os restaurantes, 

não foi plausível apresentar os dados obtidos inicialmente. Sugere-se que o instrumento seja 

ampliado, pois, o mesmo se encontra em fase inicial e é passível de melhorias, além disso, 

recomenda-se que essa ferramenta possa ser aplicada em outros tipos de empreendimentos. E assim, 

tornar uma lista de verificação abrangente que possa auxiliar um público maior.  
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RESUMO 

O presente trabalho teve como foco 

principal a experiência de resgate e 

valorização de doceiras da região do Seridó, 

na cidade de Florânia-RN. O objetivo 

principal   foi repassar conhecimentos 

aprendidos no curso de Alimentos, 

aplicando a estas doceiras dois minicursos 

de boas práticas de fabricação e segurança 

alimentar e marketing. Diante desse 

contato, houve compartilhamento de 

conhecimentos e experiências, levando 

todos os participantes a enxergar a 

importância que o doce caseiro possui para 

o Seridó. 

ABSTRACT 

This work had as main focus the experience 

of redemption and valorization of 

homemade candy in the Seridó region, in 

the city of Florânia-RN. The main objective 

was to pass on knowledge learned in the 

Course of Foods, applying to these 

machines two mini courses of good 

manufacturing practices and food safety 

and marketing. In the face of this contact, 

there was a sharing of knowledge and 

experiences, leading all participants to see 

the importance that homemade sweetness 

has for Seridó. 

1. INTRODUÇÃO

Segundo Dantas (2004): “A alimentação é um sistema simbólico complexo que 

desempenha um papel fundamental na vida social”. Ela é fundamental para que os grupos 

sociais possam ser construídos, reproduzidos, e terem as suas devidas manutenções, uma 

vez que irão organizar a sociedade, gerando vínculos que servem de ligação interpessoal. A 

PALAVRAS-CHAVE: Doces, Seridó, tradição. 

KEYWORDS: Candy, Seridó, tradition. 
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diversidade das culturas e o modo de pertencimento a um determinado grupo social 

geralmente é refletida através do modo de alimentação dos mesmos. A região do Seridó, no 

Rio Grande do Norte, é muito rica em saberes culinários que estão ligados as práticas de 

consumo e produção, a situações, comportamentos coletivamente vividos e imaginados 

pela população. 

Além disso, a gastronomia contribui de forma decisiva no turismo, uma vez que a 

culinária atrai pessoas através de influências econômicas e socioculturais, podendo 

desenvolver a região. Pratos e receitas que se destacam em determinado local trazem maior 

valor agregado a uma cidade, estado ou país (SANTOS, 2016). A produção dos doces 

caseiros são uma forma de retomada a tradições e saberes antigos que foram adquiridos ao 

longo da vida das doceiras, são uma forma de resgate cultural, tal como a valorização e o 

resgate do contexto histórico no qual estão inseridas as produtoras, agregando assim um 

valor cultural a cidade que essas residem e comercializam os doces. 

Relacionado a isso, entende-se que as frutas são excelentes fontes de vitaminas, 

minerais e fibras e essenciais ao bom funcionamento do organismo humano. No entanto, 

sabe-se que as perdas na agricultura são elevadas. Quando se evita tais perdas os custos e a 

energia são reduzidos. Frutas que não são consumidas "in natura" podem constituir 

excelente matéria-prima, contanto que haja um cuidado maior com as tecnologias de 

conservação e aproveitamento adequadas (KROLOW, 2005). Pensando nisso, foi incluso 

no curso de boas práticas a produção da geleia do albedo de maracujá como forma 

sustentável, saudável e evitando perdas e custos. 

Esse estudo tem como principal contribuição o resgate dos doces seridoenses. Para 

isso foi ministrado de um curso a doceiras caseiras, trabalhando as boas práticas de 

manipulação e recursos e aplicações de marketing, a fim de ampliar seus conhecimentos e 

consequentemente atribuir mais valor ao produto, estimulando a venda. O fato de o 

produto ser artesanal já agrega bastante valor, uma vez que as pessoas estão à procura de 

alimentos com menos corantes e/ou conservantes, quando somado a percepção de higiene e 

segurança alimentar alavanca a qualidade do doce. O projeto tem como público alvo as 

pessoas que produzem doces de forma caseira na cidade de Florânia-RN. A partir disso, o 

seguinte trabalho visa maior abrangência e valorização dos doces produzidos e 

provenientes da cultura seridoense. 

A problemática se encontra na gourmetização da maioria dos doces do Seridó, um 

processo que tem transformado em muitos pontos a cultura alimentar, assim, fazer uma 

retomada a produção de doces caseiros tradicionais visando melhorar a sua forma de 

produção é uma tentativa de manutenção de a cultura alimentar seridoense e valorização do 

trabalho das doceiras artesanais, já que todas as doceiras não têm a produção de doces 

como fonte principal de renda.  

Este trabalho possui como objetivo geral a transmissão de conhecimentos sobre 

boas práticas de fabricação e produção de geleias através de matéria prima reaproveitada, 

bem como a ampliação do valor cultural desses doces artesanais e seridoenses. Além da 

observação e avaliação do processo de produção e do produto final; do fornecimento de 

uma oficina sobre Boas Práticas de Produção uma oficina sobre Marketing para as doceiras 

e da demonstração de produção sustentável de geleia feita no Campus, que se caracterizam 

como os objetivos específicos do projeto. 
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A principal dificuldade encontrada foi à escassez das doceiras na cidade, o que já 

caracteriza uma perda de identidade sociocultural na produção dos doces específicos da 

região.  

2. METODOLOGIA

Foram aplicados dois minicursos as doceiras, na escola Macária Gifoni do 

município de Florânia-RN, um abordando a higiene e segurança alimentar, a partir das 

boas práticas de fabricação e o segundo a respeito de marketing e vendas. Participaram 

destes quatro doceiras no turno da manhã e da tarde. Além dos minicursos foram feitas 

entrevistas com as doceiras sobre suas produções e vendas.  

Quanto ao primeiro minicurso, explanou-se a respeito do significado e objetivos do 

projeto integrador, a qualidade nutricional dos doces produzidos, o conceito de higiene e 

segurança alimentar, de alimentos seguros e de DTA’s (Doenças Transmitidas por 

Alimentos). Também foi repassado como deve ser a conduta pessoal dos manipuladores de 

alimentos, a higiene do local de trabalho e como ocorre a ação dos microrganismos e 

transmissão nos alimentos. A participação das doceiras ao seu decorrer aconteceu por meio 

de dúvidas ou comentários. 

No segundo minicurso, sobre marketing e empreendedorismo, foi trabalhado 

principalmente o valor do doce seridoense. Assim, abordou-se o quanto estas doceiras 

devem valorizar seu trabalho e entender a contribuição que tem feito ao produzir, para que 

percebendo isso possam repassar essas informações aos seus clientes e difundir novamente 

o consumo e apreciação do doce caseiro.

Após essas etapas, as doceiras foram orientadas até a cozinha do prédio, para que 

pudessem colocar em prática o que foi aprendido durante o minicursos, produzindo assim, 

a geleia feita do albedo do maracujá. Sanitizou-se a matéria prima (maracujá) com água 

clorada (uma colher de água sanitária para 1L de água) por 15min, logo depois os frutos 

foram lavados em água corrente para que houvesse a retirada do cloro e posteriormente 

foram cortados para extração da polpa. Depois disso, cortou estes em quatro partes e 

transferiu-se para uma panela de aço inoxidável, de maneira que as frações permanecessem 

imersas em água e deixou-se em repouso, para que houvesse a pausa para almoço e 

descanso. Dando continuidade à produção da geleia, levou-se o albedo ao fogo, até que 

esse se tornasse translúcido. Em seguida, quando retiradas do fogo as cascas foram 

escorridas em peneira e submersas em água fria para remoção do envoltório externo, a 

água de cocção foi reservada. A pasta de albedo foi batida em liquidificador e 

posteriormente misturada com a água reaproveitada e açúcar, os quais foram submetidos a 

fogo brando até que 2/3 da mistura fosse reduzida, onde se acrescentou o suco 

anteriormente retirado, para fornecimento de aroma, sabor e cor característicos. Quando 

retirada da panela, a geleia foi transferida e armazenada em potes de plástico de 250 mL de 

volume. 

Uma vez concluído o curso e a produção da geleia, a equipe organizou um lanche 

com exposição e degustação dos produtos artesanais de cada doceira e da geleia produzida. 

Durante isso foi conversado com as produtoras sobre rotulagem e suas especificações.  
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3. RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES

A respeito do minicurso aplicado, participaram quatro doceiras, sendo 100% do 

sexo feminino, que produziam doces há variadas faixas de tempo, descritas no gráfico 

abaixo:  

Figura 1: Anos de produção das doceiras.

Fonte: dos autores 

Na aplicação dos minicursos, todas se mostraram interessadas em aprender mais e 

ao mesmo tempo ensinar um pouco sobre seus conhecimentos acumulados ao longo de sua 

vida. A aplicação das boas práticas através da palestra alcançou o resultado esperado e as 

doceiras relataram algumas situações que já haviam passado diante de alimentos 

contaminados, o que auxiliou na demonstração do quanto utilizar as BPF’s é importante 

para as vendas. 

A explanação sobre marketing auxiliou bastante para que elas conhecessem novas 

formas de agregar valor ao seu produto, em especial com a produção dos rótulos e slogans 

para os doces, que dão uma boa visão para o cliente, juntamente com uma maior 

explanação sobre a divulgação nas redes sociais, o que foi bastante comentado por ser um 

meio acessível para todas, desempenhando um maior interesse em divulga-los. Todas se 

mostraram bastante atenciosas e aproveitaram a oportunidade para discutir e tirar dúvidas 

quanto a propaganda do seu negócio, em especial sobre a divulgação desses. Foi percebido 

que no caso da maioria delas a divulgação do produto era exclusivamente feita pelos 

vizinhos ou clientes ao consumir seus doces e após o minicurso, se sentiram motivadas a 

ampliar mais o seu público alvo através da propaganda.  

A produção da geleia do albedo de maracujá foi uma experiência enriquecedora. 

Devido todo conhecimento acumulado que as doceiras possuíam foi possível aprimorar a 

receita com ações simples que aumentavam a eficiência da produção, um exemplo é bater 

o albedo no liquidificador, para que a pasta se formasse mais rápido. A rapidez da

produção foi muito visada já que elas revelaram que, às vezes, levam cerca de 12 horas

para completar a produção de alguns doces específicos, o que deixa mais caro a venda e

dificulta o trabalho, uma vez que todas elas não são apenas doceiras, mas possuem outras

ocupações.
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Utilizar o albedo do maracujá é uma forma de diminuir a produção do lixo 

orgânico, dado que segundo Lima et al (2010): “O Brasil é um dos países que mais produz 

resíduos agroindustriais, como os resíduos de frutas pelas indústrias de polpas”. Além de 

incrementar o mercado com um novo e atrativo produto, as doceiras estão sendo 

protagonistas nesse novo ciclo produtivo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que o curso de boas práticas de fabricação que foi ministrado para as 

doceiras surtiu bastante efeito, pois, todas que participaram relataram que puderam se 

aprofundar e tirar suas dúvidas sobre os assuntos relacionados a produção dos doces. Foi 

observado que no decorrer do minicurso as doceiras demostraram bastante interesse em 

tudo que foi repassado, tal como puderam absorver todos os conhecimentos. 

Entendendo o potencial e, acima disso, a necessidade de realizar trabalhos como 

esse com quaisquer produtores de alimentos que fazem parte de uma identidade cultural, 

deixa-se como proposta a expansão desse projeto. Dessa forma mais cidades serão 

contempladas e cada uma com sua particularidade podem preservar essa memória cultural 

e alimentar, nesse caso, o doce seridoense. 
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LABORATÓRIO-EMPRESA DE EVENTOS E TURISMO (EVENTUR JR.): 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A GESTÃO 

SILVA, A. F.1; TRIGUEIRO, R. P. C.2 

1,2 IFRN – Campus Canguaretama. 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO 

O Laboratório-empresa de Eventos e Turismo 

(EVENTUR Jr.) do IFRN – Campus Canguaretama, 

tem como objetivo principal proporcionar aos 

discentes do eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer 

uma vivência prática voltada à elaboração e apoio de 

projetos relacionados ao setor turístico, como a 

organização de eventos e a elaboração de roteiros 

turísticos, por exemplo. Este documento tem como 

objetivo relatar as ações da diretoria de eventos do 

Laboratório-empresa, no período de um ano, 

apresentando as ações desenvolvidas e avaliando a 

atuação dos envolvidos. 

ABSTRACT 

The Laboratório-empresa de Eventos e Turismo 

(EVENTUR Jr.) from the IFRN – Campus 

Canguaretama has as the main objective to provide 

for students of courses related to Tourism, Hospitality 

and Recreation an experience focused on elaboration 

and support of projects related to tourism sector, like 

the organization of events and development of tourist 

routes, for example. This document has as objective 

to describe the actions of the Laboratório-empresa, in 

the 1-year period, featuring the developed actions and 

evaluating the participants’ acting.

1 INTRODUÇÃO 

O Laboratório-empresa de Eventos e Turismo (EVENTUR Jr) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Canguaretama, foi, em 

2015, uma iniciativa da Coordenação de Pesquisa e Inovação (COPEIN) e atualmente está vinculada 

a coordenação do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo. Ela tem como objetivo principal 

proporcionar aos discentes do eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer, público beneficiário pelo 

projeto, uma vivência prática voltada à elaboração e apoio de projetos relacionados ao setor turístico, 

como a organização de eventos e a elaboração de roteiros turísticos, por exemplo.  

A EVENTUR Jr. é composta por sete diretorias, sendo elas: Presidência, Secretaria 

Executiva, Diretoria de Administração e Finanças, Diretoria de Marketing, Diretoria de Projetos 

PALAVRAS-CHAVE: EVENTUR JR., eventos, gestão, turismo. 

KEYWORDS: EVENTUR JR, events, management, tourism. 
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Turísticos, Diretoria de Agenciamento e Roteirização e Diretoria de Eventos. Esta última possui como 

competências: propor e coordenar a elaboração de projetos de eventos, em conjunto com as demais 

diretorias, dar oportunidades aos discentes de adquirir experiências profissionais em eventos apoiados 

e/ou realizados pela empresa, elaborar relatórios dos eventos apoiados e/ou realizados pela empresa, 

realizar pesquisas de interesse do setor de eventos com foco na Microrregião do litoral sul norte-rio-

grandense e realizar ações de recrutamento e seleção de alunos para atuar em ações desenvolvidas 

pela empresa, em parceria com a Diretoria Executiva (EVENTUR JR., 2017). 

Na EVENTUR Jr. o aluno pode relacionar os conteúdos estudados em sala de aula com 

o dia-a-dia de uma empresa do setor turístico. Isso faz-se importante porque o estudo teórico deve

estar intrinsecamente ligado à prática, uma vez que, ao ocorrer um contato entre conceitos e

experiências, o aluno pode refletir sobre os conhecimentos adquiridos na sua vivência e, em razão

disso, obter um crescimento tanto acadêmico quanto profissional (Feitosa e Franco, 2006). Nesta

perspectiva, Feitosa e Franco (2006), acreditam que o mundo acadêmico, cada vez mais, se preocupa

em harmonizar a articulação da teoria com a prática, buscando reduzir a distância entre o que é

ensinado e o que se vivencia no mercado de trabalho. Por este motivo, destaca-se a importância deste

projeto, que atua na formação profissional e educacional do discente envolvido e dos demais discentes

do eixo de turismo, hospitalidade e lazer, público-alvo da Eventur- Jr.

Além dos alunos do Eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer, o projeto teve como público 

beneficiário a comunidade externa e interna ao IFRN que, por meio do preenchimento de uma ficha, 

solicitaram apoio da Eventur Jr. em seus eventos. 

Neste documento, espera-se relatar e descrever as ações desenvolvidas no decorrer de um 

ano na Diretoria de Eventos do Laboratório-empresa de Eventos e Turismo, elencando os pontos 

positivos e negativos e sugestões de melhorias da atuação do diretor em sua gestão, bem como a 

participação do público beneficiado pelo projeto e, especificamente, pela Diretoria de Eventos. 

2 METODOLOGIA 

Como procedimentos metodológicos para a execução deste projeto de extensão, foram 

determinadas as seguintes etapas: 

I. Reunião de planejamento das atividades.

Esta foi a etapa onde foram tomadas as decisões a respeito das ações que seriam desenvolvidas 

pela diretoria executiva da Eventur Jr. Esta reunião acontecia semanalmente com toda a diretoria 

executiva e a tutora da gestão 2017, a professora Renata Trigueiro, e nela eram deliberadas atividades 

a serem realizadas pelos diretores, para fins de alcance de objetivos referentes as ações que estavam 

sendo desenvolvidas, como também uma avaliação crítica das ações anteriores. 

II. Atividades administrativas semanais.

Nesta etapa os diretores da Eventur Jr., com uma carga horária de 15h semanais, executaram 

as atividades anteriormente estabelecidas na reunião de planejamento. Nela, os discentes colocaram 

em prática os conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, como também adquiriram novos 

conhecimentos advindos das necessidades que surgiram no dia-a-dia. 

III. Treinamento dos voluntários.

 Em relação as ações voltadas à realização de eventos, os demais discentes, alunos dos cursos 

do Eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer, receberam treinamentos para execução de atividades 

concernentes ao profissional de eventos. Estes treinamentos eram realizados de acordo com as 

funções que os alunos desenvolviam em cada evento, como as de recepcionista, cerimonialistas e 

mestre de cerimônias, por exemplo. 
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IV. Realização e apoio a eventos.

Nesta etapa, a Eventur Jr. elaborou projetos de eventos e apoiou eventos internos e externos 

ao IFRN. Para solicitar apoio, o organizador do evento precisava preencher um formulário com 

informações referentes ao evento e enviar para a tutora da gestão para ser analisado a viabilidade do 

apoio. Após isso, era realizada reuniões com a diretoria executiva juntamente com o organizador do 

evento para tratar das demandas necessárias. Após a listagem das demandas, eram selecionados e 

treinados os voluntários do evento para que, então, o evento fosse realizado. Por fim, era feita uma 

reunião para avaliar a participação da Eventur Jr. no evento e iniciar a elaboração do relatório de 

apoio. Esta e a I foram as etapas nas quais o público externo participou, tanto na parte do 

preenchimento do formulário de apoio, como nas reuniões de planejamento e na execução dos seus 

eventos. 

V. Elaboração do relatório final

Ao final do período de gestão foi de responsabilidade da Diretoria Executiva elaborar um 

relatório final contendo todas as ações desenvolvidas, bem como uma análise crítica da participação 

de cada diretor. Além disso, nesta etapa foi preparado o processo de eleição da nova gestão, assim 

como as reuniões de treinamento dela. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

No plano estratégico do Laboratório-empresa de Eventos e Turismo do IFRN Campus 

Canguaretama, gestão 2017, a Diretoria de Eventos elencou sete ações para serem desenvolvidas no 

período de março de 2017 a março de 2018, cabendo ao diretor planejar e executar todas elas, 

cumprindo os prazos individuais estabelecidos para cada atividade, conforme exposto no Quadro 01: 

QUADRO 01 – PLANO ESTRATÉGICO DA DIRETORIA DE EVENTOS DA 

EVENTUR JR. - GESTÃO 2017 

Diretoria Ação Atividade Prazo Situação 

Diretoria 

de 

Eventos 

Apoiar eventos 

internos e externos 

do IFRN e criar 

relatórios de apoio. 

• Foram 9 eventos apoiados

pela Eventur Jr.

• Foram 9 relatórios 

elaborados

De março à 

Dezembro de 

2017 

Concluído 

Atualizar o banco de 

dados de alunos 

voluntários dos 

cursos de Eventos e 

Gestur. 

• Visitar as salas de aula

para preenchimento de

formulário para ser

voluntário da Eventur Jr.

De Maio à 

Junho de 2017 

Concluído 

Proporcionar prática 

aliada à teoria dada 

em sala de aula aos 

alunos do curso de 

Eventos. 

• Realizar treinamento com

alunos voluntários

• Proporcionar prática aos

voluntários em eventos

apoiados e realizados pela

Eventur Jr.

De Maio à 

Dezembro de 

2017 Concluído 

Planejar, executar e 

avaliar os eventos 

realizados pela 

Eventur Jr. 

• III SICTEC

• I SIGESTUIR

De março à 

Dezembro de 

2017 

Concluído 
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Criação de modelo 

de treinamento para 

voluntários 

• Criar modelo de 

treinamento para 

recepcionista

De abril a 

Maio de 2017 

Não 

Concluído 

Realizar pesquisa 

sobre o mercado de 

eventos na 

microrregião do 

litoral sul potiguar. 

• Realizar pesquisa em

escolas de ensino médio

das cidades do Litoral Sul

Potiguar

• Criar relatório da pesquisa

• Criação de um artigo

De março à 

Dezembro de 

2017 

Não 

Concluído 

Fonte: EVENTUR Jr., 2018 

Dentre as seis ações elencadas pela diretoria de eventos no plano estratégico da gestão 

2017 da EVENTUR Jr., quatro foram concluídas. Foram elas:  

• Apoiar eventos internos e externos do IFRN e criar relatórios de apoio;

• Atualizar banco de dados de alunos voluntários dos cursos de Eventos e Gestur;

• Proporcionar prática aliada à teoria dada em sala de aula aos alunos do curso de Eventos;

• Planejar, executar e avaliar eventos realizados pela EVENTUR Jr;

Conforme ilustra o Quadro 02, foram apoiados no total nove eventos pela EVENTUR Jr. 

com a liderança da diretoria e, por conseguinte, desenvolvidos nove relatórios sobre eles. Essa 

atividade foi realizada no período de março de 2017 a dezembro de 2017, sendo a primeira e a última 

nos dias 28/03 e 15/12, respectivamente. 

QUADRO 02 – EVENTOS APOIADOS PELA EVENTUR JR. – GESTÃO 2017 

Evento Data Tipo de Evento Público 

Beneficiário 

Encontro Intercultural 28/03/2017 Interno Comissão 

Organizadora 

Lançamento dos livros da 

Editora do IFRN 

27/04/2017 Interno Editora IFRN 

Certificação/Formatura dos 

Cursos de Agricultura Familiar 

– Mulheres Mil e Curso FIC de

Agente de Informações 

Turísticas  

04/05/2017 Interno Coordenação dos 

Cursos Mulheres 

Mil e FIC de 

Agente de 

Informações 

Turística 

III SEDOC – Seminário de 

Docência e Contemporaneidade 

24, 25 e 

26/05/2017 

Interno Comissão 

Organizadora 

Seminário dos Saberes 

Indígenas 

19/08/2017 Interno Comissão 

Organizadora 

II Congresso Gestão e Negócios 25, 26 e 

27/10/2017 

Externo SEBRAE RN 

Arena Empreendedorismo X-

Treme 

26 e 27/10/2017 Externo SEBRAE RN 

V AIRN – Assembleia Indígena 

do Rio Grande do Norte 

21, 22 e 

23/11/2017 

Externo Comissão 

Organizadora 

Eventos na Comunidade: 

Semeando Sustentabilidade 

15/12/2017 Interno Turma: Eventos 

2016.1 
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Fonte: EVENTUR Jr., 2018. 

Em todos os eventos, a diretoria de eventos realizou atividades conforme eram solicitadas 

pelo público beneficiado e, juntamente com as demais diretorias e voluntários, a equipe trabalhou na 

execução deles, atuando, em sua maioria, na recepção, credenciamento, cerimonial e como mestre de 

cerimônias. 

Após o final de cada evento, era de responsabilidade do diretor elaborar um relatório de 

apoio no qual continha uma lista das ações desenvolvidas, um resumo da programação do evento, 

lista de voluntários e diretores que trabalharam nele, os pontos negativos do evento, aprendizados 

adquiridos e registros fotográficos. Entretanto, como a diretoria estava sobrecarregada com muitos 

relatórios para serem feitos, decidiu-se dividir a elaboração deles entre os outros diretores, de modo 

que nenhum ficasse com excesso de atividades. 

Conforme demonstra o Quadro 03, foram dois eventos desenvolvidos pelo Laboratório-

empresa na gestão 2017, o III SICTEC – Seminário de Integração ao Curso Técnico em Eventos de 

Canguaretama e o I SIGESTUR – Seminário de Introdução ao Curso de Tecnologia em Gestão de 

Turismo, realizados, respectivamente, nos dias 19/06/2017 e 27/09/2017. Neles, a EVENTUR Jr. 

atuou desde a elaboração do projeto até a execução, ou seja, participou de todas as fases: pré, trans e 

pós evento. 

QUADRO 03 – EVENTOS REALIZADOS PELA EVENTUR JR – GESTÃO 2017 

Evento Data 

III SICTEC - Seminário de Integração ao Curso Técnico em Eventos 

de Canguaretama 19/06/2017 

I SIGESTUR – Seminário de Introdução ao Curso de Tecnologia em 

Gestão de Turismo 27/09/2017 

Fonte: EVENTUR Jr., 2018. 

No primeiro, que teve um público de 75 pessoas, a diretoria de eventos foi responsável 

pela elaboração do projeto do evento e pela escolha dos voluntários para trabalhar na execução. No 

segundo, que contou com um total de 74 participantes, como se tratava de um evento voltado para 

área de turismo, a elaboração do projeto foi de responsabilidade da Presidência juntamente com as 

diretorias de Agenciamento e Roteirização, Secretaria Executiva e Projetos Turísticos, pois são 

compostas por alunos do curso de Gestão de Turismo, logo a diretoria de eventos ficou responsável 

apenas pela escolha dos voluntários. Em ambos, foi de responsabilidade do diretor trabalhar na 

execução do evento, bem como avaliá-los com aplicação de um questionário sobre a satisfação dos 

participantes neles. 

A diretoria também foi responsável pela atualização do banco de dados dos alunos 

voluntários para trabalhar nos eventos. Essa ação foi desenvolvida no mês de março de 2017. Para 

ser voluntário, o aluno deveria preencher os seus dados pessoais e sua preferência de área de trabalho 

e horário em uma ficha de inscrição passada em sala de aula pela EVENTUR Jr. Ao todo, 54 alunos 

foram inscritos. 

A maior parte (28) são alunos do curso técnico integrando em eventos. Os alunos do curso 

de tecnologia em gestão de turismo totalizam 26 inscritos. Houve um total de 44 alunos que 

trabalharam nos eventos e ações desenvolvidas e apoiadas pelo Laboratório-empresa, sendo assim, 

estes receberam um treinamento específico para cada função que foi desenvolvida por eles, logo 

foram inseridos na prática proporcionada pela EVENTUR Jr. Essas vagas foram preenchidas de 

acordo com os horários disponíveis de cada um dos voluntários. A figura a seguir mostra as etapas 

do processo de participação do público beneficiário. 
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Figura 01: Etapas da participação do público beneficiado 

Fonte: EVENTUR Jr., 2017. 

A ação referente à realização de pesquisa sobre o mercado de eventos na microrregião do 

litoral sul do RN não foi executada devido ao envolvimento do diretor em outras ações do laboratório-

empresa. Da mesma forma, e pelo mesmo motivo, foi deixado de lado a ação referente a criação de 

um modelo de treinamento para os voluntários da EVENTUR Jr. 

Esta foi uma das dificuldades encontradas durante a gestão 2017. O foco nos eventos fez 

com que muitas atividades importantes fossem postergadas por todas as diretorias, mas em especial 

pela diretoria de eventos, pois o constante número de eventos apoiados a sobrecarregava. 

4     CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante a gestão 2017 do Laboratório-empresa de Eventos e Turismo – EVENTUR Jr, foi 

notório uma evolução profissional e pessoal dos alunos envolvidos. Pelo diretor de eventos, por 

exemplo, pôde-se perceber uma melhoria no relacionamento interpessoal durante os eventos, o que é 

essencial para o sucesso nessa área. O trabalho em equipe, a postura profissional, a liderança, a 

organização, entre outros, foram outras lições aprendidas nesse período. 

Além disso, destaca-se a qualidade nos serviços prestados nos eventos apoiados pela Eventur 

Jr. no ano de 2017, o que comprova a excelência no ensino técnico proporcionado pelo IFRN Campus 

Canguaretama na área de eventos, como também a importância de projetos como este para o 

desenvolvimento acadêmico e profissional dos alunos da instituição. 
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NÚCLEO DE EXTENSÃO E PRÁTICA PROFISSIONAL EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO – NEPP ST: AÇÕES E DESAFIOS 

1CAMPELO, A. M.; 2NASCIMENTO, F. M.; 3LIMA, L. C. P.; 4SILVA, M. L. C.; 5PAIVA, R. E. A. 
1,2,3,4,5IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

RESUMO 

A prática extensionista não se resume à 

ampliação do quadro de referências culturais, 

mas a uma integração de conhecimentos que 

estimula o sentido do respeito ao outro, o 

sentido da tolerância e faz com que os 

acadêmicos participem plenamente da prática 

constante de aprender, integrando os 

conhecimentos científicos adquiridos durante o 

curso Técnico em Segurança do Trabalho 

aplicando nas comunidades, considerando seus 

hábitos e costumes culturais (CECCIM; 

FERLA, 2009). 

O interesse pelo desenvolvimento deste Núcleo 

se dá pela escassez de ações voltadas para a 

proteção do trabalhador e a promoção da saúde 

dentro do ambiente de trabalho, verificando os 

riscos e auxiliando no planejamento de Plano 

de Emergência de instituições, púbicas ou 

privadas, pois, desta forma estará preparando 

estas instituições para agir diante de situações 

de risco. O Núcleo de Extensão e Prática 

Profissional em Segurança do Trabalho fará 

orientação na área de Direito do Trabalhador e 

apoio Psicológico àqueles trabalhadores de 

baixa renda, sendo um ponto de acessibilidade 

e prática profissional. 

Desta forma, a atuação deste Núcleo é de 

grande importância para proteção do 

Trabalhador, e assim, combater as doenças 

ocupacionais, como também, diminuir os 

acidentes de trabalho através da orientação e 

fiscalização destes trabalhadores no próprio 

local de trabalho, possuindo assim uma 

contribuição imensurável. 

O Núcleo de Extensão em Prática Profissional 

em Segurança do Trabalho – NEPPST presente 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, foi 

criado com o objetivo geral de promover ações 

de promoção e proteção à saúde do trabalhador 

contribuindo para a prevenção de doenças e 

acidentes no trabalho. O NEPPST também fará 

orientação na área de Direito do Trabalhador e 

apoio Psicológico àqueles trabalhadores de baixa 

renda, sendo um ponto de acessibilidade e prática 

profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Use até 5 (cinco) palavras chave, separando-as por vírgula. 
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ABSTRACT 

The practice of extension is not limited to the 

extension of the framework of cultural references, but 

to an integration of knowledge that stimulates the 

sense of respect for the other, the sense of tolerance, 

and allows scholars to participate fully in the constant 

practice of learning, integrating knowledge 

(CECCIM and FERLA, 2009). In this paper, we 

present the results of the 

The interest for the development of this Nucleus is 

due to the scarcity of actions aimed at the protection 

of the worker and the promotion of health within the 

work environment, verifying the risks and assisting in 

the planning of the Emergency Plan of public or 

private institutions. institutions to act in the face of 

risky situations. The Nucleus of Extension and 

Professional Practice in Occupational Safety will 

provide orientation in the area of Worker's Law and 

Psychological support to those low-income workers, 

being a point of accessibility and professional 

practice. 

In this way, the work of this Nucleus is of great 

importance for the protection of the Worker, and thus, 

to combat occupational diseases, as well as to reduce 

accidents at work by guiding and supervising these 

workers in the workplace, thus having an 

immeasurable contribution . 

The Nucleus of Extension in Professional Practice in 

Occupational Safety - NEPPST present at the Federal 

Institute of Education, Science and Technology of 

Rio Grande do Norte - IFRN, was created with the 

general objective of promoting actions to promote 

and protect worker health by contributing to the 

prevention of diseases and accidents at work. 

NEPPST will also provide guidance in the area of 

labor law and psychological support to those low-

income workers, being a point of accessibility and 

professional practice. 

1 INTRODUÇÃO 

As ações de extensão como ferramenta pedagógica, objetiva estimular a visão 

multidimensional, em que as esferas político-social-humana estejam presentes na formação 

acadêmica do aluno extensionista, promovendo o estímulo da consciência crítica, definida sob a 

perspectiva de Freire (2009) como a capacidade de correlacionar coisas e fatos sobre as situações 

casuais e circunstanciais. 

Lobato et al. (2012) consideram pesquisa, extensão e interdisciplinaridade elementos de 

grande importância para o progresso do conhecimento científico, reforçando as ações do NEPP ST 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by commas. 
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para a formação de profissionais altruístas, éticos, tecnicamente capacitados e munidos de uma 

curiosidade criativa, indagadora e sempre insatisfeita de um sujeito ativo, capaz de reconhecer a 

realidade inconstante, livre de preconceitos.  

A prática extensionista não se resume à ampliação do quadro de referências culturais, mas 

a uma integração de conhecimentos que estimula o sentido do respeito ao outro, o sentido da 

tolerância e faz com que os acadêmicos participem plenamente da prática constante de aprender, 

integrando os conhecimentos científicos adquiridos durante o curso Técnico em Segurança do 

Trabalho aplicando nas comunidades, considerando seus hábitos e costumes culturais (CECCIM; 

FERLA, 2009). 

O interesse pelo desenvolvimento deste Núcleo se dá pela escassez de ações voltadas para a 

proteção do trabalhador e a promoção da saúde dentro do ambiente de trabalho, verificando os riscos 

e auxiliando no planejamento de Plano de Emergência de instituições, púbicas ou privadas, pois, 

desta forma estará preparando estas instituições para agir diante de situações de risco. O Núcleo de 

Extensão e Prática Profissional em Segurança do Trabalho fará orientação na área de Direito do 

Trabalhador e apoio Psicológico àqueles trabalhadores de baixa renda, sendo um ponto de 

acessibilidade e prática profissional. 

Desta forma, a atuação deste Núcleo é de grande importância para proteção do Trabalhador, 

e assim, combater as doenças ocupacionais, como também, diminuir os acidentes de trabalho 

através da orientação e fiscalização destes trabalhadores no próprio local de trabalho, possuindo 

assim uma contribuição imensurável. 

O Núcleo de Extensão em Prática Profissional em Segurança do Trabalho – NEPPST 

presente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, 

foi criado com o objetivo geral de promover ações de promoção e proteção à saúde do trabalhador 

contribuindo para a prevenção de doenças e acidentes no trabalho. O NEPPST também fará 

orientação na área de Direito do Trabalhador e apoio Psicológico àqueles trabalhadores de baixa 

renda, sendo um ponto de acessibilidade e prática profissional. O Núcleo está apto a atuar em cinco 

linhas de ação (Quadro 1):  
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Quadro 1 – Linhas e ação do Projeto NEPP. 

LINHAS DE AÇÃO DESCRIÇÃO 

1. Auxiliar  na  construção  do  Plano de 

Emergências de Escolas Públicas (municipal, 

estadual), e assim preservar a saúde dos 

profissionais e alunos.  

O NEPP ST possui alunos e docentes que irão 

confeccionar o Plano de Emergência, e assim, deixar 

para estas instituições um planejamento essencial, para 

agir em situações de combate a incêndio.  

2. Atender a trabalhadores que sofrem de doenças

Psicológicas através de parceria com profissional

habilitado.

O NEPP ST possui uma parceira com Profissional 

habilitado para realizar o atendimento dos trabalhadores 

de baixa renda e que necessitam de um 

acompanhamento profissional  

3. Orientar trabalhadores quanto aos seus direitos. O NEPP ST conseguiu a parceria com um profissional 

habilitado na área de Direito do Trabalho, para realizar 

orientações aos trabalhadores e desta forma combatendo 

a exploração indevida do trabalho. 

4. Realizar medições de fatores de riscos presentes no

ambiente do trabalho.

O NEPP ST possui dentro do seu grupo um docente 

especialista na área de Higiene  

Ocupacional, e junto ao Laboratório de Higiene 

Ocupacional do Campus Natal Central, junto ao Curso 

de Segurança do Trabalho fará as medições no ambiente 

de trabalho e assim, avaliar se o trabalhador está 

exposto a condições insalubres. 

5. Capacitar os profissionais para atuar em situações de

Urgências e Emergências.

O NEPP ST capacitará profissionais no 

atendimento de primeiros socorros em instituições 

interessadas neste tipo de conhecimento, e assim, 

contamos com um profissional especialista na área de 

atendimento pré-hospitalar e contará com o apoio do 

Laboratório de Primeiros Socorros.  

O compartilhamento do conhecimento acadêmico com a sociedade, seja em empresas, 

escolas ou estabelecimentos públicos torna-se uma medida eficaz de promoção da saúde o que 

respalda o estudo em questão, tendo em vista a grande demanda de acidentes das mais variadas 

naturezas atrelado ao despreparo da população em geral na prestação de um atendimento pré-

hospitalar eficaz para a manutenção da vida (VERONESE et al, 2010 e FIORUC, et al, 2008).  

Desta forma, a atuação deste Núcleo é de grande importância para proteção do 

Trabalhador, e assim, combater as doenças ocupacionais, como também, diminuir os acidentes 

de trabalho através da orientação e fiscalização destes trabalhadores no próprio local de trabalho, 

possuindo assim uma contribuição imensurável.  
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2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizará exposição dialogada com os profissionais envolvidos, como também 

momentos práticos para os alunos aplicarem os conhecimentos vistos em sala de aula. Com isso, 

o método escolhido parte da caracterização do público alvo que estiver sendo alcançado.

O local de realização das ações ocorre junto aos interessados e colaboradores forem 

aceitando a participação, porém, o NEPP ST tem por principal local as instituições de ensino, 

tendo em vista que um dos pilares é a Lei Federal nº 12.645, de 16 de maio de 2012, que institui 

ações na área de Saúde e Segurança nas escolas.  

O Campus Natal Central (IFRN, 2018) lançou nesta mesma intenção a seguinte notícia: 

“Na abertura do semestre letivo do CNAT, por exemplo, os alunos tiveram uma explanação 

sobre os riscos presentes no Campus e a forma de prevenir acidentes. A Instituição possuí 

infraestrutura que garante suporte inicial em caso de algum tipo de acidente. Também no 

sentido de conscientizar alunos, professores e administrativos, o Campus Natal-Central 

(CNAT) promoveu a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT). A iniciativa teve 

a participação da comunidade acadêmica em palestras, gincana, simulação de evacuação em 

caso de emergência e oficina de "Reanimação Cardiopulmonar". 

Através de alunos que estão estagiando em empresas na área de segurança do trabalho, 

oferecemos apoio na realização na Semana Interna de Prevenção de Acidentes, e assim, estreitando 

o laço entre empresa e instituição de ensino, como também utilizando estas empresas com palco de

extensão dos alunos. 

Outros locais que podem ser alcançados podem ser outras instituições de ensino tendo em 

vista a aprovação recente do o Projeto de Lei 9468/18, dos deputados Ricardo Izar (PP-SP) e Pollyana 

Gama (PPS-SP), que obriga as escolas, públicas e privadas, de educação infantil e básica a 

capacitarem professores e funcionários em noções básicas de primeiros socorros. A obrigatoriedade 

valerá também para os estabelecimentos de recreação infantil. 

O NEPP ST é de ações contínuas, porém, o cronograma de atividades segue até o mês de 

dezembro, sendo realizado uma avaliação das atividades e retomando junto a Editais lançados pela 

Pró-reitora de Extensão do IFRN para fomentos das ações e bolsistas para o funcionamento das ações. 

As linhas de ações são mantidas por servidores voluntários, que entendem a importância do 

NEPP ST do Campus de Educação a Distância e auxiliam na execução das ações das linhas de ação 

que é proposto. 

As reuniões mensais com todos os envolvidos e mensalmente os Grupos de Trabalhos de 

acordo com cada meta posta no projeto. Ao final serão produzidos relatórios das ações e 

acompanhamento destas. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As atividades de educação em saúde e a aplicação de seus conhecimentos básicos são de 

suma importância no contexto atual para a prevenção de doenças e agravos à saúde. A prática das 

operações de primeiros socorros para estudantes, trabalhadores e cidadãos em geral diante das 

estatísticas, não só de acidentes de trabalho, mas do panorama geral se mostra fundamental, 

garantindo assim, o retardo de complicações e a manutenção da vida das vítimas acometidas 

(FIORUC, et al 2008).  

Tendo em vista qualquer ambiente apresentar riscos potenciais de ocorrência de acidentes a 

existência de um sistema de primeiros socorros bem implantado repercute positivamente na 

diminuição da insegurança do capacitado na adoção das condutas necessárias ao resgate e, 

possivelmente o retardo na ocorrência de óbitos até a chegada do socorro (MANCINI; 

ROSENBAUM; FERRO, 2002). 

Para as atividades de Atendimento Pré-hospitalar, a princípio, os voluntários do projeto de 

extensão realizaram um curso à distância em Suporte Básico de Vida (SBV), através da plataforma 

AVASUS, e em seguida, puderam colocar em prática o assunto estudado, realizando ações em 

escolas particulares e públicas. Tais ações surgiram da necessidade de levar aos alunos e professores 

um conhecimento básico em Primeiros Socorros.  

Ao entrar em contato com a vítima, algumas condutas iniciais são necessárias, para isso, a 

American Heart Association (AHA) (2015) estabelece o ABCDE do socorrista, que compreende 

um conjunto de etapas que devem ser seguidas pelo socorrista sequencialmente, em caso de vítima 

consciente e, em caso de inconsciência, através da sequência CABDE, que é indicativa de Parada 

Cardiorrespiratória (PCR). Todas essas noções, entre outras, foram repassadas ao público atendido 

pelo projeto. 

A importância que as escolas têm dado no que se refere a temas como promoção de saúde, 

prevenção de doenças e prevenção de acidentes entre crianças e adolescentes tem crescido. Isso se 

dá pelo fato de os mesmos passarem aproximadamente um terço de seus dias na escola ou a caminho 

dela, fazendo com que a segurança nesse ambiente seja elemento de preocupação por parte dos pais 

e da equipe escolar como um todo (LIBERAL; AIRES; AIRES; OSÓRIO, 2005).   

A Lei Federal nº 12.645, de 16 de maio de 2012, instituiu o dia 10 de outubro como o Dia 

Nacional da Segurança e Saúde nas Escolas (PLANALTO, 2012); este dia foi instituído para 

promover uma aproximação entre a escola e o mundo da segurança e saúde do trabalhador. Sabendo 
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do interesse dos alunos e professores abordados, se faz necessário que não somente essa escola, 

mas todas, tenham conhecimento desta Lei que dedica um dia especialmente para que se realizem 

ações como palestras, concurso de frase ou redação, eleições de cipeiro escolar e até mesmo 

visitações em empresas, visando capacitar os alunos e profissionais sobre o tema abordado. A 

FUNDACENTRO criou uma cartilha sobre saúde e segurança nas escolas objetivando a sua 

utilização em atividades pedagógicas, para que professores e alunos abordem o tema com mais 

conhecimentos em Saúde e Segurança do Trabalho (SST).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com isso, na realização das ações no âmbito externo do IFRN, junto a comunidade é percebido 

o interesse dos alunos na realização destas atividades e com isso.
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PROGRAMA MULHERES MIL: NOVAS POSSIBILIDADES DE ASCENSÃO 

PROFISSIONAL E SOCIOECONÔMICA PROPORCIONADAS AS 

MULHERES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 

FREIRE, I. M.1 OLIVEIRA, W. D. F. de.2 VELOSO, H. A. B.3 BEZERRA, L. N. da S.4 

1,2, 3 e 4 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Trabalho 

RESUMO

O projeto constitui uma proposta do Curso de 
Formação Inicial e Continuada em vendedor, cuja 

oferta visa à materialização de ações do Programa 
Mulheres Mil. São realizadas aulas teóricas e 

práticas, palestras, eventos e um programa de práticas 
corporais.  

Espera-se como resultado uma formação que permita 
a mudança de perspectiva de vida, proporcionar as 

alunas uma melhor atuação no mercado de vendas no 
setor de serviços/ produtos, oportunizando resultados 

efetivos e sustentáveis em organizações. 

ABSTRACT 

The project is a proposal of the Initial and Continued 

Training Course in sales, whose offer is aimed at 

materializing actions of the Thousand Women Program. 

There are theoretical and practical classes, lectures, 

events and a program of corporal practices. 

 The result is a training that allows the change of 

perspective of life, provide the students a better 

performance in the sales market in the services/ 

products sector, providing effective and sustainable 

results in organizations 

1 INTRODUÇÃO 

Sabe-se que é histórico a situação de desigualdade que as mulheres enfrentam em relação aos 

homens, isso devido a um conjunto de questões sociais, políticas, econômicas e culturais. Somam-se 

a este cenário, a violência doméstica e a situação de vulnerabilidade, que muitas mulheres passam 

(BRASIL, 2004ª). 

Visando superar este quadro, aliado entre outras ações à escolarização e qualificação 

profissional, foi criado o Programa Mulheres Mil: Educação, Cidadania e Desenvolvimento 

Sustentável, como uma das ações do Plano Brasil sem Miséria que tem como objetivo principal à 

melhoria de renda de famílias que vivem na extrema pobreza. 

PALAVRAS-CHAVE:  Mulheres, vulnerabilidade, formação, perspectivas. 

KEYWORDS:  Women, vulnerability, training, prospects. 
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O Programa Mulheres Mil foi criado pela Portaria MEC nº. 1.015 de 21 de julho de 2011; 

contudo, o projeto piloto do Programa Mulheres Mil foi implantado em 2007 em 13 estados da região 

norte e nordeste, resultante de uma cooperação internacional entre Brasil e Canadá. O programa teve 

como referência as experiências canadenses com a promoção da equidade às comunidades 

vulneráveis. O público alvo são as mulheres em situação socioeconômica vulnerável, com baixo nível 

de escolaridade, moradoras de comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano. Neste 

ano a comunidade contemplada foi a do Residencial Ruy Pereira situado na cidade de São Gonçalo 

do Amarante, onde a comunidade faz parte do programa minha casa minha vida. A escolha pelo 

recorte de gênero ocorreu em razão do crescente número de mulheres que são chefes de família, 

responsável não apenas pela sustentabilidade financeira, mas também pelo desenvolvimento cultural, 

social e educacional dos membros familiares. (MEC, 2011). 

O Programa é desenvolvido nos Institutos Federais juntamente com instituições parceiras. Os 

Institutos Federais são responsáveis pela formulação e execução dos projetos locais, de acordo com 

as necessidades da comunidade em que estão inseridos, bem como com a vocação econômica 

regional, proporcionando o aumento da escolaridade e a inserção no mercado de trabalho. O Programa 

Mulheres Mil é composto por uma equipe multidisciplinar para prestar atendimento às demandas das 

mulheres, reconhecendo as aprendizagens adquiridas ao longo da vida e desenvolvendo habilidades 

empreendedoras e de empregabilidade, oportunizando que essas mulheres ingressem no mundo do 

trabalho. 

No Instituto Federal de São Gonçalo do Amarante/RN, é desenvolvido o curso de Formação 

Inicial e Continuada de Vendedor, na modalidade presencial, cuja intencionalidade é “uma formação 

que permita a mudança de perspectiva de vida por parte do aluno; a compreensão das relações que se 

estabelecem no mundo do qual ele faz parte; a ampliação de sua leitura de mundo e a participação 

efetiva nos processos sociais.” (BRASIL, 2009, p. 5). Dessa forma, almeja-se propiciar uma formação 

humana e integral em que o objetivo profissionalizante não tenha uma finalidade em si, nem seja 

orientado pelos interesses do mercado de trabalho, mas se constitua em uma possibilidade para a 

construção dos projetos de vida dos estudantes (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005). 

O curso de Formação Inicial e Continuada de Vendedor, na modalidade presencial, no âmbito 

do Programa Mulheres Mil, tem como objetivo geral proporcionar a alunas uma melhor atuação no 

mercado de vendas no setor de serviços/ produtos, oportunizando resultados efetivos e sustentáveis 

em organizações.  

2 METODOLOGIA 

A execução do projeto integra um conjunto de ações que tem como principais diretrizes, 

possibilitar inclusão social e educacional, reduzir as desigualdades sociais e econômicas, defender a 

igualdade de gênero e combater a violência contra a mulher. Após o lançamento do projeto, foram 

realizadas visitas em comunidades de São Gonçalo do Amarante/RN, objetivando divulgar o projeto 

e captar potenciais beneficiários para o curso de vendedora. Nas visitas, foram realizadas palestras 

sobre o projeto, em seguida as participantes visitadas preencherão um formulário de cadastro e foram 

orientadas a inscreverem na seleção para ingresso do curso. Após efetivação das matrículas (30 

mulheres), foi feita uma chamada para professores e técnicos para participarem da execução das 

disciplinas do curso. O curso será desenvolvido durante cinco meses, são realizadas aulas teóricas e 

práticas, palestras, eventos. São realizadas reuniões quinzenais para discussão de metodologias e 

atividades desenvolvidas com as alunas do projeto, discussão sobre os resultados alcançados; 

aplicação de questionários, entrevistas e avaliações realizadas com as mulheres do projeto. Destaca-

se que as alunas foram inseridas no programa de práticas corporais devido ao alto índice de obesidade 

detectada após realização de avaliação física e nutricional com as participantes. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O curso de Formação Inicial e Continuada de Vendedor, na modalidade presencial, no âmbito 

do Programa Mulheres Mil, encontra-se em fase de pleno desenvolvimento, com participação ativa 

das mulheres. As atividades estão sendo desenvolvidas em três dias da semana, com previsão de 

finalização das atividades no mês de novembro. As alunas (30 mulheres) são moradoras da 

comunidade Ruy Pereira do município de São Gonçalo do Amarante/RN. São mulheres em situação 

de vulnerabilidade social e fora do mercado de trabalho. A maioria das participantes cursaram até o 

ensino fundamental. A escolha pelo curso de vendedor se deu após uma avaliação das necessidades 

de formação das mulheres da comunidade de Ruy Pereira. Considerando-se que o grupo de mulheres 

interessadas em participar do programa são vendedoras autônomas, e que tem como fonte renda as 

vendas dos objetos comercializados, considera-se de significativa relevância a formação no curso de 

vendas. Dessa forma, estaremos contribuindo para alavancar o potencial de vendas do material 

comercializado. 

Além de proporcionar as alunas a possibilidade de formação para melhor atuação no mercado 

de vendas no setor de serviços/ produtos, almeja-se propiciar uma formação humana, a melhoria de 

renda de famílias que vivem na extrema pobreza. Durante o curso estão sendo realizados também 

ações que promovam melhoras na autoestima, ações que favorecem a conscientização da importância 

das práticas corporais como elemento indispensável para a aquisição da qualidade de vida. 

Espera-se que as mulheres após a certificação concedida pelo programa, possam desenvolver 

plenamente a função de vendedoras, tanto no âmbito do empreendedorismo quanto no mercado de 

trabalho, assim contribuindo para geração de renda dentro de suas unidades familiares e desenvolvam 

o meio social ao qual estão inseridas, e posam agregar valor à sua região dentro do município e sua

localidade. Observa-se que boa parte das alunas já começaram à galgar resultados na comercialização

de seus produtos, estão participando de processos seletivos dentro da referida área. Almeja-se

também, que as mulheres, além da formação técnica possam expandir o conhecimento no âmbito

acadêmico e assim possam vislumbrar novos horizontes educacionais. Importante ressaltar que

algumas alunas participarão do ENEM 2018.

Figura 1: Aula de Autoestima 

 ENEM Exame nacional do Ensino médio
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Figura 2: Visita de apresentação do projeto 

Figura 3: Aula Inaugural 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O acesso à formação educacional e profissional contribuirá para mudanças significativas na 

vida dessas mulheres em diversos aspectos, desde a inserção de egressas no mundo do trabalho, 

como nas relações familiares. O projeto encontra-se em fase de desenvolvimento, no entanto espera-

se através das ações reduzir as desigualdades sociais, contribuir para a melhoria dos índices da 

equidade e igualdade de gênero no Brasil, melhorar a renda familiar nas comunidades em situação 

de vulnerabilidade. Dessa forma, estaremos contribuindo para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades beneficiadas. 
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COMUNIDADE INDÍGENA DO CATU- RN: ROTEIRIZAÇÃO 

TURÍSTICA 
ÁREA TEMÁTICA: TRABALHO
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rayanevmuzzi2015@gmail.com
IFRN – Campus Canguaretama

FERREIRA, F. J. S.
fellipe.ferreira@ifrn.edu.br

IFRN – Campus Canguaretama

Como um gestor de turismo pode auxiliar uma comunidade

indígena na execução de serviços de visitação? Este projeto

objetiva prestar um serviço de consultoria à comunidade indígena

do Catu na elaboração de roteiros turísticos, do tipo receptivo. E, a

metodologia de trabalho está sendo desenvolvida por meio de

oficinas. O projeto beneficiará 40 (quarenta) pessoas. O resultado

parcial é a elaboração do Catálogo de serviços turísticos.

PALAVRAS-CHAVE: turismo, consultoria, cultura e serviços. 

A comunidade indígena do Catu organiza os seus próprios serviços

turísticos, o atendimento é executado por meio de dois elementos:

a) o saber-fazer da comunidade; e b) da demanda. O serviço de

consultoria agrega valor ao serviço ofertado pela comunidade ao

visitante. O catálogo de serviços foi uma ideia solicitada pelos

gestores locais da visitação.

A metodologia do projeto foi dividida em 6 (seis) etapas: 1)

realização de pesquisa bibliográfica sobre os temas relacionados;

2) Execução de reuniões com a liderança indígena; 3) Identificação

dos serviços turísticos ofertados pela comunidade aos

consumidores; 4) Realização de oficinas na comunidade indígena;

5) Construção de um catálogo de serviços turísticos; 6)

Publicitação dos serviços turísticos em plataformas virtuais, evento

comercial e científico.

Os resultados parciais alcançados são: 1. produções textuais

sobre as temáticas relacionadas; 2. realização de reuniões

semanais; 3. a elaboração de relatórios; 4. a produção de um

mapeamento dos acessos à comunidade indígena do Catu; 5. a

realização reunião com a liderança indígena; 6. a execução de

uma oficina de Planejamento Participativo da Roteirização com

os condutores. 7. Elaboração do Catálogo de Serviços Turísticos

da comunidade do Catu (Turistas).

O objetivo foi parcialmente alcançado, esta é a apresentação

dos resultados parciais do projeto. A comunidade do Catu

apresentou engajamento e é ativa na organização das visitas.

Estas são demandadas, em sua maioria, por escolas públicas e

privadas. E, constatou-se que os gestores comunitários da

visitação visam atrair outros segmentos do turismo e expandir o

número de visitantes.

RESUMO

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

RESULTADOS ALCANÇADOS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Serviço Descrição Valor por

pessoa

1
Visita à

Agricultura

Familiar

Uma caminhada orientada pela comunidade do Catu, os

visitantes serão recepcionados por um indígena, terão a

oportunidade de conhecer a agricultura familiar e observar as

formas tradicionais de cultivo. Tempo de duração 1h30min.

Distância percorrida: 1 km. Grupos: 20 pessoas. Inclui: um

condutor.

R$ 10,00

(R$ 6,00 para o condutor)

(R$ 3,00 para o agenciador)

(R$ 2,00 para o fundo da

comunidade)

2 Caminhada do

Poço de Água

Fria

É uma caminhada guiada, de baixo nível de dificuldade, pelo

ambiente natural e locais de rituais da comunidade indígena.

O percurso inicia-se na Capela, o visitante percorrerá o

espaço de agricultura familiar, caminhará por uma área de

mata até alcançar o Poço de Água Fria. O condutor orientará

o grupo sobre: a cultura indígena, o histórico de resistência, as

lendas, os mitos, os espaços de rituais, a fauna e flora. Tempo

de duração: 1h30min. Distância percorrida: 5 a 6 km Local de

realização: Área de Proteção Ambiental Piquiri-Una. Grupos

de até: 20 pessoas. Inclui: a orientação de um condutor

indígena.

R$ 10,00

(R$ 6,00 para o condutor)

(R$ 3,00 para o agenciador)

(R$ 2,00 para o fundo da

comunidade)

3 Caminhada da

Lagoa do Jacaré

É uma caminhada guiada, de médio nível de dificuldade, pelo

ambiente natural e locais de rituais da comunidade indígena.

O percurso inicia-se na Capela, o visitante percorrerá o

espaço de agricultura familiar, ingressará e caminhará por

uma área de mata até alcançar a Lagoa do Jacaré. O

condutor orientará o grupo sobre: a cultura indígena, o

histórico de resistência, as lendas e mitos, os espaços de

rituais, a fauna e flora. Tempo de duração: 2h30 min. Distância

percorrida: 9 a 10 km Local de realização: Área de Proteção

Ambiental Piquiri-Una. Grupos de até: 20 pessoas. Inclui: a

orientação de um condutor indígena.

R$ 15,00

(R$ 10,00 para o condutor)

(R$ 3,00 para o agenciador)

(R$ 2,00 para o fundo da

comunidade)

4 Caminhada da

Nascente

É uma caminhada guiada, de médio nível de dificuldade, pelo

ambiente natural e locais de rituais da comunidade indígena.

O percurso inicia-se na Capela, o visitante percorrerá o

espaço de agricultura familiar, ingressará e caminhará por

uma área de mata até alcançar a Nascente. O condutor

orientará o grupo sobre: a cultura indígena, o histórico de

resistência, as lendas e mitos, os espaços de rituais, a fauna e

flora. Tempo de duração: 4 a 5h. Distância percorrida: 18 km

Local de realização: Área de Proteção Ambiental Piquiri-Una.

Grupos de até: 20 pessoas. Inclui: a orientação de um

condutor indígena.

R$ 20,00

(R$ 15,00 para o condutor)

(R$ 3,00 para o agenciador)

(R$ 2,00 para o fundo da

comunidade)

5 Oficina de

Pintura Corporal

Indígena

A pintura corporal é uma expressão artística dos povos

indígenas. As cores e símbolos estão associadas às diversas

práticas e manifestações da cultura indígena. Nesta oficina, os

visitantes serão orientados sobre a técnica de pintura corporal,

as matérias-primas das tintas utilizadas, os símbolos e seus

significados. Tempo de duração: 40 min. Local de realização:

Espaço da comunidade. Grupos mín. : 5 pessoas. Inclui: um

oficineiro de pintura corporal, as tintas, pincéis e uma pintura

corporal individualizada.

R$ 5,00

(R$ 3,00 para o oficineiro)

(R$ 1,50 para o agenciador)

(R$ 0,50 para o fundo da

comunidade)

6 Oficina de tiro

com arco e fecha

O arco e flecha são formas de arte, os indígenas utilizam

estes artefatos para a caça e defesa. A oficina de tiro com

arco e flecha é uma prática segura e divertida, exige do

praticante: concentração, foco e destreza. Tempo de duração:

40 min. Local de realização: Espaço da comunidade. Grupos

mín.: 5 pessoas. Inclui: 15 tiros com o arco e a orientação de

um oficineiro.

R$ 5,00

(R$ 3,00 para o oficineiro)

(R$ 1,50 para o agenciador)

(R$ 0,50 para o fundo da

comunidade)

7 Oficina de Tupi
O idioma Tupi é um elemento central da cultura indígena. Esta

oficina apresentará ao visitante os aspectos da comunicação

oral e da transmissão do saber. Tempo de duração: 40 min.

Local de realização: Espaço da comunidade. Grupos mín.: 10

pessoas. Inclui: a orientação de um oficineiro indígena.

R$ 5,00

(R$ 3,00 para o oficineiro)

(R$ 1,50 para o agenciador)

(R$ 0,50 para o fundo da

comunidade)

Catálogo de Serviços Turísticos da comunidade do Catu (Turista)
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Reunião com os condutores e a liderança 

indígena do Catu (10 de setembro de 2018)
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ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS PROCESSOS DE 

DESENGOMAGEM ENZIMÁTICA E OXIDATIVA EM TECIDOS 100% 

ALGODÃO 

LUCENA, L. M. S 1; LUCENA, J. A2; OLIVEIRA. N. S. C 3; ARAÚJO. R. C 4 e BADARO. A. D. S 5

1,2,3,4 IFRN – Campus Caicó; 5 UFRN – Campus Natal 

ÁREA TEMÁTICA: (Engenharias). 

RESUMO 

O processo de desengomagem consiste na 

retirada da goma que foi adicionada ao fio para 

que este suporte o processo de tecelagem plana 

de tecidos. Essa goma interfere em 

características importantes no processo de 

tingimento. O objetivo do presente trabalho é 

estudar dois processos de desengomagem e 

posterior alvejamento que visam a retirada da 

goma e o aumento da hidrofilidade de tecidos de 

algodão para posterior processo de tingimento, 

analisando-se eficácia de remoção do amido, 

hidrofilidade do tecido e grau de brancura. A 

metodologia utilizada foi a realização do 

processo de desengomagem enzimática e 

oxidativa e posterior alvejamento nas amostras 

de tecido e logo após foram realizadas as 

caracterizações para verificar a eficácia dos dois 

processos estudados. Os resultados alcançados 

mostram que os dois processos são eficientes, 

porém com um melhor desempenho para a 

desengomagem oxidativa com simultâneo 

alvejamento.

ABSTRACT 

The degumming process consists of removing 

the gum which has been added to the yarn so that 

it supports the flat woven fabric weaving process. 

This gum interferes with important 

characteristics in the dyeing process. The 

objective of the present work is to study two 

processes of degumming and subsequent 

bleaching that aim to remove the gum and 

increase the hydrophilicity of cotton fabrics for a 

subsequent dyeing process, analyzing the 

effectiveness of starch removal, tissue 

hydrophilicity and degree of whiteness. The 

methodology used was the enzymatic and 

oxidative degumming process and subsequent 

bleaching in the tissue samples and soon after the 

characterizations were carried out to verify the 

effectiveness of the two processes studied. The 

results show that the two processes are efficient, 

but with better performance for oxidative 

degumming with simultaneous bleaching. 

PALAVRAS-CHAVE:  Desengomagem. Controle de processo. Enzima. Peróxido de Hidrogênio. 

KEYWORDS: Use until five (5) keywords, separated by dots. 
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1 INTRODUÇÃO 

O algodão é uma das fibras mais utilizadas na indústria têxtil para fabricação tecidos. A fibra 

de algodão naturalmente possui baixa hidrofilidade, pois possui ceras e gorduras naturais como óleos, 

graxas e pectinas (SALEM, 2010). Para manufaturar essa matéria-prima até transformá-la em fio para 

posterior uso, é necessário um conjunto de operações denominado fiação. Posteriormente, esse fio 

recebe um tratamento de impregnação gomosa, afim de proporciona-lo uma maior resistência e 

suportar o processo de tecelagem sem se romper (MALUF & KOLBE, 2003). Após esse processo o 

tecido segue para o beneficiamento afim de retirar a goma dos fios e prepará-lo para o tingimento 

(MALUF & KOLBE, 2003). 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo estudar dois processos de preparação de 

tecidos, desengomagem enzimática e oxidativa e posterior alvejamento, que visa o aumento da 

hidrofilidade de tecidos de algodão para posterior processo de tingimento, eficácia de remoção do 

amido, hidrofilidade posterior aos tratamentos e grau de branco. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A desengomagem enzimática tem como base o uso de enzimas, que são compostos químicos 

naturais. Os principais benefícios da desengomagem com enzimas são: a fibra não é atacada, não são 

utilizados produtos agressivos e a água utilizada pode ser degradada naturalmente. As principais 

condições para o uso das enzimas são o teor de amilase, temperatura, PH e lavagem final. (MALUF 

& KOLBE, 2003; BELTRAME, 2000; SENAI-SP, 2015) 

A desengomagem oxidativa utiliza meios oxidativos para se retirar a goma de amidos do 

tecido, sendo que este é denominado oxidativo. Alguns exemplos de meios oxidativos são: persulfato, 

peróxido de hidrogênio, perborato, bromito, clorito, hiporclorito e algumas outras combinações. A 

melhor combinação utilizada é a com peróxido de hidrogênio, solução alcalina, pressão e temperatura 

elevada. Quanto maior a temperatura, melhor será o desempenho do peróxido, porém, nessas 

circunstancias ele pode se decompor, atacando a fibra celulósica (MALUF & KOLBE, 2003; 

BELTRAME, 2000; SENAI-SP, 2015). 

O alvejamento é utilizado para remoção de restos de cascas, assim como o corante natural 

depositado sobre as fibras. Nesse processo utilizam-se agentes oxidantes com hipoclorito de sódio e 
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peróxido de hidrogênio. De acordo com Maluf & Kolbe (2003), com o alvejamento é possível 

remover completamente restos de cascas das sementes provenientes do algodão; uniformizar a cor da 

fibra, que geralmente muda pelas condições de crescimento; realizar hidrólise, oxidação e remoção 

de resíduos de goma; obter a alvura necessária, degradando a fibra o mínimo possível; e ainda 

melhorar a absorbância do tecido e também sua uniformidade. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Materiais e métodos 

As amostras de tecido plano 100% CO, foram submetidas ao processo de desengomagem 

enzimática e oxidativa no equipamento Wash Tester Mathis, com os parâmetros de relação de banho: 

1:10 e 90°C de temperatura por 40 minutos.  Desengomagem enzimática e posterior alvejamento: as 

quantidades de insumos foram: enzima 1,0 g/l, detergente/umectante 1,0 g/l. Alvejamento: 

estabilizador de peróxido 0,2 g/l, sequestrante 1,0 g/l, peróxido de hidrogênio 1,5 g/l, hidróxido de 

sódio 1,0 g/l. A receita da desengomagem enzimática e alvejamento foi fornecida pelo fabricante da 

enzima e outros produtos. Desengomagem oxidativa e alvejamento: detergente/umectante 1,0 g/l, 

estabilizador de peróxido 0,3 g/l, sequestrante 1,0 g/l, peróxido de hidrogênio 2,0 g/l, hidróxido de 

sódio 2,0 g/l. a receita da desengomagem oxidativa e alvejamento foi fornecida pelo fabricante dos 

produtos utilizados. 

As amostras foram cortadas com 1cm x 1cm, em seguida as amostras foram colocadas em um 

Becker com 5 mL de solução Tegewa durante 2 minutos. Foi utilizada uma escala violeta para 

determinar quanto de residual de goma continuou sobre o tecido após a desengomagem. A escala 

Tegewa é graduada de 1 a 9, sendo o valor 1 alto residual de amido e valor 9 baixo residual de amido. 

Para a realização do teste de hidrofilidade por espalhamento foi colocado a amostra de tecido 

em um bastidor de bordado, uma solução de corante azul em uma bureta, de modo a liberar uma gota 

de solução corante e com a ajuda de cronômetro foi marcado o tempo de 120 segundos e em seguida 

capturada a imagem da gota. Mancha oval ou arredondada demonstra uma boa desengomagem e 

hidrofilidade. Quando a mancha demonstra formas pontiagudas é sinal que a desengomagem não está 

boa o bastante, e logo o tecido não é hidrofílico da forma que deveria ser. 

Para o teste de hidrofilidade por capilaridade, as amostras foram cortadas com tamanho de 3 

cm de largura por 20 cm de comprimento. O procedimento utilizado para realizar o ensaio consistiu 

em prender as amostras na parte de cima da amostra e imergindo-as na solução corante até a marcação 
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zero na parte de baixo da amostra, por um período de cinco minutos, após esse procedimento foi 

utilizado um ferro de passar para secar as amostras e evitar que a solução corante continue a agir no 

tecido.  

A medição do grau de brancura realizada utilizando o equipamento espectro fotômetro CM – 

3600 A, utilizando o parâmetro Graus Berger. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados da desengomagem enzimática com posterior alvejamento obteve valores 

máximos na escala Tegewa, indicando uma remoção eficiente da goma. Da mesma forma, os 

resultados para a desengomagem oxidativa com simultâneo alvejamento também obteve resultados 

indicando uma remoção eficiente de goma. 

De acordo com a figura 1a, 1b e 1c, o teste de espalhamento da gota sobre as amostras sem 

tratamento, tratadas com desengomagem enzimática e posterior alvejamento e desengomagem 

oxidativa simultânea com alvejamento, indica que a amostra sem tratamento praticamente não 

absorve a gota de solução corante, enquanto que as amostras tratadas possuem um espalhamento da 

gota com manhas arredondadas ou ovais, caracterizando uma boa desengomagem e hidrofilidade. 

A partir do teste de hidrofilidade por capilaridade vertical pode-se avaliar a hidrofilidade das 

amostras submetidas aos dois processos de desengomagem e posterior alvejamento, tomando por base 

a absorção do corante na amostra e da altura em centímetros que este alcança. De acordo o a figura 

1d, pode-se observar que o processo oxidativo obteve um melhor resultado quanto à altura da 

capilaridade vertical. Esse resultado possivelmente pode ser pela remoção de ceras e gorduras 

inerentes a fibra do algodão facilitando a penetração de corante. 

a) 

Amostras sem 

tratamento 

b) 

Enzimática + 

alvejamento 

c) 

Oxidativa + 

alvejamento 

d)
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Figura 1 – Teste de hidrofilidade a) hidrofilidade por espalhamento da gota das amostras sem tratamento, b) 

hidrofilidade por espalhamento da gota das amostras com tratamento enzimático e posterior alvejamento c) 

hidrofilidade por espalhamento da gota das amostras com tratamento oxidativo com alvejamento simultâneo 

e d) resultado do teste de hidrofilidade por capilaridade vertical 

O grau de brancura das amostras tratadas com desengomagem enzimática e posterior 

alvejamento obtiveram um valor médio de 31,60 ± 0,9 Berger e as amostras tratadas com 

desengomagem oxidativa simultânea com alvejamento obtiveram um valor de grau de brancura 

superior, com valor médio de 35,64 ± 0,5 Berger. Esse resultado demonstra que o tratamento com 

desengomagem oxidativa simultânea com alvejamento teve um resultado melhor quando comparado 

com o processo enzimático e posterior alvejamento. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto a remoção do amido os dois processos se mostram satisfatórios obtendo nota máxima 

na escala Tegewa. Os testes de hidrofilidade por espalhamento mostraram que os processos avaliados 

proporcionam um bom resultado visto que o espalhamento da gota se comporta de forma arredondada 

ou oval. Para o teste de hidrofilidade por capilaridade temos valores maiores para o processo 

oxidativo se mostrando um pouco mais eficiente na remoção das gorduras ceras e graxas da fibra de 

algodão. O teste de grau de brancura, mostrou que o processo oxidativo obteve valores maiores 

proporcionando maior alvura nas amostras. Desta forma, conclui-se que o processo oxidativo se 

mostrou superior nos testes de capilaridade e grau de branco. Este trabalho ainda está em andamento, 

e os próximos passos será avaliação do tingimento para comparação dos processos. 
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JARDIM ECOLÓGICO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 

MUNICIPAL VER. JOSÉ BERNARDO, NA COMUNIDADE RURAL DE 

PASSAGEM DE PEDRA, MOSSORÓ/RN 

PINHEIRO, K. L. C. B.1; LEITE, M. C. S. N.2; PONTES, S. R.3; FULLY, I. D. C. S.2; e BRASIL, R. M. P.3 

1,2,3 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: (Meio Ambiente) 

RESUMO 

O presente trabalho trata do relato da execução de um Jardim Ecológico na área interna da Escola Municipal 

Ver. José Bernardo - EMJB, localizada na comunidade rural de Passagem de Pedra, Mossoró/RN. Essa 

experiência integrou as atividades práticas do Projeto de Extensão “Gerenciamento de Resíduos Sólidos: sob 
o olhar da educação ambiental na comunidade de Passagem de Pedra”, do Instituto Federal da Educação,

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, campus Mossoró, desde abril de 2018, com término

previsto para dezembro de 2018. A atividade relatada buscou apresentar aos alunos da escola beneficiada, a
possibilidade de reutilização de materiais reciclados, assim como a utilização de espécies nativas e adaptadas

à região Nordeste, visando preservar o meio ambiente através da criação de espaços ecologicamente

adequados. A partir de pneus e outros materiais recicláveis, geralmente descartados inadequadamente no meio

ambiente, foi construído um jardim ecológico pelos alunos extencionistas do IFRN/MO, com a participação
ativa do corpo docente e discente da escola EMJB, na comunidade rural de Passagem de Pedra, Mossoró/RN.

A execução do jardim ecológico foi atividade integrante da programação da Semana do Meio Ambiente da

escola, entre os dias 04 e 06 de junho de 2018. Como resultados esperados, pretende-se através da educação
ambiental, compreendermos processos pelos quais a coletividade e o indivíduo elaboram valores,

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências relacionadas à conservação do meio ambiente.

ABSTRACT 

The present work deals with the report of the execution of an Ecological Garden in the internal area of the 

Municipal School Ver. José Bernardo - EMJB, located in the rural community of Passagem de Pedra, Mossoró 
/ RN. This experience integrated the practical activities of the Extension Project "Solid Waste Management: 

under the eyes of environmental education in the passage of Stone", Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Rio Grande do Norte - IFRN, Mossoró campus, since April 2018, with an expected 
completion date of December 2018. The activity reported sought to present to the students of the beneficiary 

school the possibility of re-use of recycled materials, as well as the use of native species adapted to the 

Northeast region, aiming at preserving the environment through the creation of ecologically appropriate 
spaces. From tires and other recyclable materials, usually disposed of inappropriately in the environment, an 

ecological garden was built by IFRN / MO alumni, with the active participation of faculty and students from 

the EMJB school in the rural community of Passagem de Pedra, Mossoró / RN. The execution of the ecological 

garden was an integral activity of the school's Environment Week program, between June 04 and 06, 2018. As 
expected results, it is intended through environmental education to understand processes by which the 

PALAVRAS-CHAVE:  Jardim, Ecológico, Sustentabilidade, Educação, Ambiental. 
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community and the individual elaborate values, knowledge, skills, attitudes and skills related to environmental 

conservation. 

1 INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos, comumente conhecidos por “lixo” vem trazendo grandes problemas ao 

solo, ar e manancias de fontes de agua potável do mundo todo, um fator determinante para a geração 

dos resíduos está integralmente ligada ao consumo excessivo e exacerbado de produtos. Um dos 

principais motivos para a geração continua dos resíduos está relacionada a obsolescência perceptiva 

e programada, que apesar de possuírem nomes diferentes, as duas obsolescências têm como finalidade 

o mesmo propósito, criar produtos e equipamentos para serem direcionados ao lixo.

Em virtude disto, o presente trabalho relata a experiência da execução de um Jardim Ecológico 

na área interna da Escola Municipal Ver. José Bernardo - EMJB, localizada na comunidade rural de 

Passagem de Pedra, Mossoró/RN. Essa experiência integrou as atividades práticas do Projeto de 

Extensão “Gerenciamento de Resíduos Sólidos: sob o olhar da educação ambiental na comunidade 

de Passagem de Pedra”, do Instituto Federal da Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte - IFRN, campus Mossoró, desde abril de 2018, com término previsto para dezembro de 2018. 

O Jardim Ecológico foi planejado a partir da utilização de pneus e outros materiais recicláveis, 

tais como tampas, garrafas pets, entre outros, geralmente descartados inadequadamente às margens 

do rio Mossoró que banha a comunidade de Passagem de Pedra. Em seu planejamento e execução, 

contou com a utilização de espécies vegetais nativas e adaptadas à região Nordeste. Sendo executado 

pelo corpo docente/discente extensionistas do IFRN/MO e da escola EMJB, na comunidade rural de 

Passagem de Pedra, Mossoró/RN. 

Buscou-se através do projeto de educação ambiental que está em curso na EMJB, educar, 

motivar, sensibilizar os adultos, jovens e crianças em relação ao reaproveitamento dos resíduos 

sólidos, incentivando o fortalecimento de uma cultura de gestão ambiental em sua comunidade, 

através dos materiais que outrora seriam descartados. Portanto, durante o decorrer do projeto, foram 

implementadas tarefas para a comunidade escolar na construção de um jardim ecológico, objeto de 

estudo deste presente artigo. 

2 METODOLOGIA 

Para execução do projeto, a metodologia traz uma sequência de atividades práticas que tem 

por objetivo, repassar conhecimentos e analisar a percepção das crianças sobre a importância e a 

necessidade de fazer a reciclagem, tão quanto agir de forma sustentável. 

Portanto, a programação ocorrida na escola durante a Semana do Meio Ambiente, no período 

de 04 à 06/06/2018, trouxe atividades lúdicas destinadas às crianças da comunidade acadêmica, 

buscando promover consciência socioambiental e refletir atitudes sustentáveis que colaboram para a 

preservação da Natureza. Dentro da proposta da semana, houve: a realização de gincanas, jogos, 

dinâmicas e apresentação teatral de fantoche, voltados para o aprendizado sobre o meio ambiente; o 

planejamento e execução do ajardinamento de canteiros internos/externos da escola, com foco no eco 

sustentabilidade, utilizando materiais recicláveis coletados pela própria comunidade, e mudas de 

espécies nativas e/ou adaptadas ao clima local. 

KEYWORDS:  Garden, Ecological, Sustainability, Education, Environmental. 
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Como técnicas metodológicas, a programação trouxe uma sequência de atividades e práticas 

que visam repassar conhecimentos ambientais e de sustentabilidade, colocando as crianças e 

adolescentes em vivências que estimulem a sociabilidade e cooperação. As atividades foram divididas 

por turnos. No turno matutino, ocorreram: as gincanas do reciclado e de brincadeiras, e apresentação 

teatral de fantoches voltada para as turmas de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª anos. No turno vespertino, ocorreram: 

ajardinamento de um canteiro interno da escola, e jogos e dinâmicas de reflexão voltado para as 

turmas de 6ª, 7ª, 8ª e 9ª anos. 

O ajardinamento do canteiro interno da escola, utilizou materiais recicláveis coletados pelos 

próprios alunos, como pneus e outros materiais recicláveis, tais como tampas, garrafas pets, entre 

outros, geralmente descartados inadequadamente às margens do rio Mossoró que banha a comunidade 

de Passagem de Pedra. Em seu planejamento e execução, contou com a utilização de mudas de 

espécies nativas e/ou adaptadas ao clima local, obtidas por meio de uma campanha de doação. Para 

junta desses materiais, foi realizada uma gincana de coleta de reciclados, entre as turmas de 6ª, 7ª, 8ªe 

9ª do turno vespertino, na semana anterior à Semana do Meio Ambiente, onde houve a coleta dos 

materiais reciclados utilizados. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Sabemos que em tudo que nos condicionamos a fazer, aprendemos e realizamos com pleno 

êxito e sucesso; e assim foi na escola vereador José Bernardo na comunidade de Passagem de Pedra, 

ao qual os alunos do IFRN dos cursos técnicos em Saneamento e Edificações, desenvolveram em 

uma manhã recreativa e envolvente com a participação de toda escola - corpo docente e discente - 

gincanas e atividades lúdicas com o objetivo maior da conscientização na proteção aos recursos 

naturais e ao meio ambiente, incluindo o valor que a água tem e como devemos preservá-la. 

Também foram utilizados trabalhos com fantoches, e a literatura de cordel foi o alvo da 

integração pela facilidade da linguagem popular; gincana de reciclagem e execução de um jardim 

ecológico a partir dos reciclados captados pelos alunos, foram feitos na escola, coordenado pelo corpo 

docente e discente extensionista. 

Entendemos que para um maior aproveitamento no meio escolar, as atividades de extensão 

são fundamentais, como também para quem vai desenvolvê-la posteriormente, pois a aprendizagem 

é mútua e sempre ocorrerá a troca de informações e conhecimentos na maioria das vezes até então 

ainda não descobertos; a prática e a teoria verbalizam uma conjuntura perfeita de afinidades técnicas 

do dia a dia, aprimoradas ao bom senso, que poderá salvar nosso planeta e quem sabe desenvolver a 

cada dia a nossa sustentabilidade. 

Aproveitar, reciclar, educar, são verbos que devemos sempre utilizar no nosso cotidiano para 

salvarmos nossa geração e as futuras que virão. E a escola alvo do projeto, através dos seus alunos e 

professores, foi completamente envolvida neste contexto de prática e teoria, todos trabalharam em 

conjunto neste momento, desde a escolha das atividades realizadas, até a finalização do jardim 

ecológico na área central da escola, favorecendo a consciência ambiental em torno da preservação do 

meio ambiente. 

Ao incentivar o uso de reciclados e plantas nativas na execução do jardim ecológico na parte 

central da escola, o rio Mossoró, nosso baluarte, como também a caatinga, foram beneficiados de 

uma forma geral. Pois foram conduzidas ao plantio, plantas como caraibeira, cactos, gramíneas, 

plantas medicinais, sob olhar e a participação da comunidade escolar, que dividida em tarefas, 

buscaram no âmbito do projeto de extensão, uma recuperação visual do ambiente e uma educação 

ambiental. 
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4.1. Passo a passo da ação de planejamento e execução do jardim ecológico 

No dia 01 de junho, a equipe foi no Parque Municipal de Mossoró para receber a doação de 

mudas nativas e adaptadas, a serem utilizadas na execução do jardim ecológico. Entre as mudas estão: 

espada de são jorge, vedélia, xanana, margaridinha, babosa, herbáceas e agáveas. No dia 04 de junho, 

da ação na escola, também houve a coleta da doação de arbóreas, arbustivas, cactáceas e suculentas 

por parte dos alunos extensionistas e da escola beneficiada. (Ver Quadro 01) 

Seguem abaixo o registro fotográfico dos materiais coletados na gincana de reciclados (Ver 

Quadro 02) e da execução do jardim ecológico, realizado em forma de mutirão pelos alunos 

extensionistas e da EM Ver. José Bernado (Ver Quadro 03). 

Quadro 01: Mudas doadas pelo Parque Municipal 

Foto 1: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – espada de são jorge e 

vedélia 

Fonte: Acervo próprio, em 
01/06/2018 

Foto 2: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – xanana 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 3: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – margaridinha 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 4: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – herbácea 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 5: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – babosa 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 6: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – agávea 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 7: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – seleção e coleta 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 8: Mudas doadas pelo Parque 

Municipal – seleção e coleta 

Fonte: Acervo próprio, em 

01/06/2018 

Foto 9: Mudas doadas pelos alunos 

extensionistas – arbóreas e 

arbustivas 

Fonte: Acervo próprio, em 
04/06/2018 
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Quadro 02: Gincana de reciclados 

Foto 10: Gincana de reciclados – 

seleção de garrafa pet 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 11: Gincana de reciclados – 

seleção de pneus 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 12: Gincana de reciclados – 

seleção de seixos rolados 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Quadro 03: Passo a passo da execução do jardim ecológico 

Foto 13: Gincana de reciclados – 

entrega dos reciclados por turma (1º 

ao 5º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 14: Gincana de reciclados – 

contagem dos reciclados por turma 

(1º ao 5º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 15: Execução do jardim 

ecológico – preparação das garrafas 

pets (6º ao 9º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 16: Execução do jardim 

ecológico – preparação das garrafas 

pets (6º ao 9º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 
04/06/2018 

Foto 17: Execução do jardim 

ecológico – preparação dos seixos 

rolados (6º ao 9º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 
04/06/2018 

Foto 18: Execução do jardim 

ecológico – preparação das tampas 

(6º ao 9º ano) 

Fonte: Acervo próprio, em 
04/06/2018 

Foto 19: Execução do jardim 

ecológico – mudas doadas pelos 

Foto 20: Execução do jardim 

ecológico – plantio das mudas pelas 

Foto 21: Execução do jardim 

ecológico – montagem do jardim 
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alunos extensionistas IFRN/MO 
Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

turmas do 6º ao 9º ano 
Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

pelas turmas do 6º-9º ano 
Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 22: Execução do jardim 

ecológico – montagem de canteiros 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 23: Execução do jardim 

ecológico – resultado final 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

Foto 24: Execução do jardim 

ecológico – resultado final 

Fonte: Acervo próprio, em 

04/06/2018 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento do trabalho apresentado, foi possível a obtenção de resultados muito 

positivos. Em relação à questão ambiental, os benefícios promovidos estão ligados à busca da 

melhoria da qualidade de vida, conforto ambiental e sustentabilidade ecológica, na ação extensionista 

institucional. No que diz respeito ao ponto de vista acadêmico, promoveu o ganho de novos 

conhecimentos, assim como os já existentes foram aprimorados para os alunos participantes. 

Para a população local e alunos da instituição participante (da Escola Municipal Vereador 

José Bernardo), a experiência de montagem do jardim ecológico propiciou, através de método lúdico 

e dinâmico, ter acesso à Educação Ambiental, e adquirir conhecimento e sensibilidade para a 

preservação ambiental, pois foi uma oportunidade de se perceberem como parte integrante do 

ambiente natural em que vivem, despertando o olhar para a criação e aproveitamento de materiais 

alternativos. 

Tomando como referência os resultados obtidos através da inserção do Jardim Ecológico na 

escola beneficiada, e os aspectos apontados neste trabalho, conclui-se que o uso dos materiais 

recicláveis e reciclados possuem uma boa relevância para as melhorias socioambientais, contribuindo 

para a preservação do meio ambiente, em relação a poluição urbanística, do solo e das águas, entre 

outras vantagens. 
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FRAMEWORK MG.IO 

SILVA, M. G. M.1; e Oliveira, P. J. S.3

1,2 IFRN – Campus Macau 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Este artigo trata sobre o uso do framework mg.io 

na produção de front-end web. A ferramenta 

oferece uma biblioteca com vários componentes 

já criados, onde o desenvolvedor escolhe o que 

deseja fazer com eles, seja mudar seu estilo, 

conteúdo ou efeito, tudo com poucas linhas de 

código. Além disso, o framework dispõe de uma 

biblioteca de estilos e uma biblioteca de efeitos, 

a ferramenta dispõe uma interface para o usuário 

desenvolver seu próprio componente no site do 

MG.IO e uma documentação completa contendo: 

introdução, estrutura inicial da página, utilização 

dos componentes, como alterar o conteúdo dos 

componentes, como reduzir a quantidade de 

componentes e estilos que não estão sendo 

usados e acelerar o processamento do site, como 

mudar o estilo, etapas finais, próximas 

atualizações e uma conclusão. O software se 

especializa na criação de interfaces web, 

produtividade, e redução de tempo de produção. 

ABSTRACT 

This article discusses the use of the mg.io 

framework in front-end web production. The tool 

offers a library with several components already 

created, where the developer chooses what he 

wants to do with them, whether changing his 

style, content or effect, all with a few lines of 

code. In addition, the framework has a library of 

styles and an effects library, the tool provides an 

interface for the user to develop their own 

component on the MG.IO website and a 

complete documentation containing: 

introduction, initial structure of the page, use of 

the components such as changing component 

content, how to reduce the amount of 

components and styles that are not being used, 

and speeding up site rendering, such as style 

change, final steps, next updates, and a 

conclusion. The software specializes in creating 

web interfaces, productivity, and reduced 

production time. 

PALAVRAS-CHAVE: Framework. Produção. Website. Tecnologia. Javascript. 

KEYWORDS: Framework. Production. Website. Technology. Javascript. 
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1. INTRODUÇÃO

O projeto é um conjunto de bibliotecas contendo arquivos Javascript e HTML5, CSS3 com estilos 

atualizados e cores atualizadas. Visto que os programadores se especializam nos dados que serão 

requisitados nos formulários, a ferramenta é especifica para que ele não inicie um projeto do zero ou 

para aqueles que não tem noção alguma de designer. 

O MG.IO tem como objetivo principal, reduzir o trabalho dos programadores quando o 

mesmo tem a responsabilidade de produzir o design do software. O framework disponibiliza uma 

biblioteca de componentes e efeitos, a fim de que os desenvolvedores não tenham que perder tempo 

recriando-os, além disso o mesmo tenta aumentar a produtividade de front-end para websites com 

reaproveitamento de códigos. 

A ferramenta utiliza as cores predominante no mercado de designe web, seguindo também as 

novas tendências de layouts e grids. Alguns componentes do framework têm como imagens padrões 

retirados do site pt.shopify.com/burst, obedecendo todos os direitos autorais. 

O grande problema é que muits empresas ainda não tem website, em um dado obtido em 2017 

pela E-Commerce Brasil (Portal de notícias do mercado) no site www.ecommercebrasil.com.br, 

estima-se que de 22 milhões de micro e pequenas empresas ativas, cerca de 40% delas ainda não tem 

um site, sem contar os profissionais que não possui seu portfolio divulgado na web. Já o portal E-

Commerce News em ecommercenews.com.br/noticias/ foi ainda mais longe, suas pesquisas mostram 

que nas 200 milhões de microempresas que existem no mundo 20% delas dizem que não tem 

condições financeira para adquirir um, e que 60% dessas empresas possuem apenas 100 clientes ou 

menos. Em busca de uma solução para amenizar esse problema, muitos frameworks foram criados 

para servir as empresas, não que elas venham a ter um grande site com poucas linhas de códigos, ou 

com alguns cliques, mas, é uma forma extra de mostrar seu produto ao público.  

2. METODOLOGIA

Na criação do framework foi realizado uma pesquisa para as seguistes questões: O que tem feito as 

empresas automatizar as produções de websites? Como aumentar a produtividade no mercado em que 

se apresenta uma grande falta de profissionais qualificados? Que ajuda um framework trás para um 

projeto cujo prazo de entrega é muito pequeno? O que é possível desenvolver com os frameworks em 

destaque no mercado atual e como posso torná-lo ainda mais poderosos? Caso o site fique feio ou 

muito lento o que deve ser feito? Pode-se utilizar frameworks sempre? 

Manutenção de software não é nenhum pouco barato até porque os programadores muita das 

vezes esquece de comentar o código ou porque requer uma análise mais robusta do mesmo para que 

se possa encontrar uma solução para o problema, em vez disso a empresa poderia optar por 

reprograma-lo, o que tomaria um pouco mais de tempo, porém, fazendo o uso de uma ferramenta que 

refaça-o automaticamente, pode vir a poupar futuras dores de cabeça, além disso, atualizações e 

mudanças de arquitetura podem ser feitos e refeitos mais rápidos, é por isso que os Frameworks e os 

Sistemas Gerenciadores de Conteúdo vem se destacando tanto, pois eles oferecem ajuda aos 

programadores a tomar decisões partindo diretamente de onde está o problema e abstraindo todo o 

processo de desenvolvimento do front-end e muita das vezes o back-end. 

A melhor forma de aumentar a produtividade é utilizando ferramentas que estão sempre se 

atualizando, pois, quando elas evoluem traz grandes avanços nas áreas de desenvolvimento em 

agências e empresas especializadas em aplicação, beneficiando também os freelances. Portanto para 

que se tenha o melhor proveito de qualquer tecnologia é preciso ficar por dentro das novidades que a 

ela oferece, caso não tenha, ela deve ser trocada por outra, pois a mesma já deve ter sido abandonada. 
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Com as tecnologias de desenvolvimento automático presente no mercado já é possível 

produzir grids, layouts, estilos, rotas, organização de tabelas, modelagens de banco de dados, além 

de produzir templates completos para websites. 

Antes do MG.IO ser desenvolvido foi pensado na possibilidade do usuário ser independente 

dela do mesmo para criar seus próprios componentes, até porque o usuário pode não encontrar o 

componente desejado na biblioteca, Além disso o usuário também precisaria trocar o conteúdo e o 

estilo oferecido por padrão, e todas essas possibilidades foram trabalhadas e visadas as melhores 

formas de ser alteradas, por isso foi criado o diretório /mg.io/final-project/ onde o usuário pode alterar 

tudo, criando seus próprios componentes e arquivos de cascata após ter saído de modo de edição, 

assim o usuário não fica preso apenas ao designe que a ferramenta dispõe. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Mesmo sendo uma ferramenta nova o MG.IO já possui: website, documentação e vários componentes 

já criados. O mesmo tem uma estrutura parcial (podendo ser alterado no decorrer da sua evolução) da 

seguinte forma: structures (estrutura), instance (instanciação), style-components (estilos dos 

componentes), generator (gerador) e final-project (projeto final). 

Em structures encontra-se os arquivos utilizados para ações realizadas pelo mouse nos 

componentes, e as funções criadas para edição do estilo através do arquivo que se encontra no 

diretorio /mg.io/final-project/style-config/. 

Na pasta instance ficam os arquivos principais que devem ser importados no arquivo HTML 

ou PHP, quando os mesmos estão em desenvolvimento e pós-desenvolvimento. O arquivo 

mg.io.dev.js faz as importações de todos os arquivos do modo de desenvolvimento que estão nas 

pastas style-components e structures fazendo com que o código fique mais limpo, já o mg.io.js deve 

ser usado quando o projeto final estiver concluído, desta forma ele não importará os arquivos de style-

components e passa a utilizar os arquivos da que estão nos diretórios /final-project/style/ e final-

project/componentes/, o /final-project/style-config/ opcional e deve ser importado manualmente. Os 

diretórios /instance/allComponents/, /instance/allEffects/ e /instance/allStyle/ são as bibliotecas 

criadas e disponibilizadas gratuitamente. 

Logo em /generator/ está o arquivo createProject.js, tecnologia criada pelo framework para 

filtrar os componentes, estilos e conteúdo utilizado pelo desenvolvedor, e uma página para que o 

usuário visualize, e possivelmente altere o código que será gerado de acordo com o que achar 

necessário. 

Para obtenção de resultados foi realizado uma pesquisa no IFRN Campus Macau com os 

alunos do curso Técnico Em Informática integrado, onde mais de 43% dos alunos entrevistados 

declararam que desenvolve front-end com HTML e CSS, as perguntas realizadas foram: Que nota 

você dá para a organização do software? Você sabe desenvolver front-end com HTML e CSS? Que 

nota você dá para a tecnologia em geral? Você já utilizou algum framework? Recomendaria o 

framework para outra pessoa? Nos dados obtidos de 44 pessoas, 13 já fizeram e ainda fazem uso de 

frameworks em suas criações, e 40 pessoas gostaram bastante do MG.IO e responderam que 

recomendaria o framework para os colegas. O resultado da pesquisa de acordo com o questionário 

foi: Media da organização 93.41, alunos que desenvolvem front-end com HTML e CSS 19/44, média 

da tecnologia 95.41, alunos que já utilizaram framework: 13/44, alunos que recomendaria a 

ferramenta: 40/44. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quem tenta sempre “reinventar a roda” acaba ficando para traz, pois, reaproveitamento e economia 

de tempo muita das vezes se converte em números positivos. Ignorar os processos já criados, e 

reproduzi-los do zero é o mesmo que dizer não a produtividade, até porque, hoje em dia um chefe de 

cozinha ao preparar um bolo, não precisa fazer os ingredientes, pois os mesmos já foram preparados 

por terceiros. Então deve-se usar, mas não exagera em automaticidade, pois geralmente as empresas 

não se sentem seguras com o código produzidos sem ter controle total do que é criado. 

Outras ações estão sendo criadas para a ferramenta, no momento é uma Inteligência Artificial 

para alterar o estilo dos componentes de acordo com os outros componentes. Então já se ver que no 

futuro criar um site será bem mais fácil quanto criar um slide. 

A ferramenta chamou muito a atenção dos alunos do IFRN Campus Macau pelo design 

apresentado e tem tudo para auxiliá-los na criação de projetos para o Relatório Técnico Cientifico 

(RTC) ou Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), alguns já pediram que o mesmo seja 

disponibilizado no GitHub (Plataforma de hospedagem de código-fonte com controle de versão). 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades dos 

projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e pontos 

de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Notebook Para a demonstração do software 2 
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DESENVOLVIMENTO DE UM FOGÃO SOLAR POR MEIO DE UMA 

SUCATA DE ANTENA NO FORMATO DE PARÁBOLA 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3 

1,2 IFRN – Campus Santa Cruz; 3 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

PROPONENTES: Manoela Cardoso dos Santos, Maria Ravanielly Batista de Macedo, Nathália Alissa da Silva 

Rocha. 

RESUMO

Este artigo aborda aspectos relevantes no 

aprendizado das energias renováveis. 

Utilizando-se de materiais reutilizáveis, nosso 

objetivo é construir um fogão solar e torná-lo 

viável para aplicação em famílias de baixa 

renda na região do Trairi. A principal fonte de 

energia será o sol, fonte inesgotável, abundante 

e de forma gratuita. Serão apresentadas as 

etapas do projeto em andamento, assim como 

os materiais, métodos e os passos preliminares 

para montagem do protótipo. O fogão solar 

apresenta um relevante custo-benefício, 

levando em consideração que, para construí-lo, 

foram selecionados materiais de sucata. O 

fogão apresentado converte a radiação solar 

em calor, sendo uma alternativa para atuar 

como fonte energética para cocção de 

alimentos. É um protótipo solar de média 

concentração, que trabalha com a utilização 

dos raios incidentes na parábola em uma região 

pontual, chamada foco. A pesquisa tem o 

intuito de ser uma alternativa sustentável e 

ecologicamente correta, auxiliando no 

combate à desertificação de áreas de baixa 

renda ocasionadas pela necessidade do uso da 

queima da lenha em fogões rudimentares. O 

projeto promove o desenvolvimento 

socioambiental, conciliando a preservação do 

meio ambiente com o crescimento econômico, 

por meio da utilização do fogão solar para a 

cocção de alimentos, dispensando o uso de 

outros tipos de combustíveis fósseis, 

combatendo assim danos ecológicos 

provocados pela queima de lenha em regiões 

de muita seca. 

ABSTRACT 

This article discusses relevant aspects in 

learning about renewable energies. Using 

reusable materials, our goal is to build a solar 

cooker and make it feasible for application to 

low-income families in the Trairi region. The 

main source of energy will be the sun, 

inexhaustible source, abundant and free of 

charge. The stages of the project in progress, 

as well as the materials, methods and 

preliminary steps for assembly of the prototype 

will be presented. The solar cooker presents a 

relevant cost-benefit, taking into account that 

scrap materials were selected to build it. The 

present cooker converts the solar radiation into 

heat, being an alternative to act as energetic 

source for cooking of foods. It is a medium 

concentration solar prototype that works with 

the use of the rays incident on the parabola in 

a point region, called focus. The research aims 

to be a sustainable and ecologically correct 

alternative, helping to combat the 

desertification of low income areas caused by 

the need to burn firewood in rudimentary 

stoves. The project promotes socio-

environmental development, combining the 

preservation of the environment with 

economic growth, through the use of the solar 

cooker for the cooking of food, avoiding the 

PALAVRAS-CHAVE:  Energias limpas. Energia solar. Fogão solar. Materiais Reutilizáveis. Baixo 

custo. 
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use of other types of fossil fuels, thus 

combating ecological damages caused by the 

burning of firewood in very dry regions. 

1. INTRODUÇÃO

As questões ambientais estão sendo frequentemente discutidas e abordadas nos mais diversos 

meios de comunicação diante de um crescente desequilíbrio ambiental, que torna a preservação do 

meio ambiente uma preocupação mundial. Observamos ao longo do tempo uma série de sinais 

ambientais que provocam mudanças como a escassez de água em muitas partes do planeta devido a 

irregularidade de chuvas provocados pelo desmatamento, pela poluição do ar por queimadas ou pelas 

indústrias. Sob este cenário, buscando novas formas e técnicas de desenvolvimento sustentável, 

existem inúmeras pesquisas sobre a utilização de energias limpas, procurando alternativas 

sustentáveis de combate à degradação ambiental. O emprego delas torna-se necessário para evitar o 

aumento da poluição, a qual facilita a expansão do aquecimento global. 

Entre as energias renováveis conhecidas, a energia solar é uma das que mais se destaca, devido 

a sua variabilidade de utilizações, podendo gerar energia elétrica e térmica, além de ser fruto de uma 

fonte de fácil acesso, podendo ser implementada com facilidade nas comunidades, em especial as 

mais carentes, as quais não possuem acesso às novas tecnologias. Uma de suas utilizações práticas é 

o uso de fogões solares para cocção de alimentos, aplicação que tem se expandido devido aos seus

benefícios, especialmente ligados a questões ecológicas, reduzindo o desmatamento e a poluição

gerados a partir da necessidade de utilização e queima da lenha.

Pensando nesses fatores e no grande potencial de energia solar que há na região do Trairi do 

Rio Grande do Norte, levando em consideração também o alto custo do gás de cozinha, propõe-se a 

confecção de um fogão solar de baixo custo, construído a partir de materiais reutilizáveis. Esse projeto 

visa amenizar problemas socioambientais, ampliando a possibilidade de propiciar novos métodos 

sustentáveis e acessíveis para essa região.  

2. METODOLOGIA

2.1 MATERIAIS E MÉTODOS 

|O projeto está sendo desenvolvido com materiais reutilizáveis que poderiam ser descartados 

no meio ambiente de forma inadequada. A princípio está sendo utilizado uma sucata de antena 

parabólica revestida com espelhos. Para sustentação do fogão solar recorreu-se a uma base móvel de 

cadeira que estava destinada a sucata fixada a uma placa de ferro que estava sem uso na oficina de 

mecânica do Campus do IFRN- Santa Cruz. Para fixação da antena parabólica está sendo 

reaproveitado a fixação de apoio da estrutura da parábola. Para rotação da parábola está sendo 

empregado um mecanismo de movimento da parte espelhada que servirá para acompanhar os raios 

solares incidentes sobre a parte inferior da panela destinada a cocção de alimentos parte ainda na faze 

de planejamento. 

2.2 CORTE E COLAGEM DOS ESPELHOS NA ANTENA 

 Para o fracionamento dos espelhos utilizou-se um cortador de piso cerâmico seguindo do 

processo de colagem sobre a parábola empregando um adesivo de contato, onde foram realizados os 

KEYWORDS:  Clean energies. Solar energy. Solar cooker. Reusable Materials. Low cost. 
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reparos necessários na parábola, a qual já estava espelhada mas precisando de reparos por ser 

pertencente a um projeto semelhante do Campus. 

       2.3 CORTE DO MATERIAL 

Realizou-se o corte do material utilizando um arco de serra manual para compor o suporte da 

panela através de soldagem. 

         2.4 RELAÇÃO ENTRE PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E OBJETIVOS 

PROPOSTOS 

O objetivo do fogão solar destina-se a cocção de alimento para as famílias de baixa renda. 

Construído a partir da sucata de uma antena em forma de parábola e composto de material ferroso, 

tem uma de suas partes totalmente espelhada e, interligada na parte de baixo, por um mecanismo que 

deverá dar a mobilidade de transporte por meio de roldanas para uma região de incidência solar. Para 

acompanhar o movimento do sol durante o dia, outro mecanismo de giro do espelho também está 

sendo desenvolvido. Na parte superior ao espelho deverá constar uma panela colocada no cento focal 

dos raios projetantes para que ocorra o processo de transmissão de calor para cocção dos alimentos.  

Com a construção do fogão solar, pode-se produzir a cocção de alimentos sem a queima de 

madeiras ou combustíveis fósseis que contribuem para desertificação ou poluição do meio ambiente, 

atendendo assim, a necessidade de uma fonte de energia térmica para as famílias rurais na região do 

Trairi ou outras regiões. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Será construído um fogão de solar de baixo custo, sendo considerado uma alternativa 

sustentável aos combustíveis fósseis, visando o combate ao desmatamento na região Trairi. A 

idealização do projeto dar-se por meio de pesquisas bibliográficas, fundamentação teórica, croqui, 

desenho em SketchUp e protótipo. Com isso, está sendo executado o projeto seguindo um cronograma 

e utilizando peças reutilizadas e remoldadas. Os testes de foco foram realizados manualmente, mas 

que deverá constar no arcabouço teórico os cálculos matemáticos para o foco da parábola. 

Considerando que o projeto está em andamento ainda serão realizados cálculos para identificar 

a precisão dos raios incidentes no fundo da panela a ser utilizada. Com a etapa da montagem 

do fogão solar concluída, pretende-se realizar testes de cozimento para efetivar a 

funcionalidade e eficiência do mesmo, para assim poder assistir uma comunidade ou família 

carente da cidade de Santa Cruz como futuro projeto de extensão. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer das pesquisas para a confecção do fogão solar, foi possível constatar a 

importância da utilização de fogão para a região Trairi, que sofre com a seca e com o desmatamento 

constante, devido a necessidade na cocção dos alimentos para as famílias mais carentes de recursos 

financeiros.   

Para suprir essa necessidade, está sendo apresentada como solução utilização da energia 

limpa, renovável e abundante – o sol. Assim, a utilização da radiação solar abre a possibilidade de 

ofertar uma fonte renovável de energia para o preparo de alimentos de forma barata e sustentável. 

Outro ponto a ser destacado é a utilização de materiais que poderiam contaminar o meio ambiente, 

como a parabólica e os espelhos que foram utilizados, tendo como destino beneficiar as famílias de 

baixa renda por meio de um projeto de pesquisa com cunho social. 
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VIABILIDADE ECONÔMICA DA IMPLANTAÇÃO DE 
SEGUIDORES SOLARES NAS INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS DO 

IFRN-CNAT 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3
1,2,3,4 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 
A atual crise energética e ambiental trouxe à tona 
a necessidade de variação na matriz energética 
mundial. Dentro desse contexto, a geração de 
energia fotovoltaica tornou-se mais comum, 
contemplando uso doméstico e comercial, mas 
devido a variação de insolação durante o dia, as 
placas não atuam em seu melhor funcionamento. 
Este trabalho descreve os procedimentos teóricos 
e computacionais realizados no estudo de caso de 
viabilidade econômica da implantação de 
seguidores solares de dois eixos nas instalações 
fotovoltaicas do IFRN-CNAT. A análise feita 
considera duas situações: a situação atual do 
instituto, isto é, sem os seguidores solares e uma 

outra situação com os seguidores. Um 
comparativo foi realizado dando importância à 
estimativa feita pelo IFRN referente ao payback, 
antes da instalação das placas os resultados atuais 
de retorno e no caso da implementação dos 
suportes. O estudo permitiu concluir que a atual 
instalação não se paga dentro do tempo estimado 
da vida útil das placas solares, mas, caso os 
seguidores sejam acoplados, o investimento é 
viável. Além disso, os dados são coletados 
através de um sistema de monitoramento via 
LabVIEW, capaz de mensurar o aumento na 
capacidade de geração. 

ABSTRACT 
The current energy and environmental crisis has 
brought to light the need for variation in the 
world energy matrix. Within this context, the 
generation of photovoltaic energy has become 
more common, contemplating domestic and 
commercial use, but due to the variation of 
sunlight during the day, the plates do not act in 
their better functioning. This work describes the 
theoretical and computational procedures 
performed in the case study of the economic 
viability of the implantation of two-axis solar 
trackers in the IFRN-CNAT photovoltaic 
installations. The analysis considers two 
situations: the current situation of the institute, 

that is, without the solar followers and another 
situation with the followers. A comparison was 
made giving importance to the IFRN's estimate 
of the payback, before the installation of the 
plates the current results of return and in the case 
of the implementation of the supports. The study 
concluded that the current installation is not paid 
within the estimated lifetime of the solar panels, 
but if the followers are coupled, the investment is 
viable. In addition, the data is collected through 
a monitoring system via LabVIEW, able to 
measure the increase in generation capacity. 

PALAVRAS-CHAVE:  Eficiência energética, módulos fotovoltaicos móveis, maximizar geração de 
energia, seguidor solar . 

KEYWORDS:  Energy efficiency, mobile photovoltaic modules, maximize power generation, solar 
tracker 
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1. INTRODUÇÃO

O aumento populacional atrelado à intensificação da indústria no âmbito mundialtrouxe à tona 
o uso massivo de recursos naturais esgotáveis, como o uso do petróleo. Desde o século XX, este
aumento na demanda de energia tem sido contornado pelo uso massivo de combustíveis fosseis,
levando à depleção dos recursos naturais e à poluição atmosférica. A matriz energética internacional,
portanto, tem mudado nas últimas décadas, em especial pelo grande crescimento das energias
renováveis. De acordo com a ABSOLAR (2017), são mais de 10 mil sistemas solares fotovoltaicos
conectados à rede elétrica do Brasil, registrando um aumento de 448% nos últimos dois anos,
atingindo 100 MW de potência acumulada em sistemas de microgeração e minigeração distribuída
[3]. Portanto, a geração de energia fotovoltaica tornou-se mais comum, contemplando uso doméstico
e comercial. Foi dentro desse contexto que o IFRN-CNAT implantou a tecnologia fotovoltaica em
janeiro de 2016. No entanto, na energia solar ocorre um baixo rendimento energético das placas diante
da variação do posicionamento solar, porque devido a variação de insolação durante o dia, as placas
diminuem a produção elétrica; então, surge a necessidade de equipamentos fotovoltaicos mais
sofisticados. Assim, uma alternativa possível é melhorar a captação de luz. O objetivo dessa pesquisa
é melhorar o desempenho das placas, transformando módulos solares fixos em módulos móveis,
fazendo as placas moverem-se conforme a inclinação solar, visando assim, maximizar e otimizar a
geração de energia elétrica de módulos fotovoltaicos, de modo a diminuir o tempo de retorno do
investimento inicial mais rapidamente.

2. METODOLOGIA

A empresa do presente estudo é o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte – Campus Natal-central localizado na Av. Sen. Salgado Filho, 1559 – Tirol. A 
implantação das placas fotovoltaicas ocorreu em janeiro de 2016 objetivando diminuir os custos com 
energia elétrica do campus. A proposta de usar os seguidores solares surge da problemática ligada a 
variação de insolação durante o dia, a qual faz o rendimento da placa diminuir. As figuras 1 e 2 
mostram a carta solar de Natal aplicada nas orientações do terreno do IFNR- CNAT no qual as placas 
foram instaladas, a carta solar mostra a variação do sol conforme as horas do dia e os meses do ano. 
As figuras mostram que a parte frontal e a parte traseira do prédio recebem insolação durante todo o 
dia e também durante todo o ano; já a lateral direita do terreno, tendo como referência o Norte, pega 
a menor insolação do dia, principalmente nas primeiras horas do dia, chegando até umas 11:30h a.m., 
enquanto a lateral esquerda pega o período mais quente do dia, depois das 11:30h, na maior parte do 
ano. Sendo assim, a variação de insolação provoca também uma variação considerável na produção 
energética de sistemas fotovoltaicos estáticos: 

Figura 1 Disposição das placas - bloco B e C, IFRN-
CNAT. Fonte: < 

http://portal.ifrn.edu.br/campus/reitoria/noticias/campus-
natal-central-comeca-a-produzir-energia-solar > 

Figura 2 Carta solar aplicada no terreno. Fonte: 
acervo próprio. 
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Afim de averiguar a viabilidade econômica da implantação do sistema fotovoltaico, fez-se um 
comparativo com os resultados esperados antes da instalação e os dados reais de economia depois da 
instalação. Além disso, fez-se o cálculo da Taxa Interna de Retorno do investimento inicial e o 
payback.  O Website do campus diz que a ação deveria representar uma economia de R$ 116.300,00 
anual na conta de luz da instituição.  Uma vez que o investimento na implementação das placas 
fotovoltaicas foi realizado pelo MEC, em forma de capital próprio, de tal forma que não houve 
pagamento de juros sobre o valor investido. A instituição investiu R$ 1.213.250,00 e após um ano 
referente a inauguração da usina fotovoltaica, verificou-se uma economia média mensal de R$ 
8855,00, totalizando, em um ano uma economia de R$ 106.260,00; ou seja, R$ 10.040,00 a menos 
que o esperado. 

 O seguidor solar sugerido move-se em dois eixos, vertical e horizontal, e é composto por uma 
unidade com quatro sensores LDR dispostos em diferentes direções, a variação na incidência de luz 
sobre cada um dos dispositivos corresponde a um valor de resistência diferente. Um micro controlador 
arduino conta com um algoritmo capaz de transformar as informações do sensor na posição em que 
o sol se encontra, independente se a placa estiver fixa ou em movimento, rastreando o sol a cada
momento do dia e onde é possível gerar mais energia. O micro controlador com base nos dados
gerados comanda dois motores, ajustando a placa fotovoltaica de modo com que fique posicionada
exatamente no ponto onde gerar mais energia. Assim, o sistema de monitoramento pode avaliar qual
a real eficiência deste suporte móvel para módulos fotovoltaicos, comparando a sua geração e gasto
de energia, a um módulo fotovoltaico fixo. A expectativa de melhoria para o sistema, tendo como
parâmetro sistemas similares, é de até 35% de aumento na geração de energia. Para confirmar essa
perspectiva, fez-se um sistema de monitoramento por meio do software LabVIEW, que permite
medição e controle de dados do sistema. Assim, será monitorado ao mesmo tempo um módulo fixo,
instalado de acordo com as especificações de fábrica, e um módulo de mesmo modelo e marca
adaptado ao suporte móvel, de forma a mensurar o quanto é gasto de energia para mover o suporte e
qual é o ganho de geração de energia em relação ao módulo fixo, gerando também uma base de dados
diários que podem servir para comparar o ganho em dias nublados e ensolarados. Considerando 2
placas por suporte, serão necessários 413 seguidores solares, levando em conta a tabela 1 e um custo
unitário médio de 500,00. Tais dados, mostram que o investimento se paga em menos de 12 anos.
Dando importância ao período de 23 anos, que é vida útil que resta do sistema, sobram 11 anos de
valor de rentabilidade gerado pelos suportes, considerando uma eficiência de 25%. Assim, um
protótipo do suporte foi criado conforme a listagem de materiais a seguir: 4 rolamentos; 2m de barra
de ferro 5/8’’; 3m de barra de ferro cantoneira em L; 2m de tubo quadrado de alumínio 16x16; 2
engrenagens; 2 motores de passo; 2m de fios; 16 parafusos 3/8; 16 porcas 3/8; 1 arduino UNO; 1
fonte de 5 Volts; 4 sensores LDR.

Figura 3 Sistema de articulação dos 
eixos  Figura 4 Sistema de articulação dos 

eixos 
Figura 5 Sistema montado sobre a 
base 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com o objetivo de esclarecer a real eficiência dos módulos fotovoltaicos móveis foi preciso 
criar um suporte com eixo duplo (figura 6), um sistema de sensores capazes de identificar a posição 
do sol e criar um algoritmo para interpretação dos dados e reposicionamento do suporte, além de 
monitorar os dados de geração de todo o sistema. O suporte atua de forma continua ajustando a placa 
assim que o sol estivesse em uma nova posição, sendo capaz de ir diretamente da posição atual para 
a nova posição. O sistema é mecanicamente controlado por uma placa arduino, conectada a dois 
servos motores, que fazem o movimento nos eixos vertical e horizontal do sistema, semelhante ao 
diagrama mostrado na figura 7. A seguir, as imagens ilustram o suporte e o sistema de monitoramento 
via LabVIEW desenvolvidos: 

Figura 6 Painel montado 
sobre o suporte 

Figura 7 Diagrama do 
arduino com os motores 

Figura 8 Painel frontal do sistema 
desenvolvido em Labview

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, o cenário atual das placas se pagará apenas caso a taxa de retorno (TIR) seja menor 
que 7,2% anual. Considerando a mesma taxa e fazendo um investimento nos seguidores solares de 
R$ 206.250,00, levando em conta os custos com manutenção e uma melhora na eficiência das placas 
de 25%, o VPL será de 87.312,19 ao final dos próximos 23 anos. Tal dado, prova que, além dos 
seguidores solares se pagarem durante a vida útil das placas, ainda permite um retorno de mais de 
oitenta mil reais. Analisando somente os suportes, o payback do investimento nos suportes é de 11,81 
anos; a partir desse período até os 23 anos, a receita gerada pode pagar os investimentos realizados 
na compra das placas, por exemplo.   
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Mesa ou bancada  Para colocar o protótipo e um notebook  01 

2 Cadeira Para colocar demais materiais (sacola de 
panfletos, por exemplo) 

02 

3 Tomada Para uso do notebook e de uma lanterna para 
acionar o protótipo 

02 

4 Fita adesiva Para colar identificadores nos materiais 01 

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3072



UM NOVO PRODUTO OBTIDO DA FIBRA DO CAULE DA BANANEIRA 

PACOVAN KEN PARA USO COMO BIOSSORVENTE  

SILVA, J.C.1; MOREIRA. A. X.2; LEITE, J. Y. P.3 

1,2 3 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A indústria mineral representa em torno de 4 % 

do PIB brasileiro. Entre os processos aplicados 

na mineração, os hidrometalúrgicos apresentam 

grande importância. As atividades industriais e 

agroindustriais geram contaminantes no meio 

ambiente decorrentes das suas atividades, as 

quais precisam ser extraídas para não 

comprometer o meio ambiente. A 

descontaminação de efluentes é um problema 

que deve ser solucionado através da recuperação 

e/ou extração dos metais do meio ambiente com 

vistas sua recuperação. Uma rota tecnológica 

para o tratamento eficiente e de baixo custo é a 

biossorção, que utiliza matéria orgânica como 

adsorvente. Fibra de banana pacovan ken foi 

utilizada como biossorvente para a extração de 

cobre que apresentou extração de 53% de cobre 

de solução com concentração de 1 g/l, 

resultando adsorção de cobre foi da ordem 

25,56 mg/g de fibra da banana pacovan ken.

ABSTRACT 

The mining industry represents around 4% of 

the Brazilian GDP. Among the processes 

applied in mining, the hydrometallurgical ones 

are of great importance. Industrial and 

agroindustrial activities generate contaminants 

in the environment resulting from their 

activities, which need to be extracted in order 

not to compromise the environment. Effluent 

decontamination is a problem that must be 

solved by rec and / or extracting metals from the 

environment aiming its recovery. A 

technological route for efficient and low-cost 

treatment is biosorption, which uses organic 

matter as an adsorbent. ‘Pacovan ken’ banana 

fiber was used as a biosorbent for the extraction 

of copper that showed 53% copper extraction 

solution with a concentration of 1 g/l, resulting 

in adsorption of copper of the order of 25.56 

mg/g ‘Pacovan ken’ banana fiber.

PALAVRAS-CHAVE: Biossorção. Cobre. Metais pesados. Extração. Biossorvente 

KEYWORDS: Biosorption. Copper. Heavy Metals. Extraction. Biosorbent 
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1. INTRODUÇÃO

As atividades industriais e agroindustriais geram contaminantes no meio ambiente 

decorrentes das suas atividades, as quais precisam ser extraídas para não comprometer o meio 

ambiente. A sociedade atual exige que o meio ambiente esteja preservado, assim são necessários 

crias as condições para minimizar os impactos dos efluentes gerados por estas indústrias. 

  As instituições e os governos estão preocupados com os efeitos negativos das atividades 

industriais no planeta, e por isso têm aumentado à imposição de estritas regulamentações 

ambientais por novas tecnologias para remoção de metais pesados (GABALLAH, KILBERTUS, 

1998). 

 A biossorção que é definida como sendo um processo em que se utiliza biomassa vegetal ou 

microrganismos, na retenção, remoção ou recuperação de metais pesados de um ambiente líquido, 

pode ser uma solução técnica e economicamente viável para a remoção desses contaminantes 

(VOLESKY, 2001).  

Os métodos convencionais para a extração de metais dispersos em efluentes envolvem 

métodos de floculação e/ou precipitação, eletrólise e cristalização (BARROS, 2006), os quais 

apresentam altos custos e complexidade e possuem baixa eficiência de remoção, trazendo 

limitações ao seu uso na remoção de metais pesados (PALLU, 2006). 

 A agricultura familiar produz cerca de 25% da demanda de alimentos no Brasil, produzindo 

uma variedade importante de produtos, entre eles grãos, alimentos para animais, hortifrutigranjeiro, 

carnes, entre outros (HOFFMANN, 2015).  

A cultura da banana tem destacada importância econômica e social no Brasil, sendo em 

2015 gerados 7,27 milhões de toneladas de frutos numa área de 491,5 mil ha. Desse total, estima-se 

que menos de 5% foi exportado, sendo o restante consumido no País. A região Nordeste produziu o 

equivalente a 39,4%, o Sudeste 28,7%, o Norte 16,8%, o Sul 10,9% e o Centro-Oeste 4,2% (IBGE, 

2015).  

Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento da fibra do caule da banana 

Pacovan Ken como biossorvente para a extração de metais pesados de efluentes industriais, bem 

como ampliar com materiais alternativos a disciplina de Metalurgia Extrativa no conteúdo de 

biossorção. 

2. METODOLOGIA

Os ensaios de biossorção foram realizados com amostras do caule da banana pacovan Ken 

fornecidos pelo Centro de Pesquisa da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte 

(EMPARN), localizado no município de Parnamirim/RN. O material coletado foi pesado e 

reduzido, sendo homogeneizado para geração de alíquotas para os ensaios de biosssorção. O 

fluxograma abaixo apresenta os processos  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nos ensaios foram utilizados em média 2,151 g de fibra de banana pacovan ken as quais geram em 

torno de 82 placas do biossorvente. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 1.  

Figura 1 – Comportamento da extração de cobre usando banana pacovan ken em função do tempo. 

A estabilização da extração foi alcançada aos 70 minutos em 53%, assim o biossorvente nestas 

condições apresenta capacidade de adsorção de cobre da ordem 25,56 mg. g-1 de fibra da banana 

pacovan ken. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho apresenta resultados do uso da fibra da bananeira pacovan ken como

bioadsorvente para a extração de cobre de águas residuárias. 

A banana pacovan ken apresentou extração da ordem de 53% de cobre de solução de 

concentração de cobre de 1 g.l-1 para um tempo de contato de 70 minutos. A capacidade de 

adsorção de cobre foi da ordem 25,56 mg.g-1 de fibra da banana pacovan ken.  

Estes resultados são parte de projeto e outros parâmetros estão em fase de determinação. 

Estes resultados possibilitam a utilização para a extração de metais pesados com a banana pacovan 

ken.  
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Importante mencionar que a utilização de materiais alternativos em experimentos da 

disciplina de Metalurgia Extrativa amplia a visão dos estudantes para um mercado que prospecta 

pessoal criativo para a solução de problemas contemporâneos. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Placa agitadora Ensaios de processo 1 

2 Placa aquecedora Aquecer solução para análise química 1 

3 pHmetro Medida de pH de solução 1 

4 Extensão/tomada Ligar equipamentos 1 

5 Bureta, bekcer, balão Acessórios para análise química 5 

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3076



UM NOVO PRODUTO OBTIDO DO RESÍDUO DE FRITURA DE ÓLEO 

DE SOJA USADO COMO REAGENTE DE FLOTAÇÃO 

1COSTA S.R.L; 2FRUTUOSO; V.N.L ; 3ALVES, A.M.R.C.; 4LEITE, J.Y.P. 

1sarahlourencorlc@gmail.com ; 2vitorianayara_14@hotmail.com ; 3arthurmrcalves@hotmail.com 

4yjpleite@gmail.com – Professor orientador. 

IFRN – Campus Natal - Central; 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias; Engenharia de Minas. 

RESUMO 

O uso de óleos de fritura tem sido um 

problema constante na contaminação de águas 

residuais, sendo necessário a analise de meios 

para a sua reutilização.  

A composição desses óleos é feita de 

ácidos carboxílicos, entre eles, o ácido oleico 

que é utilizado como coletor de flotação.  

Analisando o uso desses reagentes não 

convencionais este projeto tem como objetivo 

avaliar o uso do resíduo de óleo de fritura de 

soja saponificado como coletor na flotação de 

calcita, barita e scheelita. 

 O estudo consistiu na coleta do material 

em residência na cidade de Natal, saponificação 

do óleo de soja residual de fritura, preparo da 

solução e teve como método empregado a 

microflotação utilizando-se o tubo de 

Hallimond, onde foi comparado e otimizado 

variáveis como: pH e concentração.  

Até o presente momento, foram 

encontrados resultados satisfatórios usando o 

resíduo do óleo de soja como coletor para esses 

minerais.

ABSTRACT 

The use of frying oils has been a 

constant problem in wastewater contamination, 

requiring the analysis of means for your reuse.   

The composition of these oils are made 

from carboxylic acids, including oleic acid 

which is used as flotation collector.  

 Analyzing the use of unconventional 

reagents this project aims to evaluate the use of 

frying oil residue from soy saponificado as 

collector in flotation of calcite, barite and 

scheelite.   

The study consisted in the collection of 

the material-in-residence in the city of Natal, 

saponification of soya-bean oil frying, residual 

solution preparation and method employed the 

microflotação using the Hallimond tube, where 

it was compared and optimized variables as: pH 

and concentration. 

To date, satisfactory results were found 

using the residue of soya-bean oil as collector 

for these minerals.

1. INTRODUÇÃO

A flotação é um processo de separação de misturas heterogêneas que explora as diferenças nas

características de superfície entre as espécies presentes no sistema aquoso. Após tratamento com 

reagentes, tais diferenças de superfícies entre as espécies do sistema tornam-se aparentes e, para o 

PALAVRAS-CHAVE: flotação; resíduo de óleo de soja saponificado; coletor; calcita; scheelita; 

barita. 

KEYWORDS:  flotation; saponificado soybean oil residue; collector; calcite; scheelite; barite. 
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processo de flotação ter início é necessário que a bolha de ar seja capaz de atacar espécies de 

interesse e, transportá-la até a superfície (LEITE, 2007). 

Ácidos carboxílicos são amplamente usados em processos de flotação, sendo eles um dos 

principais reagentes para as mais vastas classes minerais, o que os caracterizam como um 

importante produto dentro da indústria e do processo de flotação (VIANA, 2005). 

Os coletores são moléculas orgânicas ou íons que adsorvem seletivamente em superfícies 

minerais. A maioria dos coletores são ácidos fracos, bases, ou seus sais. São caracterizados por 

apresentarem uma porção polar, que pode ser adsorvida na superfície mineral através de reação 

química com os íons superficiais (adsorção química) ou por atração eletrostática na superfície 

(adsorção física), e urna porção apoiar composta por urna cadeia hidrocarbônica, propiciando 

hidrofobicidade à superfície do mineral (KELLY, 1982). 

Os minerais de cálcio semi-solúveis, como calcita, fluorita, apatita e scheelita, são largamente 

concentrados através de processos de flotação. Na flotação destes minerais são utilizados mais 

frequentemente coletores aniônicos, especialmente os ácidos graxos (APLAN, 1979). 

Neste trabalho, estudou-se o desempenho do resíduo de fritura de óleo de soja como coletores na 

flotação de calcita, barita e scheelita, visando sua aplicabilidade na flotação de minérios. 

2. METODOLOGIA

Os ensaios de microflotação foram realizados com amostras de calcita e scheelita utilizadas nos

experimentos foram obtidas na Mina Brejuí, situada no município de Currais Novos/ RN, as 

amostras da barita foram obtidas em Jucurutu/RN, cominuindo a uma granulometria entre 80 e 100 

malhas.  

O resíduo de óleo de fritura de soja foi coletado em residência da cidade de Natal/RN, usado só 

uma vez. Obteve-se então saponificação do resíduo de óleo de fritura de soja e sua sabonificação 

para utilização como coletor de flotação, preparando uma solução coletora com concentração de 

1g/L. 

Os testes de microflotação foram realizados em um tubo de Hallimond, utilizando o resíduo de 

óleo de fritura como coletor após saponificação. Foram usadas variações de pH de 6, 8, 10 e 12, 

com o objetivo de otimizar o meio, ajustando o pH com ácido clorídrico (HCl) e hidróxido de sódio 

(NaOH). Posteriormente, fizeram-se estudos de microflotação com o objetivo de otimizar a 

concentração do resíduo de óleo de fritura de soja saponificado usando o pH do meio otimizado.  
Foram determinadas curvas de flotabilidade em função do pH e curvas de flotabilidade em função da 

concentração para este coletor. A figura 1 apresenta um fluxograma simplificado do processo. 

Figura 1 – Fluxograma simplificado do processo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A figura 2 apresenta o comportamento do coletor na flotação dos minerais barita, calcita e 

scheelita, usando um coletor obtido a partir de resíduo de óleo de soja de fritura (ROSF), tendo em 

vista a otimização do pH de processo. A calcita apresentou flotabilidade de 96,43% em pH 10, 

enquanto a scheelita apresentou as melhores condições em pH 12 e flotabilidade de 79,86%. A 

barita flotou melhor em pH 10. Os ensaios foram realizados com concentração de 1,25 x 10-4 g/l. 

   Figura 2 – Flotação de calcita, barita e scheelita em função do pH. 

A figura 3 apresenta o comportamento da concentração do coletor ROFS para os minerais 

calcita e barita, utilizando o pH otimizado nos ensaios anteriores. 

Figura 3 – Flotação de Calcita e Barita com variações de concentração. 

Nestas condições, a calcita apresentou melhor flotabilidade em concentração em 

1 x 10-3 g/l para uma recuperação de 98,2% de calcita, enquanto a barita teve resultado 

semelhante para a concentração de 2,5 x 10-4 g/l e apresentou flotabilidade da ordem de 

90 %, já a scheelita mostrou melhor resultado em concentração de 12,5 x 10-5 para uma 

recuperação de 98,55%. 
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Os resultados obtidos são relevantes, tendo em vista apresentar uma nova 

aplicação para os resíduos de óleo de fritura. As aplicações atuais para estes resíduos são 

de baixo impacto econômico.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nova aplicação para o resíduo de fritura do óleo de soja aplicado como coletor 

de flotação apresenta resultados importantes e similares ao oleato de sódio usado para a 

separação para minerais, tais como calcita, barita e scheelita. Esta alternativa apresenta 

valor econômico maior do que aquelas convencionalmente usadas para os resíduos de 

óleo de fritura, assim o aprofundamento do tema pode gerar uma aplicação nobre. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Amostra dos minerais; barita scheelita e calcita Amostras de minerais 3 

2 
Resíduo de óleo de soja de fritura e o Coletor 

de flotação  

Resíduo de óleo de soja e o 

coletor ROSF 

2 

3 Agitador e tubo de Hallimond Equipamento de separação 1 
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PURIFICAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DO BIODIESEL POR 

ELETROFLOCULAÇÃO 

ABRANTES, A.C.N.1; SILVA, A.L.A.² e BARROS, V.E.3

IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O avanço da tecnologia é notável em 

nosso século e no decorrer da história da 

humanidade, porém, muitos desses avanços 

influenciam no bem-estar do planeta, ações que 

afetam constantemente e diretamente um ou mais 

ecossistemas. Para evitar um resultado muito 

negativo das ações humanas, diversos estudos 

são realizados para amenizar muitos desses 

efeitos, inclusive na produção do biodiesel. 

Através de um estudo desenvolvido que 

possibilita uma forma mais sustentável da 

produção desse combustível, encontram-se 

alguns pontos que torna essa ação ainda mais 

sustentável, onde, a iniciativa é tratar a água que 

é utilizada na lavagem do mesmo. Esse trabalho 

tem como finalidade analisar a qualidade da água 

depois de passar pelo processo de lavagem, 

reproduzir um filtro sustentável e utilizando o 

processo de eletrofloculação para realizar a 

despoluição dessa água e reutilizá-la com outras 

finalidades. Por fim, os resultados serão 

verificados, analisados e comparados com 

resultados obtidos com outros trabalhos 

realizados. 

ABSTRACT 

The advancement of technology is 

remarkable in our century and in the course of 

human history, but many of these advances 

influence the well-being of the planet, actions 

that constantly and directly affect one or more 

ecosystems. To avoid a very negative result of 

human actions, several studies are carried out to 

mitigate many of these effects, including in the 

production of biodiesel. Through a study 

developed that makes possible a more 

sustainable form of the production of this fuel, 

there are some points that makes this action even 

more sustainable, where, the initiative is to treat 

the water that is used in the washing of it. This 

work has the purpose of analyzing the water 

quality after going through the washing process, 

reproducing a sustainable filter and using the 

electro-flocculation process to perform the 

depollution of this water and make it suitable for 

consumption again. Finally, the results will be 

verified, analyzed and compared with results 

obtained with other work done. 

PALAVRAS-CHAVE:  Sustentável. Biodiesel. Purificação. Eletrofloculação. Consumo. 

KEYWORDS: Sustainable. Biodiesel. Purification. Electroflocculation. Consumption. 
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1. INTRODUÇÃO

Atualmente muitas instituições e o mundo como um todo está preocupado com a utilização 

consciente da água. Muitos meios de produção de peças, roupas, produtos, usam em seu processo de 

fabricação a água, não sendo diferente a produção do biodiesel, mesmo que uma proposta sustentável, 

utiliza-se da mesma para uma etapa fundamental em seu processo de obtenção; tornando-a impropria 

para consumo. Estima-se que para purificação do biodiesel, utiliza-se 3 vezes o volume de água para 

cada litro de biocombustível. 

É coerente a preocupação em diminuir o consumo e/ou desenvolver maneiras justas para o 

reaproveitamento da água usada no processo da purificação do biodiesel, pois, neste pós-processo, é 

notável uma relevante quantidade de água repleta de resíduos e substancias químicas que não poderia 

ser simplesmente descartada diretamente no ralo sem antes passar por um tratamento adequado. 

Através de pesquisas, estudos acerca da temática sustentável e projetos de produção de biodiesel e do 

apercebimento do descarte de água poluída surgiu-se a ideia de realizar na água o processo de 

eletrofloculação – aglutinação das impurezas, isto é, elas são transformadas em flóculos maiores e 

mais pesados para que sejam assim separadas com maior facilidade da água. Esses flóculos se formam 

por meio da adição de coagulantes, sulfato de alumínio ou cloreto de sódio, juntamente ao óxido de 

cálcio –, após a eletrofloculação realizada, a água será exposta a um processo de filtragem realizado 

através de um filtro com carvão ativado, que irá reter os resíduos e torna-la própria para ser reutilizada 

com demais finalidades. 

O processo de lavagem com água garante ao biodiesel um grau elevado de pureza que é 

exigido pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), em 

contramão, ainda não é estabelecido um ciclo sustentável com essa água. Que nada mais 

seria, no caso de uma empresa de grande escala, limpar a água e reutilizá-la na própria 

limpeza da fábrica, por exemplo. A água residual costuma apresentar, entre suas impurezas, 

frações de sólidos em suspensão não sedimentáveis, tanto orgânicos como inorgânicos 

(GUIMARÃES, 2013). Denominadas de coloides, tem dimensões na faixa de 0,001 µm a 10 

µm e apresentam forças eletrostáticas repulsivas entre si. A desestabilização dos coloides é 

realizada pelo processo de coagulação por meio da adição de eletrólitos, como sais de metais 

e/ou polímeros orgânicos naturais ou sintéticos. Após a desestabilização, usa a floculação 

para promover a agregação dos coloides desestabilizados. Com a formação de agregados de 

maiores dimensões e massa específica pode usar métodos combinados ou não, como, 

sedimentação, flotação ou filtração para separar os meios (Di BERNARDO, DANTAS, 

2005).  (ABRANTES; SIMÃO; FREITAS, 2015, p.3) 

Os trabalhos referentes a água da purificação do biodiesel não são numerosos, é conhecido o efeito 

de tratamento térmico e químico do carvão ativado sobre sua capacidade de adsorver o glicerol 

presente no efluente.  Este trabalho visa tratar conceitos de sustentabilidade e a recuperação da água 

da lavagem utilizada no processo de produção do biodiesel visando devolvê-la para a natureza de 

forma que não contamine o meio ambiente de maneira geral; consequentemente esse trabalho é 

interessante para instigar as pessoas a pensar e desenvolver maneiras que possibilitam o 

reaproveitamento da água em várias atividades, desde simples ações como reaproveitar a água da 

lavagem de roupa, como criar filtros para o reaproveitamento em processos químicos.  

2. METODOLOGIA

Este trabalho de pesquisa visa a utilização do método de eletrofloculação que é a despoluição da 

água e da produção de um filtro utilizando carvão ativado, onde será possível filtrar a água e reutilizá-

la novamente com outras finalidades. Na primeira etapa foi adicionado os agentes floculantes: Sulfato 

de Alumínio – Al2(SO4)3 – e Hidróxido de Cálcio – Ca (OH)2 – para que ocorresse a formação de 
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precipitado na solução, possibilitando a agregação das partículas menores, logo houve o preparo do 

equipamento de eletrofloculação e em seguida a realização do processo. O equipamento utilizado foi 

um dispositivo de eletrofloculação simples, composto por dois eletrodos, um de zinco e um de cobre. 

Quando uma voltagem é aplicada ao sistema, o ânodo sofre oxidação e o cátodo sofre redução. O 

material de carga positiva pode reagir com o material de carga negativa da solução, ocorrendo 

hidrólise da solução, liberando o hidróxido, um dos maiores responsáveis pelo tratamento do efluente. 

Os eletrodos são postos dentro de um béquer onde se encontra a solução a ser tratada – no caso a 

água da lavagem do biodiesel – e ligados a fonte de energia por meio de fios de cobre. A fonte de 

energia utilizada, foi uma fonte de alimentação com tensão de 33V aproximadamente, ligada a uma 

tomada fornecendo em média uma tensão de 12V e uma corrente de 3A. 

Na segunda etapa será realizada a filtragem da amostra, para este processo será utilizado um filtro 

de carvão ativado – tem como principal característica remover contaminantes e impurezas utilizando 

como método a absorção química –, que será produzido. O carvão ativado é um material poroso e de 

origem natural; possui propriedades absortivas, sendo sua característica física mais significativa 

devido à enorme área superficial interna buscada no processo de produção. Depois de passado pelo 

filtro, é esperado que a água possa estar incolor e indolor, pronta para reutilização.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O objetivo da purificação foi obtido a partir da eletrofloculação, bem como via sulfato de alumínio 

e hidróxido de cálcio, esse método é economicamente é custoso devido ser necessário o uso de 

descargas elétricas. O objetivo da purificação foi obtido a partir da eletrofloculação, bem como via 

sulfato de alumínio e hidróxido de cálcio. Esse método é economicamente custoso devido ser 

necessário o uso de descargas elétricas. Espera-se conseguir concretizar nosso seguinte objetivo que 

é a obtenção e utilização de um filtro com carvão ativado para obter maior purificação e depois ser 

liberada/utilizada no meio ambiente/outros processos sem causar danos ao mesmo. 

Figura 2: Esquema do reator eletroquímico utilizado no processo de 

eletrofloculação. Fonte: ABRANTES; SIMÃO; FREITAS, 2015, p.3 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente trabalho concluiu-se a viabilidade da aplicação da técnica de 

eletrofloculação para o tratamento de efluente por meio de eletrodos de ferro e alumínio, viu-se 

também a viabilidade da produção de um filtro de água com carvão ativado para a realização da 

filtragem da água poluída.  

Para aferir as melhores condições de tratamento, diante das circunstâncias do experimento, 

foram consideradas as variantes: intensidade da corrente, tempo de eletrólise. Por fim, o método 

de eletrofloculação se mostrou rápido, fácil e prático e apresenta um resultado positivo, porém 

demanda consumo de energia elétrica.     
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Imagem 2:  Água de lavagem do 

biodiesel antes da eletrofloculação, 

com adição de fenolftaleína. 

Imagem 3:  Mistura durante o 

processo de eletrofloculação. 

Imagem 4: Água de lavagem do 

biodiesel depois do processo de 

eletrofloculação.  
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TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA DEFICIENTES VISUAIS 

FERNANDES, F.B.1; GOMES, I.C.F.2 e AZEVEDO, T.G.P.3

1,2 IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O projeto visa a criação de um dispositivo via 

Arduino, alimentado por bateria, que seja 

econômico, de fácil manuseio, para facilitar o 

deslocamento de deficientes visuais. O 

dispositivo será composto por sensores 

ultrassônicos costurados em mangotes e boné 

que fornecerão, antecipadamente, por meio de 

motores, retirados do micro servo 9g SG90 

Towerpro, sendo utilizados como motores 

vibracall. Eles vão gerar um alerta com base na 

distância do obstáculo, proporcionando mais 

segurança para o usuário caminhar. 

ABSTRACT 

The project wants to create a low-cost, easy-to-

use and battery-powered arduino device to aid 

the movement of the visually impaired. The 

device consists of ultrasonic sensors fixed to the 

arm sleeve and a hat that will provide a vibration 

to the motors, taken from the micro servo 9g 

SG90 Towerpro, being used as vibration motors. 

They will generate an alert based on the distance 

of the obstacle, giving more safety to the user to 

walk.

1. INTRODUÇÃO

A cegueira, é uma doença que atinge grande parte da população brasileira, conforme dados de 2010 

do IBGE o Brasil tem pelo menos 6 milhões de pessoas que sofrem com alguma deficiência visual, 

dentre elas estando aproximadamente 527.000 cegos (Fundação Dorina). Além disso, justamente nas 

regiões nordeste e sudeste temos quase 4,7 milhões de deficientes visuais, em torno de 2 milhões em 

cada (Fundação Dorina,2017). 

A perda de visão pode ser ocasionada por diversos fatores, como catarata, glaucoma, DRMI 

(Degeneração Macular Relacionada à Idade), enxaqueca e acidentes do cotidiano, além disso o risco 

de um cidadão contrair uma doença que resulte na cegueira aumenta de acordo com fatores como: a 

idade, diabetes, trabalho com produtos químicos[2]. 

PALAVRAS-CHAVE: Deficiente visual. Tecnologia Assistiva. Arduino. 

KEYWORDS:  visually impaired. Assistive technology. Arduino. 
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bUma vez que o indivíduo perde a visão ou grande parte dela, passa a enfrentar sérios problemas no 

seu cotidiano, já que além dos empecilhos ocasionados por sua deficiência, a acessibilidade aos 

deficientes visuais não engloba todas as dificuldades enfrentadas no dia a dia; junto a isso temos a 

falta de manutenção das diversas vias públicas que resultam em infortúnios como buracos e 

obstáculos em locais que não deveriam estar, prejudicando ainda mais a vida do cidadão[3]. 

O dispositivo que será desenvolvido no presente projeto irá contornar problemas relacionados à 

locomoção como: obstáculos que possam vir a atingir a parte superior do usuário (cabeça), como 

também os que estivessem à sua direita e esquerda, facilitando a vida das pessoas com essa 

deficiência. 

OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um equipamento de baixo custo que auxilie o deslocamento de pessoas portadoras de 

deficiência visual, detectando antecipadamente obstáculos, permitindo de tal forma o desvio do 

obstáculo sem a ocorrência de colisão. 

JUSTIFICATIVA 

No Brasil, apesar de haver investimentos e pesquisas para integrar pessoas com perda de visão à 

sociedade, ainda existem muitas dificuldades que diariamente um deficiente visual têm de enfrentar. 

Uma delas são os obstáculos elevados, como ares-condicionados e orelhões, que não podem ser 

identificados com a bengala. Como exemplo, tem-se a afirmação de Aparecido, em entrevista ao G1 

: “A gente não consegue localizar com a bengala. Eu já acabei entrando no orelhão. Às vezes a gente 

se machuca”. Apesar de haver pesquisas voltadas para contornar esses problemas, poucas se atentam 

para a detecção de possíveis obstáculos nas laterais e na cabeça do deficiente visual. Dessa forma, 

nosso projeto buscará resolver essas dificuldades[3]. 

2. METODOLOGIA

O projeto foi realizado a fim de formar um PCB (Placa de Circuito Impresso, em português) - por 

meio da técnica de corrosão de uma placa de fenolite através de percloreto - o qual irá integrar o 

microcontrolador Atmega 328P, em modo stand alone, sensores ultrassônicos Hc-Sr04 e motores 

vibracall. Além disso, estarão conectados à um suporte vestível com as devidas baterias que 

alimentarão o circuito eletrônico. E para a confecção desse projeto, foram usados materiais 

reaproveitados, retirados de equipamentos eletrônicos danificados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O equipamento desenvolvido por meio de testes demonstrou-se eficiente para aplicação, embora não 

tenha sido utilizado por deficientes visuais. Por ser leve, graças à estrutura em polímero reforçado 

com fibra de vidro, não causa desconforto ao usuário. Além disso o equipamento alcançou o objetivo 

do baixo custo, decorrente ao reaproveitamento de materiais. 
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bFigura 1 – Estrutura Mecânica

Efetuados os testes os sensores ultrassônicos mostraram-se adequados na detecção de obstáculos a 

até 2m, podendo ter o valor ampliado de acordo com a geometria do obstáculo e a vibração dos 

motores é facilmente sentida pelo usuário. 

Figura 2: testes com o equipamento. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fim desse trabalho, foi possível o desenvolvimento do dispositivo a baixo custo. Este fato deve-

se ao emprego de componentes reaproveitáveis que seriam descartados, encontrados em placas 

eletrônicas de computadores, impressoras e lixo eletrônico de um modo geral. 

Além disso, o desenrolar do projeto possibilitou o grupo aplicar os conhecimentos adquiridos ao 

longo da formação acadêmica no IFRN, tornando o aprendizado mais eficaz. Mesmo havendo muitos 

fatos inconvenientes (imprevistos: maus contatos, curtos-circuitos na placa, etc.), conseguimos 

desenvolver o projeto, solucionar e adaptar os erros encontrados. 

Os testes finais averiguou-se que o desempenho dos sensores ultrassônicos foi satisfatório para o 

objetivo do projeto e sua função foi devidamente cumprida e os motores respondendo a medida que 

os seus respectivos sensores se aproximavam ou se afastaram de algum obstáculo. Apesar dos bons 

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3087



bresultados, o projeto necessita de algumas melhorias e, se possível, acrescentar mais alguns 

dispositivos que auxiliem ainda mais. 

Por fim, deseja-se, futuramente, o aperfeiçoamento do projeto com a inclusão de novos equipamentos 

(tais como a bengala eletrônica) por parte de outros alunos que desejem dar seguimento a essa 

pesquisa, visto que ela tem o potencial de facilitar e auxiliar a vida de deficientes visuais, que por 

muitas vezes não tem acesso a equipamentos que possibilitem a sua acessibilidade e inclusão social. 
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http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2012/03/cegos-e-cadeirantes-enfrentam-maratona-de-obstaculos-em-sp.html


b
Nº Material Descrição Quant. 

1 Extensão elétrica 1 

2 

3 
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DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTELIGENTE BASEADO EM 

SMART CLOTHES PARA MEDIÇÕES DE CONFORTO TÉRMICO E 

MONITORAMENTO DA POSTURA DA COLUNA VERTEBRAL EM 

AMBIENTES DE TRABALHO 

AZEVEDO, A. H. P.1; DANTAS, G. P. A.2; MEDEIROS, Y. K. L.3 e JUNIOR, F. C. S. 4 
1,2,3,4 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O projeto em questão se trata de uma continuação 

e aperfeiçoamento do projeto “Desenvolvimento 

de sistema inteligente baseado em smart clothes 

para medições de conforto térmico em ambiente 

de trabalho”, o qual foi apresentado na V Mostra 

Tecnológica na III Secitex (2017 - Caicó). O 

desenvolvimento dessa pesquisa nos permitiu, 

enquanto pesquisadores, evidenciar uma 

interação completa entre diversas áreas de 

pesquisa e cursos, notadamente eletrotécnica, 

informática e vestuário. Assim, esse sistema 

pôde ser construído com aspectos relevantes de 

cada pesquisador, trazendo soluções a problemas 

de ergonomia presentes nos ambientes de 

trabalho, os quais são regidos pelas NR´s e 

apresentam atualmente, no Brasil, um sistema de 

medição anual, lento e de difícil execução. Dessa 

forma, esse projeto apresenta um sistema de 

gerenciamento e monitoramento online em 

tempo real dos índices de conforto térmico 

individuais e inclinação da postura da coluna 

vertebral dos empregados em um ambiente 

laboral. O projeto consiste em um dispositivo 

embarcado em uma peça de vestuário o qual irá 

enviar dados por meio de uma conexão Bluetooth 

ao celular do empregado onde está instalado um 

aplicativo Android. Esses dados poderão ser 

acessados tanto por meio do aplicativo 

desenvolvido, quanto por um site acessível de 

qualquer lugar.

ABSTRACT

The project in question is a continuation and 

improvement of the project “Desenvolvimento 

de sistema inteligente baseado em smart clothes 

para medições de conforto térmico em ambiente 

de trabalho”, which was presented at the V 

Mostra Tecnológica at Secitex III (2017 - Caicó). 

The development of this research allowed us, as 

researchers, to demonstrate a complete 

interaction between several areas of research and 

courses, notably electrotechnology, computer 

science and clothing. With this, this system could 

be constructed with relevant aspects of each 

researcher, bringing solutions to the ergonomics 

problems present in the work environments, 

which are governed by NR´s and currently 

present in Brazil, a slow and difficult annual 

measurement system execution. In this way, this 

project presents a real-time online management 

and monitoring system of the individual thermal 

comfort indexes and the incline of the spine 

posture of employees in a work environment. The 

project consists of a device boarded in a garment 

that will send data through a Bluetooth 

connection to the employee's cell phone where an 

Android application is installed. This data can be 

accessed either through the developed 

application or through a website accessible from 

anywhere.

PALAVRAS-CHAVE: Conforto térmico, Ergonomia, Monitoramento individual, Postura, Smart Clothes. 
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1. INTRODUÇÃO

No Brasil, diversos trabalhos não são englobados na relação formal dos ofícios segundo as 

Normas Reguladoras (NR) do Ministério do Trabalho (SOARES, 2007). Desse modo, muitos 

trabalhadores podem passar por situações inadequadas para execução de seus afazeres, em ambientes 

insalubres, por exemplo, mas não podem provar essa situação de acordo com o que está estabelecido 

pelo Ministério do Trabalho. Ademais, essa problemática é acentuada devido ao uso de um sistema 

de medição lento, anual e de difícil execução, que apenas pessoas que possuem alto conhecimento 

das normas e capacidade técnica podem realizar.  

Desse modo, é fundamental o investimento por parte do setor público e privado em projetos 

nesse ramo, uma vez que esse tipo de pesquisa fornece dados e resultados concretos que podem 

modificar o atual cenário trabalhista, beneficiando o trabalhador, uma vez que irá trabalhar em um 

ambiente mais confortável, como também traz benesses para a empresa, pois esse operário terá um 

ambiente adequado para tornar-se mais produtivo. Para esse projeto, isso é feito através da medição 

e acompanhamento individual das condições ergonômicas dos trabalhadores, por meio de roupas 

inteligentes – (McCANN & BRYSON, 2009) – uma vez que estas podem ser incluídas sem maiores 

problemas para uso no cotidiano e sem prejudicar as atividades exercidas. Esse sistema também está 

integrado à mensuração de alguns dados do ambiente, para que o conforto térmico seja calculado com 

exatidão, além da monitoração individual da inclinação da coluna vertebral durante a execução do 

ofício. Ademais, para o acesso dos dados dois sistemas são essenciais: um para a gerência de todos 

os empregados, em um sítio online, e outro para o trabalhador, por meio de um aplicativo executado 

em seu smartphone. 

2. METODOLOGIA

A metodologia de elaboração do projeto foi realizada de acordo com o fluxograma 

apresentado na Figura 1. 

Figura 1: Modelagem dos relacionamentos previstos no projeto. 

Segundo Ruas (1999), o conforto térmico é determinado em função de variáveis dispostas em 

dois grupos: as de natureza ambientais e as de natureza pessoais. Dessa forma, foram utilizados dois 

conjuntos de sensores sendo os primeiros conectados à roupa do funcionário e o segundo responsável 

por captar informações do ambiente. Além disso, a medição da postura da coluna vertebral é realizada 

por meio da tecnologia flex sensor também conectada ao circuito medidor da roupa do funcionário. 

Utilizou-se para mensurar os dados individuais do trabalhador, em relação ao conforto 

térmico, o sensor DHT22 que fornece informações a respeito da temperatura e umidade relativa do 

ar e, para as medições referentes ao ambiente um anemômetro e um sistema baseado no medidor de 

KEYWORDS: Thermal comfort, Ergonomics, Individual Monitoring, Posture, Smart Clothes. 
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temperatura LM35 para determinação da temperatura radiante média, conhecido como termômetro 

de globo. 

Para a medição da resistência dos sensores que identificarão os desvios de postura, foi 

utilizado os conceitos de divisor de tensão, estando dispostos ao longo da parte posterior da smart 

clothes (cervical e lombar) 2 flex sensores 4,5’’ conectados em série, cada um com um resistor de 

10kΩ, que fornece a sensibilidade necessária para a medição das resistências de cada sensor de forma 

mais precisa. 

Os dados provenientes das medições do DHT22 e dos flex sensores, representados na Figura 

1 pela letra “P”, são enviados via Bluetooth para o celular do trabalhador, onde através de um 

aplicativo Android desenvolvido utilizando a ferramenta MIT APP INVENTOR, são armazenados e 

enviados posteriormente a um servidor externo através de conexão com a internet. 

Já os dados do ambiente, representado na Figura 1 pela sigla “Am”, medidos pelo anemômetro 

e pelo termômetro de globo, conectam-se diretamente a internet através da plataforma NodeMCU 

responsável pelo envio desses dados ao mesmo servidor que os dados pessoais. 

Os dados disponíveis no servidor podem ser acessados tanto por gerentes quanto pelos 

próprios servidores através do acesso restrito a um site em que os índices de conforto térmico e a 

inclinação da coluna vertebral são mensurados. 

Ruas (1999) detalha em sua obra todos os passos para o cálculo do conforto térmico, uma 

equação complexa e de difícil utilização, porém, devido estudos realizados pela equipe, o cálculo foi 

adaptado para ser feito automaticamente pelo servidor da internet (site/plataforma), onde seu 

resultado poderá ser acessado tanto pela empresa através do site quanto pelo funcionário através do 

aplicativo Android. 

Com relação a medição da postura da coluna vertebral, as resistências padrões do circuito 

foram definidas a partir de medições feitas pelo protótipo desenvolvido, em uma representação do 

corpo humano encontrado no Laboratório de Ciências Biológicas localizado no campus, o qual simula 

o padrão ideal de uma coluna vertebral.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O sistema embarcado para medição dos dados individuais do trabalhador foi desenvolvido 

com base em um microcontrolador, o ATmega328P, conforme mostrado na Figura 2. Esse sistema 

foi instalado em uma peça de vestuário tipo colete (ver Figura 3) confeccionada em tecido de estrutura 

de malha com fibra de poliamida e elastano, que pode ser utilizado por baixo do uniforme normal do 

funcionário. O sistema embarcado é alimentado por uma fonte de tensão CC de 7V. 

Figura 2: Placa utilizada para medição de 

temperatura e umidade relativa individual. 

Figura 3: Modelagem do colete para 

implantação do sistema embarcado.

Por meio de comunicação Bluetooth a temperatura, umidade relativa do ar e resistência dos 

sensores dispostos na coluna vertebral são enviadas ao celular do funcionário onde estará instalado o 
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aplicativo Android desenvolvido no projeto; a posteriori, essas variáveis são encaminhadas para um 

sistema WEB que concentra esses dados e os apresenta de maneira simples. Esse sistema foi 

desenvolvido utilizando o framework Materalize e pode ser visualizado na Figura 4. O 

monitoramento é realizado por meio de um conjunto de gráficos que apresentam o comportamento 

tanto das variáveis ambientais quanto pessoais do trabalhador. Na Figura 5 é mostrado o caso de um 

monitoramento realizado durante a etapa de testes. 

Figura 4: Tela de cadastro de novos usuários 

no sistema WEB. 

Figura 5: Tela de monitoramento de dados 

ergonômicos de um trabalhador.

O sistema responsável pela medição dos dados do ambiente foi configurado conforme visto 

na Figura 1. A partir do NodeMCU esses dados são enviados para um servidor externo em que se 

concentram tanto as variáveis relacionadas ao ambiente quanto às individuais dos funcionários. Esse 

conjunto de dados é armazenado em um banco de dados relacional e pode ser acessado por meio do 

sistema WEB desenvolvido. O layout do site foi desenvolvido utilizando Bootstrap e o acesso ao 

banco de dados utiliza a linguagem PHP. 

Por fim, o sistema é capaz de calcular os índices de conforto térmico do ambiente de trabalho 

em tempo real, mostrando quais variáveis podem ser ajustadas para se ter uma elevação na ergonomia 

deste. Consoante a isso, as informações da variação dos flex sensores definem se a postura do 

empregado está de acordo com ao modelo “ideal” de coluna vertebral desenvolvido ao longo da 

pesquisa, indicando em qual sensor está o problema e a região em que este se encontra. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a elaboração desse projeto foi possível desenvolver um sistema embarcado capaz de 

realizar medições importantes para determinação do conforto térmico e da postura da coluna vertebral 

para trabalhadores e, um sistema em separado para medição de grandezas ambientais. Esses dois 

sistemas são conectados a um servidor responsável pela determinação dos índices de conforto térmico 

e postura cervical e lombar individual de cada trabalhador. A grande vantagem e inovação do projeto 

é a possibilidade de monitoramento individual e em tempo real das grandezas relativas à ergonomia, 

fato que não é possível utilizando a metodologia adotada atualmente. Os dados armazenados no 

servidor podem ser acessados pelos funcionários por meio de aplicativo Android, e por gerentes a 

partir do site, ambos desenvolvidos no escopo do projeto.  

Diante das características listadas, considera-se que o projeto detém um alto potencial de 

inovação e aplicabilidade no âmbito industrial, além de disponibilizar aos trabalhadores uma 

ferramenta simples e eficaz de acompanhamento dos níveis de conforto térmico e monitoramento da 

postura da coluna vertebral no ambiente laboral. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Fonte de alimentação CC e 

cabos para conexão 

Fonte para alimentação da placa de circuito 

impresso. 
1 

2 Smart Clothes 
Sistema vestível para captura de dados. 

Composto por um colete, uma placa de 

circuito impresso e dois flex sensores. 

1 

3 Notebook 
Utilizado como servidor para o site de 

gerenciamento de dados. Dimensões: 15.6’’. 
1 

4 Celular com SO Android 
Utilizado para visualização de dados 

armazenados no servidor. 
1 

5 Anemômetro Arduino 
Utilizado para coletar dados da velocidade 

relativa do ar. Dimensões: 39x27cm. 
1 

6 Esfera de cobre 
Utilizada para coletar dados da temperatura 

radiante média. Diâmetro: 10cm. 
1 

7 NodeMCU 
Microcontrolar os sensores nos itens 5 e 6, 

para envio dos dados via Wifi para o servidor. 

Dimensões: 57x31x5mm. 

1 
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DALILA - DISPOSITIVO DE APRENDIZAGEM, LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS 

CÂMARA, A. T ¹; SANTOS, J. I. L²; RODRIGUES, M. F.³ e ABREU, Y. G. S.4 

1,2 IFRN – Campus Natal Zona Norte 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

    Este projeto tem o objetivo de desenvolver 

um sistema de aprendizado e interpretação para 

a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, 

visando enfrentar as dificuldades de um surdo-

mudo, referentes a comunicação, inclusão social 

e desenvolvimento da vida acadêmica. Para isso 

confeccionamos um par de luvas, associado a 

um aplicativo para dispositivos móveis, que irá 

detectar os movimentos da LIBRAS executados 

pelo usuário, convertê-los em áudio (na função 

intérprete) ou texto (função aprendizado), e 

apresentá-los através do dispositivo móvel 

(smartphone ou tablet). O par de luvas foi feito 

da seguinte maneira: sensores de aceleração 

captarão os movimentos dos dedos e mãos e os 

enviarão para um microcontrolador do tipo 

Arduino, que o enviará para um aplicativo, 

instalado no dispositivo do usuário, através de 

um módulo Bluetooth. Estes materiais ficarão 

acoplados no interior da luva. Usaremos 

também baterias 3,7V. O projeto se mostrará 

diferente de outros já feitos, pois captará não só 

as letras do alfabeto, mas também palavras e 

frases, o que não foi feito ou não teve êxito em 

projetos parecidos. Com a luva juntamente do 

aplicativo o portador poderá ser compreendido 

com mais facilidade, assim podendo realizar 

tarefas do dia-a-dia com independência como 

fazer compras, dialogar socialmente ou pedir 

algum tipo de informação com mais facilidade. 

Além disso, ela também servirá como 

ferramenta de ensino da LIBRAS, tornando a 

aprendizagem mais rápida, pratica e correta, 

proporcionando um alto rendimento de 

deficientes auditivos, alunos do ensino superior 

e técnico e de ouvintes interessados em aprender 

a LIBRAS. Assim, é esperado que o produto 

tenha uma boa precisão e um ótimo 

desempenho.

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de LIBRAS. Luva Sensorial. Aprendizagem. DALILA. Surdos-

mudos. 

ABSTRACT 

This project aims to develop a system of 

learning and interpretation for the Brazilian 

Language of Signals - LIBRAS, aiming to face 

the difficulties of a deaf-mute, referring to 

communication, social inclusion and 

development of academic life. To do this, we 

have made a pair of gloves, associated with a 

mobile application, which will detect the 

movements of the LIBRAS executed by the 

user, convert them to audio (in the interpreter 

function) or text (learning function) and present 

them through the device (smartphone or tablet). 
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The pair of gloves was fabricated in the 

following way: the acceleration sensors capture 

finger and hand movements and send them to an 

Arduino type microcontroller, which sends it to 

an application installed on the user's device 

through a Bluetooth module. These materials 

will fit inside the glove. We will also use 3.7V 

batteries. The project will show itself different 

from the others already done, because it will 

capture not only the letters of the alphabet, but 

also words and phrases, which was not done or 

did not succeed in similar projects. With the 

gauntlet of the application, the wearer can be 

understood more easily, being able to carry out 

day-to-day tasks independently such as 

shopping, social dialogue or requesting some 

kind of information more easily. In addition, it 

will also serve as a teaching tool for LIBRAS, 

making learning faster, more practical and more 

accurate, providing a high income for the 

hearing impaired, higher education students and 

technicians and listeners interested in learning 

LIBRAS. Thus, it is expected that the product 

has a good precision and a great performance. 

KEYWORDS: Teaching of LIBRAS. Sensory Glove. Learning. DALILA. Deaf-mute. 

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2011) 28 milhões de brasileiros possuem 

algum tipo de problema auditivo, o que revela um quadro no qual 14,8% do total de 190 milhões de 

brasileiros, possuem problemas ligados à audição. (ADAP, 2013) Pesquisas também apontam que o 

número de deficientes auditivos no Brasil deve somente crescer. 

Segundo (MARILAC, 2015) “É preciso preparar melhor o professor da sala comum, para 

que possa receber o aluno surdo de forma satisfatória. Mas também se faz necessário aumentar o 

número de profissionais para atuarem nos serviços de apoio, tais como itinerância e sala de recursos 

(...) estes serviços são oferecidos, precariamente, pelo Centro Estadual de Educação Especial e pela 

E.E. Augusto Severo, respectivamente”. 

As línguas de sinais podem expressar letras, palavras ou frases inteiras e nas quais se devem 

considerar cinco parâmetros: a localização, a forma da mão, a orientação, os movimentos e a 

expressão facial.  

Uma pequena parcela dos brasileiros que possuem deficiência auditiva domina a LIBRAS, 

isso ocorre, principalmente, pelo fato do Brasil não conter uma quantidade suficiente de escolas 

especializadas para o ensino da LIBRAS e, por muitas vezes a família não inclui o deficiente na 

sociedade, por medo do preconceito e dele não ser aceitado pelos grupos sociais, desta forma o 

deficiente acaba sendo prejudicado.   

2. METODOLOGIA

      Inicialmente foram analisadas as dificuldades enfrentadas pelos deficientes auditivos em 

atividades cotidianas, como ir ao mercado, ao médico, operações bancarias entre outras. Nessa 

etapa foram levantados dados a partir de um questionário elaborado pelos pesquisadores com 

auxílio do orientador para comprovar tais dificuldades dos mesmos, percebendo quais foram os 

pontos principais a serem focados no desenvolvimento do projeto. 
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Devido à dificuldade de aprendizagem que existe para os surdos-mudos, o projeto irá atuar 

na vida acadêmica dos mesmos, facilitando a aprendizagem da Língua brasileira de sinais 

(LIBRAS), assim, aumentando a qualidade e a agilidade  do ensino nas escolas e instituições.  

Após todos os procedimentos de pesquisa, foi iniciada a confecção de um par de luvas com 

os seguintes materiais: Luva antiestática, Acelerômetros/Giroscópio, Arduino pro-mini, Módulo 

bluetooth: Bateria 3,7V, Carga. 

 Ao fim do desenvolvimento da primeira etapa de captar os movimentos das letras do 

alfabeto, será desenvolvido o aplicativo que será utilizado juntamente com a luva. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Até agora construímos um protótipo semi-funcional. Uma luva com um sensor em cada 

dedo, onde os 5 sensores estão funcionando, utilizando-se da multiplexação do pino ADO que foi 

implementada no código do projeto, com 5 portas digitais do Arduino que fazem a seleção do 

endereçamento de cada sensor, captando assim os dados necessários para a tradução dos 

movimentos. Os dados estão sendo enviados via bluetooth para aplicativo. Em breve faremos o 

banco de dados  para que seja feita a comparação de dados quando o movimento for efetuado. 

Por enquanto, só está sendo possível receber os dados brutos dos sensores que 

posteriormente serão convertidos em palavras e frases e, enviados para o aplicativo mostrando-as na 

tela do dispositivo móvel. Uma parte do aplicativo já foi desenvolvida, utilizando o framework 

AngularJS,  é possível navegar entre algumas telas, verificar como será o ensino e a tradução da 

LIBRAS no mesmo.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Até agora o projeto tem se mostrado eficiente para resolver o problema proposto, a 

tecnologia da luva proporcionará o resultado desejado para seu usuário, juntamente com o 

aplicativo que traz consigo uma forma lúdica de interagir com a língua de sinais. Os cinco sensores 

trabalham em conjunto, fornecendo alta precisão para uma tradução de qualidade. 

Encontramos algumas dificuldades no decorrer da pesquisa, a proposta inicial que usaríamos 

em relação a tecnologia não funcionou, tivemos alguns problemas de comunicação com os sensores, 

mas conseguimos resolver através de um novo método. Agora, todos os sensores estão funcionando 

simultaneamente e recebendo os dados necessários para realizar a tradução das letras, palavras e 

frases. 

Nossa pretensão é que o projeto seja implantado em escolas e instituições futuramente, pois 

a luva auxiliará professores e alunos para um ensino da LIBRAS de qualidade, evitando assim que 

surdos-mudos sofram com a exclusão por parte da sociedade.  
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Smartphone Exibição do aplicativo desenvolvido 1 

2 
Suporte para Smartphone Apoiar o smartphone na mesa para uma 

melhor visualização 

1 

3 Notebook Exibicao dos resultados dos acelerômetros 1 

4 
Luva Sensorial Luva desenvolvida para se conectar ao 

smartphone. 

2 
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LOMBADA ELETRÔNICA COM RASPBERRY PI 3 

SOUZA, R. S. N. e CRAVEIRO, F. L.

IFRN – Campus Parnamirim; 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O projeto consiste no desenvolvimento de 

uma lombada eletrônica utilizando Raspberry Pi 

e webcam para utilização no IFRN Campus 

Parnamirim. Para o projeto utilizamos 

basicamente uma placa de circuito imprenso 

(PCB), um Raspberry PI 3 e um sensor reflexivo. 

Essa lombada será para uso no próprio campus 

para fiscalizar a velocidade dos automóveis e 

motocicletas que entram no prédio, e assim, caso 

tais estejam ultrapassando o limite de velocidade, 

terão a sua entrada ao campus barrada. Foi 

utilizado como referência o livro do engenheiro 

da computação, Vitor Amadeu Souza (2016) e o 

projeto da empresa Fotosensores.

ABSTRACT 

Our project consists of the development 

of an electronic speed bump using Raspberry Pi 

and webcam for use in the IFRN Campus 

Parnamirim. For the project we basically use a 

circuit board (PCB), a Raspberry PI 3 and a 

reflective sensor. This speed bump will be used 

on campus to monitor the speed of cars and 

motorcycles entering the building, so if they are 

exceeding the speed limit, they will have their 

entrance to the campus barred.  Use as reference 

the book of the computer engineer, Vitor 

Amadeu Souza and the project of the company 

Fotosensores. 

PALAVRAS-CHAVE: Lombada. Eletrônica. Raspberry. Node-Red. Python. 

KEYWORDS: Speed bump. Electronics. Raspberry. Node-Red. Python. 
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b1. INTRODUÇÃO

 Cada vez mais, a tecnologia está avançando em um ritmo mais rápido do que as pessoas 

podem perceber, por exemplo, até há uns 3 anos a biometria em smartphones era algo totalmente 

inovador. Não obstante no dia 12/09/2017 foi deixada para trás pelo reconhecimento facial lançado 

pela empresa “apple”. Com a internet das coisas e o advento da tecnologia, mais do que nunca 

tornou-se de suma importância a atualização e automação dos equipamentos eletrônicos e 

mecânicos existentes, para assim evitarem a sua obsolescência, tendo em vista que esses 

equipamentos são os mais negligenciados quando se trata da área tecnológica. O projeto consiste no 

desenvolvimento de uma lombada eletrônica utilizando raspberry pi 3 e webcam para utilização no 

IFRN Campus Parnamirim, além de, fiscalizar os automóveis e motocicletas que estão 

ultrapassando o limite de velocidade em nossas vias escolares, inovar no uso do Raspberry Pi 3, 

utilizar a plataforma node-red, utilizar a linguagem python e desenvolver uma lombada eletrônica 

utilizando somente um sensor.  A principal característica do projeto é o uso do microcomputador 

Raspberry Pi 3 Model B, pois ele é capaz de fazer tudo que você esperaria de um computador 

desktop, como navegar na internet, reproduzir vídeo de alta definição, fazer planilhas, 

processamento de texto, e jogar jogos, porém ele cabe na palma da sua mão. O nosso projeto propõe 

o aumento de qualidade na fiscalização da velocidade dos veículos nas vias escolas, pois como não

é possível, economicamente, instalar lombadas eletrônicas, como as que temos nas BRs, nas escolas 

públicas e particulares do nosso país. Assim garantindo uma lombada eletrônica com baixo custo e 

de tamanho reduzido mas que não perde em desempenho para serem usadas por essas escolas.  O 

objetivo geral é a construção de uma lombada eletrônica de baixo custo tão eficaz quanto a existente 

no mercado, e tão tecnológica quanto. Os objetivos específicos são: baratear a lombada eletrônica 

do mercado; fiscalizar os automóveis e motocicletas que estão ultrapassando o limite de velocidade 

em vias escolares; inovar no uso do Raspberry Pi 3. Os principais desafios foram o uso de somente 

um sensor e o armazenamento dos dados obtidos. [1] [2] [13] [14] 

2. METODOLOGIA

Para o processo de desenvolvimento do projeto foi dividido em 10 etapas: 

 Primeira etapa: escolha das linguagens de programação que seriam trabalhadas, escolha das

principais ferramentas de softwares e hardware;

 Segunda etapa: montagem do código no node-red;

 Terceira etapa: escrevendo o código em python;
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b Quarta etapa: escrevendo o código em JavaScript no node-red;

 Quinta etapa: desenhando o circuito no EasyEDA;

 Sexta etapa: imprimindo o desenho na placa, fazendo a cura da placa, furando e passando

verniz;

 Sétima etapa: desenhando no auto-cad o suporte;

 Oitava etapa: construção do suporte;

 Nona etapa: enviando os dados recebidos para outro computador com bastante memória;

 Décima etapa: montagem do hardware.

Para a realização do projeto utilizamos algumas ferramentas e técnicas, as quais serão

citadas e explicadas abaixo, que aprendemos no nosso curso técnico e através de pesquisas. 

 Técnicas: 

1. Linguagem JavaScript;

2. Linguagem Python;

3. Linguagem do Node Red – codeblocks;

4. Fabricação da Placa de Circuito;

5. Construção do Suporte.

Ferramentas de Software:  

Node-Red: é uma ferramenta de desenvolvimento baseada em fluxo desenvolvida 

originalmente pela IBM para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online como 

parte da Internet das Coisas. [3] [4] 

Thonny Python: é um IDE do Python para iniciantes. Ele suporta diferentes maneiras de 

percorrer o código, avaliação de expressão passo a passo, visualização detalhada da pilha de 

chamadas e um modo para explicar os conceitos de referências e heap. [5] 

Autocad: é um sofware do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado por 

computador. [6] 

EasyEDA: é uma suíte de ferramentas EDA baseada na web que permite que 

engenheiros de hardware projetem, simulem, compartilhem - publicamente e de forma privada - 

e discutam esquemas, simulações e placas de circuito impresso. [7] 
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bFerramentas de Hardware:  

Raspberry Pi 3: é um computador do tamanho de um cartão de crédito, que se conecta a 

um monitor de computador ou TV, e usa um teclado e um mouse padrão, desenvolvido no 

Reino Unido pela Fundação Raspberry Pi. Todo o hardware é integrado numa única placa.  [8] 

[9] 

Sensor Reflexivo Infravermelho: é um sensor que possui um circuito transmissor e um 

receptor, posicionados um ao lado do outro. Quanto um objeto ou pessoa passa em frente ao 

sensor, o sinal IR é refletido e detectado pelo receptor, que coloca o pino de saída em nível 

baixo (LOW), e aciona um led localizado na parte traseira do sensor. [10] 

Placa de Circuito Imprenso: é uma placa isolante de fenolite, fibra de vidro, fibra de 

poliéster, filme de poliéster, filmes específicos à base de diversos polímeros, etc, que possuem a 

superfície com uma ou, duas faces, por fina película de cobre, constituindo as trilhas 

condutoras, revestidas por ligas à base de ouro, níquel entre outras, que representam o circuito 

onde serão soldados e interligados os componentes eletrônicos. [11] 

Webcam: é uma câmera de vídeo de baixo custo que capta imagens e que as transfere 

para um computador. [12] 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

No início do nosso projeto utilizávamos dois módulos reflexivos, mas com o alcance desses 

sensores era limitado, decidimos mudar para um sensor reflexivo ou sensor de barreira, que tem um 

alcance e potência maior, o que seria ideal para utilizar em distâncias maiores. O que limitou o 

alcance dos resultados foi encontrar um sensor de baixo custo que se adequasse ao projeto, como 

também um meio de armazenamento de dados que não fosse no Raspberry Pi, pois ele não tem 

muita memória e nosso projeto precisa de bastante memória para coletar os dados recebidos. 

Contudo, após muita pesquisa e análise conseguimos encontrar o sensor mais adequado; e com uma 

parceria da T.I (Tecnologia da Informação) do campus, conseguimos sanar o problema de memória 

que estávamos enfrentando, enviando assim os dados pra eles gerirem. Alcançamos quase todos os 

objetivos, todavia ainda queremos aplicar o projeto não só no nosso campus (IFRN- Parnamirim), 

como também em outros campus, e outras mediações escolares. 
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bCódigo em Python: 

#b=  resultado .encode ( ' utf - 8 ) 

#b= bytes(resultado) 

tempoH = open ('segundosL0W.txt','r') 

tempol = tempoH.readline ( ) 

#print (repr(tempo1) ) 

#print (repr(tempo2) ) 

resultado= " " 

resultado= str(int(tempo2) - int(tempo1) ) 

#b= bytes (resultado) 

r= open (' /home/pi/result. txt' , 'w') 

r.write(repor(resultado) )

r. close ( )

print (repor(resultado) ) 

Código em JavaScript 

Var x; 

Switch (x) { 

Case 0: 

      If(msg.payload == 1){ 

      x = 1; 

      Return [ msg, null ]; 
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b      } 

      Break; 

Case 1: 

      If(msg.payload === 0){ 

      x = 2; 

      } 

      Break; 

Case 2: 

      If(msg.payload == 1) { 

      x = 3; 

      Return [ null, msg ]; 

      } 

Case 3: 

      If(msg.payload === 0) { 

      x=0; 

      } 

      Break; 

}  
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Figura 1: Flows do Node-RED,2018. 

Figura 2: Placa do Circuito e Raspberry Pi 3, 2018. 
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Figura 3: Protótipo da Lombada Eletrônica com Raspberry Pi 3, 2018. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto foi bastante relevante e inovador na área que está inserido, pois mostrou a 

versatilidade do microcontrolador Raspberry Pi 3, ainda sim, mostrou que com as ferramentas de 

softwares gratuitas ou/e educacionais e hardwares adequadas é possível realizar qualquer projeto e 

ainda barateá-lo, o que é um fator muito importante, tendo em vista a situação econômica que 

vivemos. Todavia esse barateamento não acarreta a perda de qualidade, muito pelo contrário, tal 

também conseguiu fiscalizar e mapear os veículos que entraram no campus. É de pretensão dos 

desenvolvedores continuar com o projeto e desenvolver melhor a parte de redes e dados coletados, 

assim expandindo o projeto, para ele poder não ser usado apenas em áreas escolares, mas como 

também, nas que fazerem necessária o seu uso.   
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bMATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades dos 

projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e pontos 

de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Fonte de Energia Fonte de Energia simples, até 12V 1 

2 Tela Tela de computador 1 

3 Cabo HDMI/ VGA Cabo conversor 1 
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CONSTRUÇÃO DE UM DESSALINIZADOR SOLAR PARA TRATAMENTO 

DA ÁGUA SALOBRA NA REGIÃO DO TRAIRI 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3 

1,2 IFRN – Campus Santa Cruz; 3 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

AUTORES: Antônio Salema de M. G. Filho, Fellipe Gabriel de Lima Silva, Larissa da Silva Azevedo, Mário 

Sérgio Ferreira da Silva Santos. 

RESUMO 

Atualmente, uma significativa parcela 

da população mundial sofre com a escassez de 

água potável, principalmente devido a fatores 

como a poluição. Na região do Trairi, este 

fenômeno ocorre pelas chuvas serem muito 

irregulares. Pensando nesse problema, 

visualizamos como uma solução o consumo de 

água provinda dos processos de dessalinização 

com a destilação solar da água advinda dos 

lençóis freáticos nessa região. A pesquisa se 

destaca por utilizar como fonte energética a 

radiação proveniente do sol e sua construção 

ser realizada com materiais de baixo custo e de 

fácil acesso. O objetivo principal é a 

construção de um destilador solar com 

cobertura piramidal.  A cobertura é composta 

de material do tipo vidro, e sua estrutura de 

base, confeccionada de alvenaria. O local de 

armazenamento d’água é composto de base 

removível retangular emborrachada, destinada 

ao armazenamento da água salobra e 

armazenamento do sal. A partir da finalização 

do modelo, visa-se realizar a análise da 

qualidade e da quantidade de água obtida, além 

de levantar os custos na fabricação do 

destilador solar. Dessa forma, a pesquisa 

mostra quais as ferramentas e os equipamentos 

necessários para construção do protótipo e sua 

importância socioeconômica para implantação 

nas comunidades carentes. 

ABSTRACT 

Currently, a significant portion of the 

world's population suffers from the shortage of 

drinking water, mainly due to factors such as 

pollution. In the region of the Trairi, this 

phenomenon occurs by the rains are very 

irregular. Thinking about this problem, we 

visualize as a solution the water consumption 

from desalination processes with solar 

distillation of water from the water table in this 

region. The research stands out for use as energy 

source the radiation from the sun and your 

construction with low-cost materials and easily 

accessible. The main objective is to build a solar 

Distiller with pyramidal coverage. The cover is 

made up of glass type material, and your base 

structure, made of masonry. The water storage 

site consists of removable rubber rectangular 

base, intended for storage of brackish and salt 

storage. From the completion of the model, the 

objective is to perform the analysis of the quality 

and quantity of water obtained, in addition to 

raising the costs in manufacturing of solar 

Distiller. In this way, research shows which tools 

and equipment needed for building the prototype 

and your socioeconomic importance for 

deployment in underserved communities. 

PALAVRAS-CHAVE: Destilador solar. Água salobra. Consumo. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais vivemos numa realidade onde a escassez de água é um fato recorrente que 

afeta a vida de muitas pessoas. Isso acontece devido ao consumo inadequado, a contaminação dos 

rios, dos lençóis freáticos ou pelos grandes períodos de estiagem (caso característico da região 

Nordeste). Diante desse cenário, as pessoas são forçadas a se deslocarem para outras regiões ou 

consumir água de baixa qualidade para o consumo humano, tendo em vista ser a única fonte 

disponível na região em que residem e, muitas vezes, a grandes distâncias de onde moram, levando 

ao desencadeamento de problemas de saúde na população.  

Um outro ponto, com relação a escassez de água, é citado por (CRAVO & CARDOSO, 1996), 

refere-se ao consumo de água que cresce a cada dia apontando com a consequência do crescimento 

populacional no mundo, e sugere como uma alternativa para solucionar a falta de água, a utilização 

de métodos de destilação de água salobra para transforma-la em água doce, tendo como fonte a água 

do mar ou águas salobras de açudes e poços da região onde o solo é cristalino, caso esse presente na 

região do Trairi. 

No cenário brasileiro existe uma crise hídrica que atinge não somente a região nordeste, mas 

também, em várias outras partes do país ocasionado principalmente pela falta de chuvas regulares ou 

pela contaminação do solo. Na Região do Trairi não é diferente essa realidade, mas possui como 

alternativa uma fonte de abundante água salobra no subsolo. O problema da utilização desta água 

reside na sua composição, pois, devido ao solo ser formado por rochas calcárias, aumenta a 

concentração de sais no líquido deixando-a imprópria para o consumo de pessoas e animais. Pensando 

nisso, a destilação solar se apresenta como um meio eficaz resolver este problema, afinal utiliza 

energia advinda do sol, não gera poluição durante o processo de destilação além do sal produzido ser 

reaproveitado.  

O destilador solar apresenta-se como um mecanismo constituído na sua parte inferior de uma 

base de armazenamento de líquido onde será depositado a massa líquida a ser destilada em um 

ambiente totalmente confinado, e na sua parte superior com uma superfície de cobertura podendo ser 

de vidro ou plástico transparente, permitindo a entrada da radiação solar para o aquecimento da água, 

aumentando-se a temperatura em seu interior e, consequentemente, levando o líquido a evaporar. A 

água sobe em forma de vapor e ao se chocar com a parte superior mais fria, condensa e escorre pelas 

extremidades ao encontro das calhas que recolhem o líquido, sendo encaminhado para o reservatório 

de coleta. 

Diante da escassez de água na região do Trairi e da abundância de uma fonte natural de 

aquecimento - o sol, surgiu a ideia do desenvolvimento desse projeto para atender as comunidades 

carentes da região mas que tivesse como característica um baixo custo de produção. O objetivo ao 

final da pesquisa é eliminar da água os sais presentes em excesso na água, para que assim, possa ser 

utilizada para o consumo das famílias que sofrem com a ausência da água em suas casas.  

2 METODOLOGIA 

2.1 CONSTRUÇÃO DO DESSALINIZADOR SOLAR 

Inicialmente, foi feito um estudo sobre os tipos de materiais necessários para a construção do 

dessalinizador solar. Assim, na sua base, utilizou-se materiais em alvenaria onde o responsável por 

KEYWORDS: Solar distiller. Brackish water. Consumption. 
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desenvolver a construção das peças, foi o pedreiro cedido pelo IFRN – Campus Santa Cruz. Em 

seguida, tivemos a construção da bandeja, local destinado ao armazenamento dos sais após o processo 

de dessalinização da água. As ferragens responsáveis por dar o contorno da bandeja foi conseguida 

na sucata e soldadas no laboratório de soldagem do IFRN – Campus Santa Cruz. Em seguida, foi 

fixado nas extremidades do contorno metálico, uma lona cujo seu material é impermeabilizante com 

roldanas, com o objetivo de permitir os movimentos de entrada e saída da bandeja dentro do 

destilador, com o intuito de facilitar a limpeza dos saís que ficarão na lona após o processo de 

destilação. Por fim, a parte de cobertura do dessalinizador, que ficará responsável pela 

transmissibilidade dos raios solares destinado ao aquecimento do líquido confinado, sendo composto 

de vidro transparente para melhores resultados na obtenção do processo químico de evaporação da 

água. 

2.2 ALVENARIA E TANQUE 

A alvenaria foi composta por uma base fixada ao solo, e paredes laterais onde ficou fixado os 

outros componentes. A base possui uma medida de 2 metros de comprimento por 1,5 metros de 

largura, tais medidas foram determinadas para que a bandeja, onde ficará os sais extraídos pelo 

processo de dessalinização, além de se posicionar com uma certa folga. O reservatório tem como 

fundamento armazenar toda a água para processo de dessalinização.  

2.3 SERRAGEM E FIXAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS 

Foi realizado o processo de corte das partes metálicas com base nas medidas do tanque de 

evaporação, para que o mesmo se encaixasse e permitisse o movimento necessário dentro da parte de 

alvenaria do dessalinizador. Em seguida, foi levado as partes serradas para o laboratório de soldagem 

do IFRN – Campus Santa Cruz, para unificação dos partes e obtenção do esquadro do tanque. 

2.4 ATIVIDADES DE DESSALINIZAÇÃO DA ÁGUA 

O processo químico de evaporação ocorre pela passagem do estado líquido para o estado 

gasoso da água salobra. Como fonte de calor é utilizado uma energia renovável (solar), para a retirada 

das substâncias salinas do líquido confinado. Com base nas pesquisas, descobrimos que o vidro, por 

ser transparente, é o que permite a maior receptividade solar. Os vidros foram fixados com uma 

inclinação de 15º e unidos por pasta de silicone como vedante, permitindo ao líquido sua decantação 

para as laterais do dessalinizador e encaminhadas levado para um canal onda ao final existe um 

coletor. Outro papel importante da cobertura feita de vidro, é na condensação da água, pois será 

responsável por “conduzir” as gotículas de água para as tubulações onde serão despejadas no 

reservatório.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O dessalinizador solar foi construído utilizando-se materiais de baixo custo e fácil acesso. 

Outro ponto importante na culminância dessa pesquisa ocorre pelo fato de sua construção não agredir 

a natureza, por utilizar uma fonte de energia inesgotável (energia solar) e por questões econômicas, 

pois a ideia é torná-lo um equipamento alternativo para obtenção de água potável para famílias de 

baixa renda que sofrem constantemente com a escassez, possibilitando assim as condições necessárias 

para a sobrevivência. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer das pesquisas para a construção do dessalinizador solar, constatamos a 

importância de sua utilização no auxílio da obtenção de água potável para famílias de baixa renda. O 

projeto propõe a utilização de uma fonte de energia renovável para a eliminação de sais e 

microrganismos presentes na água de forma barata e sustentável. Além disso, o projeto tem sua 

contribuição quanto a saúde das pessoas, que muitas vezes fazem a utilização de uma água imprópria 

para o consumo humano, contraindo doenças e outros malefícios à saúde. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades dos 

projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e pontos 

de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Banner Exposição da pesquisa 1 

2 Fita adesiva Fixação 1 

3 Projetor Para apresentação de vídeo 1 

4 Caixa de som Apresentação de áudio 1 
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Fone Orientacional para Deficientes Visuais. 

(protótipo) 

Alunos:  

Davi Cerqueira 

Amanda Nayara 

Giseli André 

Escola: Escola Estadual Peregrino Júnior 

Resumo: 

O índice de deficientes visuais tem se tornado comum no meio social da região natalensse. O 

preconceito que parcela da sociedade tem, faz com que estes sejam excluídos de atividades 

sociais do cotidiano. O estudo que serviu de base para o nosso projeto vem da USP, que criou 

um dispositivo assistido para auxiliar a locomoção dos deficientes visuais por meio de sinais 

sonoros, desenvolvido no instituto de ciências matemáticas e de computação (ICMC) da USP, 

em São Carlos. De acordo com esse contexto buscamos avaliar um melhor suporte para que os 

deficientes visuais tenham uma melhor acessibilidade na região- principalmente aqueles que 

não possuem condições financeiras favoráveis -, é essencial que essas pessoas tenham as 

mesmas oportunidades que o não deficiente tem. 

Introdução: 

A educação  inclusiva deve ser ensinada e praticada por todos. Não só na escola, mas na vida 

social, ’(...) A educação inclusiva centra-se em como apoiar as qualidades e as necessidades de 

cada um e de todos os alunos na escola (...) (SANCHEZ, 2005) 

As pessoas com deficiência já não querem mais apenas sentir-se integrados, eles desejam ser 

agentes, protagonistas de mudanças na sociedade em que vivem também. (HEYVARTY E 

POCKLINGTON, 1981) real necessidade de fazer-se algo mais  em beneficio das pessoas com 

necessidades especiais deve ser uma conscientização conjunta, de todos os membros da 

sociedade civil. 

“Toda sociedade que exclui pessoas do trabalho por qualquer motivo- sua deficiência ou sua 

cor ou seu gênero – está destruindo a esperança e ignorando talentos”. “Se fizermos isso, 

colocaremos em risco o futuro” White apud Gil, 1994. 

O protótipo em questão tem como objetivo analisar o quadro de deficientes da cidade e, após 

o resultado criar o suporte que venha a atender esses deficientes.
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Metodologia: 

Nossa finalidade foram os deficientes visuais da cidade de Natal. Após pesquisar nos bairros da 

zona sul, norte, leste e oeste, averiguando nos pontos de mais movimento desses bairros: 

Escola e Hospitais... Concluímos que o melhor método para realização da pesquisa em 1º plano 

foi através de um questionário que perguntasse sobre a locomoção e presença de deficientes 

em pontos de grande circulação social. Com o resultado da pesquisa, os números 

posteriormente virariam um gráfico. 

Após a pesquisa começamos a montar o protótipo que consiste em um sensor de GPS 

embutido num Headphone. O Headphone que já vem com um sensor a rádio foi aberto e o 

teve a substituição da rádio pelo GPS, que começaria a dar as coordenadas ao deficiente. 

Resultado de discussão: 

Dos cincos locais (três hospitais e duas escolas) no questionamento: ‘Há uma grande circulação 

de deficientes visuais nesse local acompanhados por pessoas?’ 53% responderam sim e 47% 

não. Já na segunda pergunta que questionava se os alunos da escola já tinha se deparado com 

um deficiente visual andando na rua com dificuldade, 78% responderam ‘sim’ e 22% ‘não’. 

Com base nos dados coletados, na primeira pergunta, foi notado que há uma grande 

circulação de deficientes, e que assim como as pessoas sem deficiências, é preciso de uma 

maior acessibilidade nesse local de grande circulação de pessoas. 

Na segunda pergunta, observamos que a quantidade de deficientes com dificuldade de se 

locomover é exacerbada e preocupante, concluindo nosso pensamento de que se torna cada 

vez mais necessário a idealização de conclusão do projeto. 

Conclusão: 

O protótipo advindo da pesquisa permitiu identificar o quanto é preciso que a necessidade de 

locomoção desses deficientes seja atendida. Parcela da sociedade preconceituosa não presta a 

devida assistência a estes e muito menos demonstra educação para ajudar aqueles com mais 

dificuldade, visto que para alguns a visão, por problemas de saúde, acaba na juventude. 

Dessa forma, salientamos que se faz necessário investir nesse aspecto, com ajuda da 

tecnologia avançada ao nosso favor, um adereço simples como esse protótipo pode mudar a 

vida de muitos. 
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ARGAMASSA COM RESÍDUO DE PNEU DE BAIXA DENSIDADE E BAIXO 

MÓDULO DE ELASTICIDADE 

SILVA, G. C.1; BORJA, E. V.2; NOBREGA, Y. I. C.3 e GOMES, E. A.4 

1,2,3 e 4 IFRN – Campus Natal Central - DIACON 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Este trabalho avalia argamassas produzidas em 

ambiente de laboratório de assentamento e 

revestimento de paredes e tetos, sem e com 

resíduos de pó de borracha provenientes do 

processo de recauchutagem de pneus. A 

argamassa de controle foi produzida com 

cimento, cal hidratada, areia, água e aditivo 

superplastificante no traço unitário, em massa, 1 

: 1 : 6. A proporção de água e aditivo, em relação 

à massa dos aglomerantes (cimento + cal) foi de 

0,65 e 0,02, respectivamente. O pó de pneu foi 

adicionado parcialmente em substituição ao 

agregado miúdo a partir do traço de controle, nas 

proporções de 2,5%, 5% 7,5% e 10%, em massa. 

Foram analisadas as propriedades no estado 

endurecido. Os resultados obtidos apresentaram-

se em concordância com as exigências 

normativas para o produto cimentício. 

ABSTRACT 

This work evaluates mortars produced in 

laboratory environment of laying and coating of 

walls and ceilings, without and with rubber 

powder residues from the process of tire 

retreading. The control mortar was produced 

with cement, hydrated lime, sand, water and 

superplasticizer additive in the 1: 1: 6 unit mass 

trace. The proportion of water and additive, 

relative to the mass of the binders (cement + 

lime) was of 0.65 and 0.02, respectively. The tire 

powder was added partially in substitution to the 

small aggregate from the control trace, in 

proportions of 2.5%, 5%, 7.5% and 10% by mass. 

The properties in the hardened state were 

analyzed. The results obtained were in agreement 

with the normative requirements for the cement 

product. 

1. INTRODUÇÃO

A destinação e reaproveitamento de resíduos de processos industriais e de descarte de bens de 

consumo inservíveis é um dos maiores desafios dos órgãos de defesa e controle ambiental, 

principalmente nos produtos sólidos produzidos com matéria prima de difícil reciclagem e ou 

PALAVRAS-CHAVE:  Argamassa de revestimento. Argamassa de assentamento. Resíduo de pneu. 

Densidade de massa aparente. Módulo de Elasticidade. 

KEYWORDS: Coating mortar. Mortar of settlement. Tire residue. Apparent bulk density. Modulus of 

elasticity. 
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breutilização, cujo maior problema diz respeito, especificamente, a quase inexistência de processo de 

biodegradação ou de elevado tempo para que este processo ocorra, como bem cita Borja et al., (2018) 

em seus estudos mais recentes. A cerca desse contexto, incluem-se os resíduos de composição 

polimérica (plásticos e borrachas), que segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA, na sua resolução de no. 416 (2009) estabelece, especificamente, que “pneus inservíveis 

dispostos inadequadamente constituem passivo ambiental que pode resultar em sério risco ao meio 

ambiente e à saúde”. Para a NBR 10.004 (ABNT, 2004), o rejeito de borracha de pneu é considerado 

resíduo não-perigoso de Classe II.  

Esse estudo se propõe a analisar o comportamento de argamassas de revestimento e 

assentamento de paredes e tetos com a inserção de resíduos do pó de borracha proveniente do processo 

de recauchutagem de pneus em quatro porcentagens de 2,5%, 5,0%, 7,5% e 10%, visando uma 

melhoria na propriedade de deformabilidade e ou manutenção das propriedades inicialmente 

analisadas na argamassa de controle, desde que estejam devidamente adequadas frente às exigências 

normativas sobre o tema.  

2. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do trabalho de pesquisa recorreu-se primeiramente à compilação 

bibliográfica relativa ao tema. Após esta primeira etapa, deu-se a aquisição dos materiais de partida 

bem como sua caracterização relativa as propriedades físicas (massas específica e unitária e 

granulometria). Na etapa seguinte, para a produção da argamassa de referência, utilizou-se o traço 

unitário de argamassa mista de 1 : 1 : 6 (cimento : cal : areia fina), baseado na norma brasileira NBR 

7215 (ABNT, 1997).   

Fixou-se um índice de consistência próximo de 260 mm, podendo ter variações de ± 20 mm. 

Seguiu-se a NBR 13276 (ABNT, 2016). A partir do traço de referência as proporções de substituição 

adotadas foram de 2,5%, 5%, 7,5% e 10%, totalizando em cinco traços. Para as misturas das 

argamassas foi utilizado cimento Portland CPII Z-32; água potável (rede de distribuição pela 

concessionária local); areia; aditivo superplastificante MasterGlenium SCC 160 e resíduo de borracha 

de pneu com graduação inferior a 0,300 mm. O resíduo foi adquirido junto a empresa Reunidas 

Serviços e Veículos Ltda, situada na Av. Dão Silveira, 6000 - Pitimbú, Natal – RN.  

Após dois dias no molde, os corpos de prova foram desmoldados e submetidos a processo de 

cura ao ar, em ambiente de laboratório com temperatura controlada (23±5oC) por 28 dias. Em seguida, 

realizou-se os ensaios de caracterização das amostras no estado endurecido em laboratórios. 
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b3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 DENSIDADE DE MASSA

Na Figura 1 evidenciam-se as densidades de massa dos corpos de prova prismáticos das 

argamassas analisadas determinadas após 28 dias de cura ao ar, a partir do peso do corpo de prova 

dividido pelo seu volume. Os valores apresentados representam uma média de três determinações. 

Figura 1. Densidade de massa em Kg/cm³ (NBR 13278, ABNT 2005). 

Constata-se, nessa figura, uma redução da massa específica com o aumento do resíduo de pó 

de borracha, inclusive com valores bem inferiores aos comumente encontrados nas argamassas 

convencionais e na argamassa de referência. Esta redução de massa específica já era esperada, uma 

vez que o pó de borracha tem densidade inferior ao agregado natural (areia). A argamassa 10.0 RP 

foi a que apresentou maior redução de aproximadamente 11% em relação a argamassa de referência. 

3.2 MÓDULO DE ELASTICIDADE DINÂMICO 

Na Figura 2 apresentam-se os resultados do módulo de elasticidade dinâmico. 

Figura 2. Módulo de Elasticidade Dinâmico, em GPa. (NBR 15630, ABNT 2009) 

Na determinação do módulo de elasticidade dinâmico busca-se analisar a sua deformabilidade 

e constatação de sua porosidade, pois quanto maior a porosidade menor o seu módulo de elasticidade 
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bdinâmico. Com base nessas considerações e analisando a Figura 2, confirma-se que a medida que se 

aumenta a quantidade de resíduo de borracha, tem-se uma redução no seu módulo de deformação, 

visto que se reduz a densidade de massa do compósito, inferindo-se um aumento da porosidade. 

Ressalta-se ainda que a propriedade de módulo de elasticidade dinâmico é afetada também pela 

umidade presente na amostra bem como da densidade dos materiais individualmente. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A argamassa de 10.0 RP foi a que se destacou por ter menor densidade de massa e menor 

módulo de elasticidade dinâmico. Constata-se, com base nos dados analisados nessa pesquisa, que a 

inserção do pó de borracha em substituição ao agregado miúdo, até a proporção de 10%, apresenta-

se adequada para ser usado em argamassas, desde que se use de graduação inferior a 0,300 mm. 
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bMATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 
Amostra de pó de borracha Pequena amostra bruta e amostra inferior a 

0,300 mm 

2 

2 Corpos de prova Corpos de prova cilíndricos 5 x 10 cm 2 

3 - - -
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ROBIN: JOGO DE TABULEIRO PEDAGÓGICO COM ROBÔS

GOMES, L. M. P. 
1
; COSTA, R. Z.

1
; FILHO, W. N. M.

1
; ARAÚJO. T. J.

1
 e SILVA. L. M. D.

1

1 
IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O projeto Robin: jogo de tabuleiro pedagógico 
com robôs, desenvolvido por alunos do curso de 
Informática técnico integrado do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte-IFRN, visa proporcionar 

uma nova ferramenta pedagógica, que auxilie a 
aprendizagem de pessoas com Síndrome de 
Down, através da ludicidade. Implementamos 

no robô a plataforma de prototipagem Arduino,  

 

nele há também três botões, que servirão para 
direcionar o trajeto do robô no tabuleiro, o 
mesmo poderá ir à direita, à frente ou à 

esquerda. As cartas têm como proposta, 
trabalhar os conteúdos de Língua Portuguesa e 

Matemática em uma perspectiva voltada à 
alfabetização e ao estudo dos números e formas. 
Além disso, existem as cartas desafio, que é 

direcionada à área da Educação Física. 

PALAVRAS-CHAVE: Robótica, Educação, Jogos, Inclusão, Aprendizagem 

ABSTRACT 

Developed by students from the Vocationa l 
High School Course in IT at IFRN (Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte), The Robin Project: board 

game with robots aims to provide a new 
pedagogical tool to help people with Down 
Syndrome learn through play. We implemented 
the Arduino prototyping platform in the robot,  

 

as well as three buttons which will guide the 
path of the robot on the board and make it move 
forward, to the right and to the left. Specially 
made cards address Math and Portuguese 

language contents in a perspective focused on to 
study literacy, numbers and forms. In addition, 
there are challenge cards that target the area of 
Physical Education. 

KEYWORDS: Robotics, Education, Games, Inclusion, Learning. 

1. INTRODUÇÃO

 A robótica foi criada com a finalidade de auxiliar a sociedade em tarefas repetitivas ou complexas. 
Entretanto, esta área vem sendo alvo de estudos de diversos pesquisadores do campo educacional, 
visto que a robótica tem se comprovado ser um instrumento pedagógico capaz de facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem de pessoas que possuem ou não necessidades específicas, uma 
vez que consegue articular de forma multidisciplinar, conteúdos já presentes no currículo escolar. 
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O jogo é outra ferramenta que integra este projeto, o mesmo já é bastante usado por educadores e 
terapeutas em crianças e adolescentes que possuem necessidades educacionais específicas, pois 
jogando, se brinca e o brincar está diretamente ligado a uma perspectiva voltada ao 

desenvolvimento social e intelectual, tornando a aprendizagem mais prazerosa. O brincar pode ser 
visto como um recurso mediador no processo de ensino-aprendizagem, tornando-o mais fácil. O 

brincar enriquece a dinâmica das relações sociais na sala de aula. Possibilita um fortalecimento da 
relação entre o ser que ensina e o ser que aprende. (ROLOFF, 2010, p. 4)  

A partir de visitas às Instituições Educacionais e de Entrevistas com profissionais que atuam na 
área, percebemos a escassez de materiais pedagógicos que possam ser voltados às pessoas com 

necessidades específicas, ajudando em seu desenvolvimento intelectual e contribuindo na inserção 
social dessas pessoas.  

Baseado nessa realidade percebeu-se que a inclusão de pessoas com necessidades específicas no 
espaço escolar é um dos grandes desafios de Educadores, uma vez que o Estado e nem mesmo a 

sociedade possibilita a inserção destas pessoas no âmbito social. “Para incluir todas as pessoas, a 
sociedade deve ser modificada a partir do entendimento de que ela é que precisa ser capaz de 
atender às necessidades de seus membros [Sassaki, 2005]”. 

Objetiva-se com este projeto, construir um jogo de tabuleiro pedagógico com robôs a fim de 
auxiliar o processo de ensino e aprendizagem de crianças e adolescentes com Síndrome de Down 

(alteração genética, onde há excesso de material genético no cromossomo 21), trabalhando de forma 
lúdica, conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática voltada à alfabetização e ao estudo dos  
números e formas, e incentivando as práticas corporais, através de atividades direcionadas à 
Educação Física. 
Contudo, o trabalho foi desenvolvido pensando também em atender pessoas que não possuem 
necessidades específicas, tornando-o um promovedor do incentivo à inclusão.  

2. METODOLOGIA

O robô foi desenvolvido na prototipagem Arduino, sua construção e testes foram realizados no 
Laboratório de Robótica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN)- Campus Santa Cruz. Nele foi implementado sensores de refletância e sensor de cor, 
estes irão fazer com o robô siga sempre a linha, de forma autônoma e pare nos cruzamentos onde o 
jogador decidirá usando através de botões, qual o movimento o robô fará, que pode ser: ir para 

frente, girar e ir à esquerda, ou, ou girar ir à direita. 

 O tabuleiro possui vários caminhos que podem ser percorridos, uma vez que ele tem como 

finalidade proporcionar a quem joga autonomia em decidir o trajeto que o robô percorrerá isso faz 
com que o jogador reflita e crie suas estratégias para ganhar o jogo. As cartas têm como finalidade 
trabalhar conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática, já as cartas desafio trazem como proposta: 

o incentivo as Práticas corporais/ Atividades físicas.
Desenvolvemos ambos os materiais que compõe o projeto no software gratuito Gravit Designer.

As perguntas presentes nas cartas foram produzidas a partir de pesquisas e entrevistas com 
profissionais atuantes na área, entendendo que o processo de aprendizagem de pessoas com 
Síndrome de Down ocorre mais lentamente.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O robô ainda está em fase de aprimoramento, tivemos no decorrer de seu desenvolvimento 
problemas com os equipamentos eletrônicos, no entanto o mesmo já consegui seguir linha e 
também está identificando as cores no tabuleiro e parando; o tabuleiro e as cartas já foram 
confeccionados. 

Os botões que irão fazer com que com o robô possa ir à direita, à frente ou à esquerda, atualmente 
está sendo discutido onde será implementado. 

Ao decorrer do desenvolvimento do projeto, percebemos a falta de projetos/ atividades que possam 
contribuir para a aprendizagem de pessoas com necessidades específicas, pois produzir projetos e 

realizar atividades voltadas à Educação Inclusiva é essencial para que os mesmos possam ser 
inseridos no âmbito social, facilitando assim a construção de uma sociedade inclusiva, capaz 
enxergar e valorizar as diferenças do outro, sem preconceito. 

Todo o trabalho vem sendo desenvolvido com o apoio do Centro Estadual de Atendimento 
Educacional Especializado-CEAEE, de Santa Cruz, Instituição na qual temos parceria, pois é 

através dela que podemos intermediar o projeto com as crianças e adolescentes que apresentam 
Síndrome de Down. 

 

Figura 01 – Tabuleiro. 

Figura 02- Cartas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Indubitavelmente, desenvolver trabalhos em conjunto com a tecnologia para aquelas pessoas que 
possuem necessidades específicas, promove ainda mais a inserção destes no meio social, 
possibilitando a elas uma melhor qualidade de vida, além de incentivar a inclusão social. 

Robin: jogo de tabuleiro pedagógico com robôs é um projeto desenvolvido para pessoas que 
possuem Síndrome de Down, no entanto é flexível e pode ser trabalhado com crianças e 

adolescentes que não possuem necessidades específicas, de forma dinâmica e lúdica, tornando uma 
ferramenta pedagógica inovadora e incentivadora da Educação Inclusiva. 
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CLoDA- CRACHÁ DE LOCALIZAÇÃO E  DIRECIONAMENTO 

AUXILIAR 

SANTOS, G. Q.1; SANTOS, J. V. O.2 ; SANTOS, J. I. L.3   e  ABREU, Y. G. S.4 

IFRN – Campus Natal-Zona Norte 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Este projeto tem como objetivo 

desenvolver um sistema para auxiliar a 

locomoção de pessoas com deficiência visual e 

auditiva, dentro das dependências do campus 

IFRN Natal - Zona Norte, de modo a amenizar as 

dificuldades que alunos, ou até mesmo 

visitantes, que lidam com essas deficiências, 

possuem durante o seu deslocamento pelo 

campus. Para isso, haverá a confecção de um 

protótipo que será capaz de transmitir 

informações de direcionamento ao seu portador 

através de áudio e imagens. Tal equipamento terá 

o formato de crachá e será composto por um

microcontrolador, um módulo GPS, um módulo 

Magnetômetro, duas baterias de 3,7V, 

um display OLED para exibição da localização e 

um módulo para reprodução de áudio. O crachá 

funcionará através de técnicas de 

localização indoors que utilizará as informações 

do fluxo magnético através do módulo 

magnetômetro. O módulo GPS atuará como uma 

ferramenta auxiliar para definição da localização 

inicial do usuário. O processamento dos dados 

pelo microcontrolador irá produzir informações 

da localização a ser exibida pelo display OLED e 

reproduzida em áudio.

ABSTRACT 

This project aims to develop a system to assist 

the movement of people with visual and hearing 

disabilities within the premises of the IFRN 

Natal - Zona Norte campus, in order to alleviate 

the difficulties that students or even visitors who 

deal with these deficiencies, while on campus. 

For this, there will be the creation of a prototype 

that will be able to transmit targeting information 

to its bearer through audio and images. Such 

equipment will be in the form of a badge and will 

consist of a microcontroller, a GPS module, a 

magnetometer module, two 3.7V batteries, an 

OLED display for location display and a module 

for audio reproduction. The badge will work 

through indoors tracking techniques that will use 

magnetic flux information through the 

magnetometer module. The GPS module will act 

as an auxiliary tool to define the initial location 

of the user. Data processing by the 

microcontroller will produce location 

information to be displayed by the OLED display 

and played back in audio. 

PALAVRAS-CHAVE:  Deficiência. Magnetômetro. Microcontrolador. 

KEYWORDS: Deficiency. Magnetometer. Microcontroler. 
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1. INTRODUÇÃO

Na introdução, o autor precisa descrever o projeto de pesquisa e sua importância/relevância, 

explicitando características e percursos de sua pesquisa, em termos quantitativos e qualitativos. 

Também deve apresentar claramente o problema abordado durante o projeto, descrevendo os 

objetivos geral e específicos, os resultados, os principais desafios ou dificuldades de execução da 

pesquisa.  

O crachá é um acessório muito utilizado por instituições, empresas e eventos, funcionando 

como uma ferramenta de segurança ao identificar e controlar o acesso de usuários à certos ambientes. 

Apesar de diferentes variações quanto ao seu formato, o crachá é constituído frequentemente pela 

identificação do usuário e o cargo que exerce. Entretanto, a utilização comumente conhecida de um 

crachá acaba se tornando pouco eficiente para algumas pessoas, em particular aquelas que possuem 

grande deficiência visual, visto que as informações contidas neste cartão de identificação são de baixa 

acessibilidade para este público. Ademais, é possível aumentar as funcionalidades desse objeto, 

tornando-o um dispositivo para ajudar no deslocamento de ambientes, assistindo além de deficientes 

visuais, aqueles que possuem dificuldades auditivas. 

Tecnologias Assistivas (TA) são desenvolvidas com o objetivo de aprimorar e auxiliar pessoas 

com algum tipo de deficiência. Tais tecnologias são de uso bastante comum e familiar, como é o caso 

do óculos e aparelhos de audição. Contudo, TAs mais avançadas tem utilizado além de estudos 

científicos recentes, a evolução de dispositivos eletrônicos, não só para mudar a vida de pessoas com 

deficiência, como também da população em geral (BOUCEHR, 2018).  

O desenvolvimento de um crachá eletrônico para auxiliar no deslocamento e posicionamento 

em ambientes fechados de pessoas que apresentem (ou não) dificuldades auditiva e/ou visual encaixa-

se no formato de uma tecnologia assistiva, se apresentando como uma ferramenta interessante a ser 

usada dentro de ambientes educacionais, comerciais e em grandes eventos. 

A construção do dispositivo será realizada a partir do estudo de técnicas de 

posicionamento indoors, capazes de levar um indivíduo de um ponto A para um ponto B em um 

ambiente fechado. Os resultados deste estudo serão implementados em um crachá eletrônico que 

produzirá instruções capazes de guiar seu usuário até a posição desejada. 

O corpo do resumo expandido escrito em Português deve conter entre 2 e 4 páginas, podendo 

ser elaborado por até quatro (4) autores, sendo um deles o orientador.  

Informamos que serão publicados nos anais digitais do evento todos os resumos expandidos 

aprovados e classificados, cujo ponto de corte é igual ou superior a 70,0 (setenta). 

2. METODOLOGIA

O projeto será executado de acordo com a metodologia de pesquisa em engenharia, que devido as 

especificidades do projeto se tornou mais adequada. Esta pesquisa consiste na união da pesquisa 

técnica com implementação prática e análise dos resultados. Caso haja necessidade os parâmetros são 

modificados e novas implementações são realizadas. 
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O desenvolvimento do projeto será iniciado por uma pesquisa técnica em artigos, revistas e 

documentos acadêmicos sobre os temas inerentes ao projeto. Destacando-se as pesquisas sobre 

sistemas de posicionamento indoors, em especial as que tratam do uso de magnetômetro auxiliado 

por fingerprint. Também será estudado o uso de sensores, como o acelerômetro e de um GPS, para 

ajudar a definir um ponto de partida para o sistema. 

A segunda etapa do projeto será dedicada ao estudo de algoritmos de menor caminho (para 

traçar o percurso a ser percorrido pelo usuário) e também para o cálculo da posição, como por 

exemplo o KNN (K-Nearest Neighbor), que se baseará nas informações recebidas pelo 

magnetômetro, acelerômetro e GPS. 

Na terceira etapa a equipe do projeto irá desenvolver os sistemas e algoritmos que foram 

definidos nas duas etapas anteriores. 

A quarta etapa será essencial para o desenvolvimento do projeto com a montagem 

experimental do protótipo proposto. Para isso, será utilizada uma plataforma de prototipagem 

eletrônica, que concentrará as informações recebidas pelos sensores e produzirá o conjunto de 

instruções para que o usuário possa se locomover de forma independente no ambiente escolhido como 

estudo de caso, isto é, o campus do IFRN Natal - Zona Norte. As instruções serão transmitidas em 

formato de áudio e visualmente através de um display. 

A última etapa é a integração final entre todas as etapas desenvolvidas e a realização de teste 

envolvendo o protótipo criado, avaliando as técnicas e sistemas de posicionamento usados ao longo 

do projeto. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O principal resultado esperado é o desenvolvimento de um protótipo eletrônico no formato de 

crachá que seja capaz de instruir o deslocamento do seu usuário no interior do campus Natal - Zona 

Norte, em especial portadores de deficiências visuais e auditivas. Os comandos para o direcionamento 

deverão estar dispostos tanto em áudio como visualmente através de um display. 

Como resultados secundários pretende-se coletar informações do uso do dispositivo gerado por 

pessoas portadores de deficiência visual e auditiva, promovendo o incentivo de novas tecnologias 

para aumentar a inclusão social e a acessibilidade de portadores com necessidades especiais. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos principais desafios da pesquisa foi buscar um jeito de obter uma coordenada em um 

ambiente indoors, inicialmente o projeto foi pensado em utilizar o principal meio de localização 

utilizado nos tempos pretéritos, o GPS, entretanto este dispositivo possui uma certa dificuldade de 

obtenção de coordenadas em ambientes cobertos, já que ele funciona por satélites. 

Essa seção é destinada a retomar as principais considerações e apontamentos acerca do 

desenvolvimento da pesquisa. Explicitar os aspectos mais importantes alcançados pelo trabalho e, se 

necessário, eventuais sugestões de melhoria para futuras pesquisas.  
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SENSEPIXEL: PROTÓTIPO ELETRÔNICO PARA AUXÍLIO À 

LOCOMOÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

SANTOS, M. V. S.1; SILVA, J. K. S.2; DIAS, A. E. T.3 e FILHO, L. R. S. 4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Pau Dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

As dificuldades visuais causam não só problemas 

sociais, como também impossibilitam que os 

deficientes possam locomover-se com segurança 

nos espaços públicos. Nesse viés, este projeto 

tem como principal objetivo amenizar os 

problemas enfrentados por esses indivíduos, por 

meio de um dispositivo capaz de detectar pessoas 

e outros obstáculos, utilizando sensores de 

distância e uma câmera.  Para isso, foi preciso 

trabalhar no desenvolvimento de circuitos 

eletrônicos, placas de circuito impresso, 

algoritmos para processar imagens e uma base 

feita com material reaproveitado. A detecção de 

obstáculos, tais como: árvores, calçadas e postes, 

baseia-se na emissão e recepção de ondas 

ultrassônicas – realizadas por um sensor – que 

permitem determinar a distância entre o 

obstáculo e o dispositivo através de um cálculo. 

Na detecção de pessoas, são utilizados 

classificadores de reconhecimento pela câmera, 

sendo controlados por um programa. Ademais, 

foi utilizada uma pequena caixa para armazenar 

os demais componentes do protótipo, como uma 

bateria e um Raspberry Pi 3 – o qual tem como 

função controlar toda a lógica do circuito. Ao 

fim, foram realizados testes com um deficiente 

visual, discente do IFRN Campus Pau dos 

Ferros. Como resultado, o protótipo mostrou-se 

eficaz, auxiliando na locomoção do usuário e 

dando-lhe maior autonomia enquanto o mesmo 

andava pelos corredores da instituição. Nesse 

sentido, aplicar a tecnologia na prática de modo 

a promover a inclusão social é, portanto, uma das 

melhores formas de proporcionar o respeito à 

idiossincrasia de cada sujeito, e essa experiência 

fornece fomento ao desenvolvimento de mais 

atividades relacionadas à pesquisa. 

ABSTRACT 

Visual difficulties not only cause social 

problems, but also make it impossible for 

disabled people to move safely in public spaces. 

In this logic, this project has as main objective to 

soften the problems faced by these individuals, 

through a device capable of detecting people and 

other obstacles, using distance sensors and a 

camera. For this, it was necessary to work on the 

development of electronic circuits, printed circuit 

boards, algorithms for processing images and a 

base made with recycled material. The detection 

of obstacles, such as trees, sidewalks and poles, 

is based on the emission and reception of 

ultrasonic waves, carried out by a sensor, that 

allow to determine the distance between the 

obstacle and the device by means of a 

calculation. In the detection of people, camera 

recognition classifiers are used and controlled by 

PALAVRAS-CHAVE:  Protótipo. Deficientes visuais. Detecção. Locomoção. Inclusão social. 

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3131



a program. In addition, a small box was used to 

store the other components of the prototype, such 

as a battery and a Raspberry Pi 3 - which has as 

function to control all the logic of the circuit. At 

the end, tests were performed with a blind student 

from the IFRN Campus Pau dos Ferros. As a 

result, the prototype proved to be effective, 

helping the user's locomotion and giving him 

greater autonomy as he walked through the 

corridors of the institution. In this sense, 

applying technology in practice to promote social 

inclusion is therefore one of the best ways to 

provide respect for the idiosyncrasy of each 

subject, and this experience provides 

encouragement to the development of more 

research-related activities. 

1. INTRODUÇÃO

Ao analisar o cenário brasileiro, nota-se um grande número de pessoas com deficiência visual. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censo Demográfico 

2010, cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil possuem grandes dificuldades ao enxergar, sendo que, 

entre elas, aproximadamente 528 mil são incapazes de ver ou cegas.  

Porém, além de grande parte desses indivíduos serem excluídos socialmente, os mesmos 

sofrem acidentes frequentes devido ao mal-uso ou falha da bengala. Segundo uma notícia divulgada 

no site jurídico LEX Magister, um deficiente visual sofreu um acidente ao bater em um orelhão 

porque não havia sinalização desse obstáculo. Analisando esse fato, a bengala pode ter falhado, uma 

vez que o orelhão se encontra acima da cintura; da mesma forma, outras colisões ocorrem com 

árvores, por exemplo.  

Sendo assim, visando evitar possíveis incidentes que comprometam a segurança dos 

deficientes visuais, o projeto consistiu, especificamente, no desenvolvimento de um protótipo capaz 

de detectar obstáculos tanto acima quanto abaixo da cintura do usuário, além de pessoas, para que, 

consequentemente, seja garantido o direito cidadão de ir e vir com confiança, previsto na Constituição 

de 1988.  

Durante a construção do protótipo, foram enfrentados alguns bugs no dispositivo de controle 

– o Raspberry Pi – e também nos sensores de distância. A problemática insistia devido às dificuldades

de configuração, tanto no hardware do protótipo – pois os sensores retornavam valores fora de ordem

– quanto nos algoritmos que foram feitos, já que as funções programadas para acessar e controlar a

câmera estavam apresentando erros.

Contudo, após pesquisas e testes, essas dificuldades foram solucionadas e, com isso, a 

detecção de objetos mostrou-se excelente. Por fim, foi obtido o protótipo, e, em seguida, foram 

realizados testes com um deficiente visual. A ferramenta foi posicionada um pouco acima da cintura 

do usuário, e, enquanto se locomovia, o mesmo era informado – por meio de alertas sonoros emitidos 

de um fone de ouvido conectado ao Raspberry Pi – sobre a presença ou não de pessoas e/ou obstáculos 

à sua frente. Ao relatar sua experiência, o deficiente visual disse que aquilo era algo incrível, inovador, 

e que queria aquilo para ele – tanto que deu um nome ao protótipo: SensePixel. 

KEYWORDS:  Prototype. Visually impaired people. Detection. Locomotion. Social inclusion. 
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Conforme Santarosa (2002), o respeito à idiossincrasia de cada sujeito constitui-se em um 

ponto chave para o que atualmente denominamos de inclusão. E a informática tem sido uma grande 

aliada desses “diferentes”, atravessando barreiras e quebrando obstáculos.  

Nessa perspectiva, a utilização de ferramentas tecnológicas, por meio do protótipo, com o 

objetivo de facilitar o cotidiano dessas pessoas, torna-se muito relevante para promover o respeito às 

características restritas de um grupo – as dificuldades visuais. Ademais, projetos como este 

incentivam o desenvolvimento de mais pesquisas relacionadas ao tema, dando origem a uma rede 

mútua de pesquisadores que contribuem para promover a inclusão social. 

2. METODOLOGIA

Em geral, todo o processo de construção e desenvolvimento do protótipo pode ser dividido 

em 4 etapas: pesquisas, confecção de circuitos eletrônicos, processamento de imagens e construção 

da base. 

Em primeiro plano, foram realizadas reuniões com os componentes do projeto, visando formar 

uma noção fixa sobre a estrutura do protótipo, bem como os componentes eletrônicos que seriam 

necessários para efetuar a ideia, que foram definidos por: bateria, regulador de tensão 12V – 5V, 

sensor ultrassônico HC-SR04, Raspberry Pi 3, placa da circuito impresso (PCB) e uma pequena caixa 

retangular.  

Seguidamente, iniciou-se o processo de confecção da placa. Para desenhá-la, foi utilizado o 

software Fritzing, e, feito isso, a PCB foi impressa em forma de adesivo numa gráfica. A outra etapa 

consistiu na aplicação do adesivo numa placa de fenolite, a qual contém cobre em sua superfície. 

Enfim, essa placa foi banhada em uma solução aquosa de percloreto de ferro (FeCl3), corroendo todo 

o cobre, com exceção da parte isolada pelo adesivo, o que resultou numa placa com as trilhas do

circuito bem definidas.

A terceira etapa resumiu-se em testes utilizando a interface de desenvolvimento de códigos 

Python PyCharm, para trabalhar com visão computacional, por intermédio da biblioteca Open Source 

Computer Vision (OpenCV) – a qual é utilizada no desenvolvimento de aplicativos baseados em 

visão computacional.  

Segundo Spring (1996), por processamento digital de imagens, entende-se a manipulação de 

imagens de entrada e saída visando melhorar os aspectos visuais e as feições estruturais para que o 

analista humano possa interpretar e manipular os produtos. 

Nesse sentido, com base no referido estudo, foi utilizado um classificador cascade pré-

definido – retirado do projeto “face_recognition”, do usuário ageitgey, no site GitHub, disponível em: 

<https://github.com/ageitgey/face_recognition> – que armazena um banco de dados de imagens 

faciais (imagens de entrada). Assim, foi possível utilizar o OpenCV para acessar as informações do 

classificador e compará-las com as imagens de saída da câmera, com o propósito de detectar pessoas 

(manipulação e interpretação dos produtos). 

Assim, a última etapa consistiu em reunir todos os componentes em uma pequena caixa com 

alguns cortes, de modo a possibilitar o funcionamento de todos os componentes eletrônicos, e, dessa 

forma, alcançar os objetivos do projeto. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Figura 1 - Realização de testes do protótipo com um deficiente visual 

Na figura 1, podem ser observados os testes realizados com uma discente – do IFRN Campus 

Pau dos Ferros – que é incapaz de enxergar; vale ressaltar que o uso de imagens foi autorizado pelas 

duas pessoas presentes nas fotos. Nas imagens, nota-se a detecção de pessoas, no primeiro caso, e de 

obstáculos, no segundo caso. No terceiro caso, a usuária do protótipo faz um desvio da impressora ao 

ser alertada – por meio de um fone de ouvido – sem muitas dificuldades. No último caso, nota-se o 

resultado final da estrutura do protótipo com uma nova base implementada no dia 19/10/2018. 

Contudo, algo que impossibilitou a eficácia completa do protótipo foi a ocorrência de 

pequenos bugs quando, raramente, o usuário era informado sobre a presença de pessoas quando não 

haviam indivíduos por perto. Porém, a detecção de obstáculos não apresentou erros durante os testes 

realizados. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo alcançado de maior relevância foi a eficácia na detecção de obstáculos, pois esse 

está intimamente relacionado à segurança do usuário. Outro aspecto a ser destacado é que a 

identificação de pessoas, apesar de apresentar algumas falhas quando não haviam indivíduos por 

perto, mostrou-se eficiente quando pessoas eram postas frente ao protótipo.  

Ademais, futuramente, pretende-se implementar mais funções ao dispositivo, bem como: 

identificação de dinheiro, para que o usuário não corra o risco de ser enganado e também detecção de 

estado do sinal de semáforo, para possibilitar que o deficiente visual possa ter auxílio quando precisar 

atravessar uma rua. Outra possibilidade é realizar mapeamento de área – utilizando sensores mais 

potentes – para poder guiar o usuário para um lugar específico. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 
Notebook Exibição de vídeos acerca dos testes 

realizados. 

1 

2 Protótipo 20cm x 9cm 1 

3 
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SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO 

OLIVEIRA, E. F.1; ALVES DA COSTA, D. K. 2; ALMINO, R. C.3 e LINS DE AQUINO, M. B. 4. 
1,2,3,4 IFRN – Campus Pau dos Ferros. 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O crescimento desordenado de veículos em 

circulação faz crescer também o número de 

acidentes de trânsito que, muitas vezes, se tornam 

fatais por falta de assistência em tempo hábil. 

Esse quadro nos levou a pensar na importância 

de investir na fabricação e utilização de recursos 

que auxiliem o sistema de atendimento às 

emergências de forma fácil e acessível. 

Procuramos construir então um sistema que, 

acoplado ao veículo, notifique e envie a 

localização quando ele sofrer um acidente, em 

tempo real, possibilitando às pessoas envolvidas 

no acontecido uma assistência médica mais 

rápida e precisa, aumentando as chances de 

sobrevivência das vítimas. Para a efetuação do 

projeto utilizamos os conhecimentos adquiridos 

nas seguintes disciplinas: Eletrônica Analógica e 

Digital; Tecnologia de Implementação de Redes; 

Física.

ABSTRACT 

The disorderly growth of vehicles in circulation 

increases the number of traffic accidents that 

often become fatal for lack of timely assistance. 

This scenario has led us to consider the relevance 

of investing in the manufacture and use of 

resources that help the emergency response 

system in a way that is easy and accessible. We 

then sought to construct a system that, coupled to 

the vehicle, notifies and sends its location when 

it has an accident, in real time, enabling the 

people involved in the event to receive faster and 

more accurate medical care, increasing the 

chances of survival of the victims. For this 

project we use the knowledge acquired in the 

following disciplines: Analog and Digital 

Electronics; Network Implementation 

Technology; Physics.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é o quarto país com o maior número de mortes no trânsito da América Latina, exigindo 

uma infraestrutura e logística muito complexa para as equipes médicas de resgate e primeiros 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema; Acidente; Notificação. 

KEYWORDS: System; Accident; Notification. 

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3136



socorros. Infelizmente, mesmo com os avanços tecnológicos, essas equipes ainda não conseguem ter 

informações em tempo real sobre o acidente, dificultando assim o resgate. 

Em busca de uma solução, este projeto tem o objetivo de desenvolver uma tecnologia para auxiliar 

a assistência às vítimas desses acidentes, informando sobre ele em tempo real, utilizando a telemetria. 

Essa tecnologia utilizará sensores no veículo para descobrir se houve ou não acidente, através da 

desaceleração do veículo.  

Os resultados serão extraídos em um ambiente simulado através de robôs que simulam as 

características de um ambiente real. 

2. METODOLOGIA

Para este projeto foi utilizado os seguintes módulos: GPS Neo-6M, GSM SIM-800L e MPU 6050. 

O módulo GPS Neo-6M é capaz de informar a localização exata, utilizando-se de um novo 

protocolo existente no mercado denominado de GLONASS. Com ele é possível gerar valores de 

latitude e longitude, data e hora, que o torna muito mais preciso que o sistema comum. Suas conexões 

consistem em uma alimentação de 5V que sai do microcontrolador que, por se tratar de um módulo 

de baixa corrente, é ligado diretamente ao Arduino. Suas saídas são denominadas de TX e RX e foram 

conectadas às portas 8 e 9 do Arduino, utilizando a biblioteca software serial, que consiste em simular 

portas seriais.  

Em seguida, o módulo GSM SIM-800L que serve para enviar e receber dados utilizando a rede de 

telefonia celular. Ele foi implementado à tabela AT, que consiste em uma tabela geral de códigos de 

telefone, para fazer a comunicação entre o Arduino e o módulo. Ele é alimentado por uma bateria de 

Li-Po seguida de um regulador de tensão, pois em picos de atividade pode consumir cerca de 1A, que 

se ligado diretamente ao microcontrolador poderia correr o risco de danifica-lo ou até mesmo queima-

lo. O sensor foi ligado ao Arduino por pequenos fios no canal GND e pelas conexões seriais TX e 

RX, que vão nas portas 10 e 11 do Arduino. 

Por fim, o módulo de inclinação MPU 6050, que é um acelerômetro que serve para detectar a 

inclinação e a força de aceleração com base nos eixos do sistema de coordenadas tridimensionais: X, 

Y e Z. O módulo é alimentado pelos 5V que saem diretamente do Arduino, já que também possui 

uma baixa corrente. Ele tem como principal função obter a desaceleração do veículo na hora do 

impacto, funcionando com os mesmos princípios de acionamento do AIRBGS. Utiliza-se conexões 

de protocolo I2C, que permite a conexão de vários dispositivos em uma porta, apenas especificando 

o endereço que elas se encontram, que seriam a SDA e SLC, ligadas diretamente aos pinos 2 e 3 do

Arduino.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para realizar os testes utilizamos um robô, que por ser muito pequeno teve algumas limitações, 

como o módulo MPU 6050 que não pôde ser implementado para pegar o impacto, pois não conseguiu 

detectar a desaceleração. Para resolver esse problema utilizamos então um sensor de toque, 

responsável por detectar o momento do impacto. Ele simula os próprios sensores do carro que são 

responsáveis pelo acionamento dos AIRBAGS. O módulo possui duas conexões, sendo uma o GND 

e a outra uma porta digital qualquer. 

Já os módulos GPS e GSM funcionaram muito bem, apresentando a localização com uma margem 

de erra de dois metros e enviando os dados de confirmação em no máximo 5 segundos contando do 

início do acidente. 
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Podemos notar também que O GSM SIM 800L, apesar de necessitar de uma fonte de alimentação 

mais robusta, apresentou vantagens como a portabilidade e o baixo custo se comparado ao GSM SIM 

900L. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluímos que o investimento e a utilização de recursos, como o nosso, que auxiliem um 

atendimento mais rápido às vítimas de acidentes é de grande importância e urgência, pois com o 

crescimento acelerado e desordenado do número de veículos em circulação faz aumentar também o 

número de mortos em acidentes, principalmente pela falta de assistência médica rápida. 

Pretendemos trabalhar com melhorias em nosso Sistema de Notificação, acrescentando um 

sistema para alerta falso e implementando um banco de dados que permitirá o cadastro dos acidentes, 

felicitando o controle em cada via do país. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 

Maquete de uma cidade Pequena maquete para demonstração do 

sistema em funciomento. 

        1 

2 

Protótipo de um carro Pequeno chassi que simulara um carro em meio 

a um acidente. 

        1 

3 
Circuito com todos os sensores 

listado anteriormente. 

Circuito montado já em uma protoboard.          1 

4 
Tomada para notebook Espaço para notebook          1 

5 
Tomada para fonte de 

alimentação 

Tomada para fonte de bancada          1 
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JOGANDO COM RÔBOS 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3
1,2 IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO
Destaca-se a influência de jogos educacionais 
como método alternativo de ensino na 
alfabetização de crianças. A proposta do trabalho 
é apresentar dois jogos em um aplicativo de 
celular integrados com 4 robôs, ambos 
desenvolvidos por alunas do curso técnico 
integrado em informática do Instituto Federal do 
Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Santa 
Cruz. Os robôs interagem com o aplicativo 
através de módulos Bluetooth para estabelecer a  

conexão e a troca de dados entre o robô e o 
aparelho, e com um leitor RFID em um dos robôs 
fazendo a leitura do tabuleiro através de tags 
RFID para o funcionamento do jogo, tabuleiro 
esse que funciona como interface para jogos 
educacionais. Para desenvolver o aplicativo 
utilizamos da plataforma de desenvolvimento 
online APP INVENTOR. O projeto visa integrar 
jogos educacionais com a robótica aos currículos 
dos cursos fundamentais.

ABSTRACT 

We highlight the influence of educational games 
as an alternative method of teaching children's 
literacy. The purpose of the paper is to present 
two games in a mobile application integrated 
with 4 robots, both developed by students of the 
integrated technical course of the Federal 
Institute of Rio Grande do Norte - IFRN, Campus 
Santa Cruz. The robots interact with the 
application through Bluetooth modules to 
establish the connection and the exchange of data 
between the robot and the apparatus, and with an 

RFID reader in one of the robots reading the 
board through tags RFID for the operation of the 
game, which serves as the interface for 
educational games. To develop the application 
we use the online development platform APP 
INVENTOR. The project aims to integrate 
educational games with robotics to the curricula 
of fundamental courses. 

PALAVRAS-CHAVE: Robôs. Educação. Aplicativo. Alfabetização. Jogos. 

KEYWORDS: Robots. Education. App. Literacy. Games. 
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1. INTRODUÇÃO

Robôs têm provado sua eficácia em apoio às atividades de ensino nos mais diversos trabalhos 
em todos os níveis de educação. No trabalho de [Guimarães e Maurer, 2011] é apresentado uma 
plataforma robótica para educação que auxilia no ensino de mecatrônica. Em [Maliuk, 2009] são 
apresentadas experiências do uso de robótica educacional nas aulas de matemática feitas em paralelo 
a sala de aula tradicional. Dentre as inúmeras possibilidades presentes na literatura, o trabalho de 
[Silva, Barros, Coelho e Gonçalves, 2006] apresenta a robótica como ferramenta pedagógica para 
auxiliar o alfabetismo na educação infantil.  

A robótica educacional tem instigado um crescente interesse nos últimos anos, por ser uma 
forma atraente e lúdica de se trabalhar os conceitos vistos em sala de aula, motivando os alunos a 
refletirem sobre estes conceitos e a resolverem os problemas apresentados de forma divertida. Na 
robótica educacional é possível estimular a solução de problemas com conceitos multidisciplinares, 
como física, matemática, geografia, entre outros.  

Diante disso, é notório que o desenvolvimento educacional se torna muito mais eficaz quando 
associado à prática, trabalhando conceitos de robótica e de lógica de programação com o aplicativo 
mobile desenvolvido para controlar os robôs e para a escolha dos jogos educacionais desejados dentre 
as alternativas, sendo eles jogos de tabuleiro educacional e de ação, onde os robôs são controlados 
através do aplicativo. O jogo de tabuleiro educacional escolhido no aplicativo tem como objetivo 
ajudar na alfabetização de crianças com uma média de idade de 4 a 6 anos, os robôs sendo controlado 
pelo aplicativo (1 jogador/aplicativo por robô) com movimentos de direita, esquerda, para frente e 
para trás, e o RFID que fica instalado em baixo do robô se comunica com as tags, tags essas que 
representam letras espalhadas pelo tabuleiro. Por outro lado, o futebol de robôs tem como objetivo 
despertar o interesse dos usuários pela robótica e tecnologia, criando também um interesse 
adolescente para ingressar em instituições que desenvolvam esses trabalhos tecnológicos. 

O projeto em questão está em constante fase de desenvolvimento, estando na fase de conclusão 
dos robôs, sendo substituídos todos os fios e protobord por placas de circuito impresso, fazendo então 
um robô mais estável.  

2. METODOLOGIA

Os robôs foram construídos sob um chassis impresso em 3D e cada um é composto por um 
Arduino PRO MINI, um módulo Bluetooth, uma ponte H, dois motores de corrente contínua (motor 
CC) acoplados com duas rodas, e somente em um dos robôs é conectado um módulo Bluetooth logo
abaixo do chassis do robô. Todo hardware utilizado está ilustrado no diagrama de blocos apresentado
na Figura 1.

O aplicativo desenvolvido nesse projeto foi realizado a partir da plataforma desenvolvimento 
online App inventor. A integração entre o aplicativo e o robô é feita através do Bluetooth do 
dispositivo mobile, com o módulo Bluetooth presente no robô. 

O processamento de informações dos robôs são feitos através do Arduino PRO MINI que é o 
núcleo de processamento do Robô. Ele recebe informações de um aplicativo de celular através de um 
modulo Bluetooth e, a partir da informação recebida, envia informações para a ponte H para controlar 
os motores CC que são os responsáveis por toda a movimentação do robô. O leitor RFID só é 
habilitado no jogo Fabrica de Palavras. Através dele, são lidas as tags presentes nas letras que estão 
espalhadas pelo tabuleiro para que haja a formação das palavras no aplicativo. E esses jogos podem 
ser escolhidos pela criança, com a ajuda de um professor ou adulto. Duas principais telas do aplicativo 
são representadas na Figura 2. 
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Figura 1 - Diagrama de Blocos de cada Robô Figura 2 - Aplicativo Desenvolvido no APP inventor 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foi escolhido para o Robô um Arduino PRO MINI pois o seu tamanho era ideal para o tamanho
projetado do chassis, todo processo de articulação dos componentes que fazem parte do robô e 
fabricação foram concluídos e testados com êxito. Já o aplicativo ainda está em fase de 
desenvolvimento, há, no entanto, dificuldades com o banco de dados da ferramenta APP INVENTOR 
que está sendo utilizada, pois há uma grande limitação do aplicativo no quesito de blocos de código 
por ser uma ferramenta de código aberto. Mas o aplicativo consegue conectar-se ao robô, faz todos 
os processos de movimento e consegue ler as tags espalhadas no tabuleiro, porém ainda não há uma 
lógica de formação de palavras estabelecidas. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Jogando com Robôs tem como proposta que os professores possam ensinar de uma forma 
dinâmica aos alunos. Portanto, é esperado promover uma alternativa de ensino na alfabetização, de 
modo a incentivar a interação dos alunos com a alfabetização de uma forma lúdica e com a robótica 
de maneira a ser mais dinâmico o aprendizado, despertar o interesse dos usuários por robótica e 
tecnologia, incentivar o trabalho em equipe e cooperação dos alunos e proporcionar aos professores 
novas ferramentas de ensino.  
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 tabuleiros  Tam: 100cm x 50 cm 2 

2 robos Tam: 7,5cm x 7,5 cm 4 

3 
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CIÊNCIAS SOCIAIS
E APLICADAS



RoboPub: tecnologias educacionais para o ensino público 

SILVA, ALVARO HERMANO1; COSTA, LUCIA DE F. V.2; SILVA, EMMYLY REBECA XAVIER3; 
SANTIAGO, MARIA EDUARDA ROCHA4; SOUZA, NATALYA CHRISTINE GONZAGA5

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Parnamirim; 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas. 

RESUMO 

“RoboPub: tecnologias educacionais para o 
ensino público” é um projeto que vem se 
desenvolvendo no IFRN – Campus Parnamirim 
desde 2015. Integra em suas ações ensino e 
pesquisa aplicada, associando conhecimentos 
das áreas da informática, da mecatrônica e da 
sociologia. O objetivo é possibilitar o acesso de 
alunos do ensino Fundamental II da rede pública 
municipal de ensino de Parnamirim/RN, aos 
conhecimentos e princípios da robótica e áreas 
afins, por meio do desenvolvimento e aplicação 
de um kit de robótica educacional, cujos 
protótipos são produzidos por materiais diversos, 
incluindo componentes descartáveis e lixo 
eletrônico. Em suas atividades, o projeto provê o 
acesso a alunos da escola pública às experiências 
que envolvem conteúdos e noções teórico-
práticas de conteúdos de informática e 
mecatrônica, tendo como fundamento questões 

sobre o lixo eletrônico, uso de tecnologias, 
consumo e meio ambiente. Diferente da 
aplicação de outros kits convencionais para o 
ensino da robótica, os alunos da escola municipal 
participam de toda a cadeia de produção dos 
robôs, que vai desde a construção mecânica até o 
desenvolvimento de um aplicativo usado para 
controle direcional de um dos protótipos, o que 
estimula a criatividade e a ludicidade no processo 
de aprendizagem, além de trabalhar com 
aspectos da cognição dos alunos em áreas como 
eletrônica, mecânica e programação. O Robopob 
destaca-se, ainda, pelo baixo custo, pela 
aplicabilidade, pela associação de 
conhecimentos técnicos e sociais, incluindo o 
lixo eletrônico como questão social, a relação 
entre pesquisa e extensão, e a importância de 
atuar na educação pública municipal.

ABSTRACT 

"RoboPub: educational technologies for public 
education" is a project that has been developing 
in the IFRN - Campus Parnamirim since 2015. It 
integrates teaching and applied research in its 
actions, associating knowledge in the areas of 
informatics, mechatronics and sociology. The 
objective is to enable the access of elementary 
education students from the civic public school 
system of Parnamirim/RN to the knowledge and 
principles of robotics and related areas through 
the development and application of an 
educational robotics kit whose prototypes are 

produced materials, including disposable 
components and electronic trash. In its activities, 
the project provides access to public school 
students to experiences involving content and 
theoretical-practical concepts of computer and 
mechatronics contents, based on questions about 
electronic trash, use of technologies, 
consumption and the environment. Different 
from the application of other conventional kits 
for robotics teaching, the civic school students 
participate in the entire production chain of 
robots, ranging from mechanical construction to 

PALAVRAS-CHAVE: Robótica, Lixo Eletrônico, Educação Pública. 
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the development of an application used for 
directional control of one of the prototypes, 
which stimulates creativity and playfulness in the 
learning process, in addition to working with 
aspects of students' cognition in areas such as 
electronics, mechanics and programming. 
Robopob also stands out because of the low cost, 

the applicability, the association of technical and 
social knowledge, including e-waste as a social 
issue, the relationship between research and 
extension, and the importance of acting in civic 
public education. 

1. INTRODUÇÃO

Pensado para o ensino público municipal, o projeto Robopub tem atuado de forma eficiente em várias 
frentes, gerando consequências tanto para o IFRN - Campus Parnamirim como para a escola 
municipal parceira, a Escola Muncipal Ivanira Paisinho; tanto no aprimoramento do kit de robótica 
educacional, quanto na sua aplicação. De um modo geral, o projeto foi iniciado com o objetivo de  
promover o acesso de alunos do ensino fundamental público municipal de Parnamirim/RN à robótica, 
uma vez que esse conteúdo, até o momento, está sendo aplicado apenas em escolas privadas, devido 
vários aspectos, entre eles o alto custo dos kits usados para facilitar o acesso a tais conhecimentos.  

Diante do exposto, os alunos dos cursos Técnicos Integrados em Informática e Mecatrônica passaram 
a desenvolver protótipos, que compõem um kit de robótica educacional, elaborado para esse fim, com 
o intuito de criar uma alternativa de kit de baixo custo, ao mesmo tempo eficiente do ponto de vista
técnico pedagógico. O Robopub desde 2015 alia conhecimentos de várias áreas e atua junto aos
alunos da escola parceira, espaço onde o kit tem sido aplicado e aprimorado. O é constituído em parte
de material descartável e de lixo eletrônico, de forma que tanto financeiramente falando quanto em
sua aplicação, tem viabilizado tratar de temas fundamentais para a educação atual e do futuro, como
a preservação do meio ambiente, o debate sobre o lixo eletrônico e seu descarte e o consumo de
tecnologias.

O Robopub justifica sua importância, portanto, em vários aspectos. No que se refere ao IFRN, como 
espaço de formação integral para os bolsistas e voluntários, protagonistas das pesquisas que 
aprimoram o kit e viabiliza integrar conhecimentos técnicos de várias áreas (mecânica, eletrônica, 
robótica), bem como permite o desenvolvimento de habilidades de exposição e socialização de 
conhecimentos, planejamentos, trabalho em equipe, exploradas na aplicação do kit, ao atuarem nas 
oficinas que são realizadas na escola parceira.  

No que se refere à escola parceira, a cada ano de oferta o Robopub permitiu o acesso de alunos aos 
conhecimentos de mecânica, eletrônica, informática, despertando-os para experiências que não 
seriam possíveis se não fosse o projeto. A realização das oficinas permite um ambiente de 
aprendizagem favorável à criatividade, à ludicidade, ao desenvolvimento cognitivo, ao despertar para 
uma área de formação praticamente desconhecida por falta de informações e acesso a experiências 
em robótica. Outro aspecto importante é a introdução de oficinas que trabalham com jogos digitais, 
com o objetivo de facilitar o aprendizado da lógica. Esse aprendizado será aproveitado durante o 
desenvolvimento do aplicativo que compõe a criação de um dos protótipos do kit. 

Além das oficinas teórico-práticas, as ações se desdobram em exibição de documentários, rodas de 
conversa e oficinas de leitura sobre temas como meio ambiente e lixo eletrônico, consumo e 
tecnologia; assim como visitas técnicas ao Campus Parnamirim do IFRN e exposição dos robôs 
produzidos durante a realização do projeto. 

KEYWORDS:  Robotics, Electronic Junk, Public Education 
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2. METODOLOGIA

A metodologia adotada pelo projeto RoboPub contempla quatro momentos. O primeiro é de estudo e 
desenvolvimento dos robôs e seus princípios, através da pesquisa de materiais e aprimoramento do 
desenvolvimento do kit RoboPub. O segundo é de planejamento das oficinas e preparação das 
abordagens sobre os assuntos a serem socializados. O terceiro, de aplicação das oficinas e o quarto, 
a avaliação do processo, que permite os ajustes necessários ao longo das ações do projeto.  O 
desenvolvimento dos protótipos é feito inicialmente pelos bolsistas alunos do IFRN, que estudam os 
conteúdos relacionados à robótica, eletrônica e programação nos cursos Técnicos Integrados 
ofertados pelo IFRN/PAR. Depois de mapearem todo o processo de produção, preparam as oficinas, 
que vão desde o planejamento até a separação detalhada do material a ser utilizado, bem como as 
ferramentas. As oficinas aliam conteúdos técnicos, discussão sobre tecnologia, o uso das mesmas e 
seu descarte, sempre relacionando as atividades técnicas com o problema social do lixo eletrônico, 
incluindo ainda uma roda de conversa sobre lixo eletrônico que conta com a participação de professor 
especializado no assunto.  

A construção dos protótipos na escola parceira se dá durante o desenvolvimento de oficinas semanais 
de robótica, nas quais são desenvolvidas atividades teóricas e práticas dos conteúdos, que levam a 
construção gradativa dos robôs. As construções desses robôs são realizadas diretamente pelos alunos 
da escola parceira, com a orientação dos alunos-bolsistas do IFRN/PAR. Essa forma de execução 
permite aos estudantes da rede municipal de ensino que participam do projeto, manipularem os 
materiais e realizarem os procedimentos necessários à construção dos robôs, inserindo-os diretamente 
no “mundo da robótica”. 

Para a elaboração dos protótipos que compõem o kit são utilizados materiais como DVD's, garrafas 
pets, escovas de dente e peças removidas de eletrônicos, que possivelmente seriam descartados, como 
drives de CD/DVD, impressoras, celulares, mouses e peças internas que compõem os gabinetes de 
computadores. A utilização desses materiais impacta diretamente no custo do kit. Outro aspecto é a 
utilização de três plataformas programáveis, são elas o software SCRATCH (para aulas sobre lógica 
de programação), a versão open source da MIT, o App Inventor e o Arduino. Os alunos da escola 
parceira também desenvolvem pequenos circuitos eletrônicos, com a possibilidade de trabalhar o 
funcionamento de diodos e sensores, a fim de que eles tenham conhecimento de todo o processo de 
construção, dando novas formas de uso para os componentes utilizados no kit. 

No que se refere as temáticas da sociologia, o RoboPub se alinha com uma proposta educativa que 
busca relacionar o aprendizado à realidade social. Nesse sentido, busca promover espaços de 
discussão entre a equipe do IFRN/PAR e os alunos da Escola Ivanira Paisinho sobre a questão do lixo 
eletrônico, do consumo, do uso das tecnologias e da cidadania, por exemplo. O projeto realiza oficinas 
de leitura e discussões sobre textos de Zygmunt Bauman, que discutem e atualizam as mudanças da 
sociedade atual em virtude dos comportamentos em torno do consumo, uso de tecnologias e relações 
humanas; bem como o uso do documentário “A histórias das coisas”, com base no livro de Annie 
Laeonard, para reflexão e discussões. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados almejados pelo projeto, e que vem sendo possível visualizar desde seu início, podem 
ser listados da seguinte forma: a) viabilizar o acesso de estudantes do ensino fundamental II da rede 
pública municipal de ensino de Parnamirim aos conhecimentos da robótica educacional, com 
aplicação do kit de robótica de baixo custo, onde os robôs são construídos utilizando componentes 
oriundos do lixo eletrônico e material de sucata de fácil acesso; b) promover o acesso e a 
conscientização sobre temas como lixo eletrônico, uso de tecnologias, meio ambiente e cidadania aos 
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alunos da escola parceira, contribuindo assim com uma formação integral; c) os estudantes da escola 
parceira desenvolverem protótipos de robôs, exercitando noções teórico-práticas de conhecimentos 
sobre robótica, eletrônica e programação, de forma lúdica e criativa; d) viabilizar visitas técnicas 
ao Campus Parnamirim do IFRN, para socializar informações que venham contribuir para a formação 
tecnológica e profissional futura desses alunos, bem como apresentar a eles os procedimentos para 
ingresso na Instituição como alunos regulares; e) contribuir efetivamente como uma proposta de 
intervenção social, aliando os conhecimentos técnicos adquiridos nos cursos Técnicos Integrados em 
Informática e em Mecatrônica aos problemas e situações sociais reais, como a questão do lixo 
eletrônico e suas consequências; e por fim, como proposta de disseminação/divulgação científica, f) 
contribuir com a produção acadêmica do Campus Parnamirim do IFRN. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, é possível identificar que o projeto “RoboPub: tecnologias educacionais para o 
ensino público” tem sido um importante espaço de construção e disseminação de conhecimento, tanto 
para o IFRN/PAR, como para a escola municipal Ivanira Paisinho. Os alunos envolvidos, de uma e 
outra instituição, têm a oportunidade de desenvolver atividades científicas significativas para uma 
formação ampla e integral. Em níveis diferenciados, cada grupo de alunos tem crescido com suas 
experiências. No IFRN, o desenvolvimento da pesquisa (na utilização de materiais e processos de 
desenvolvimento) e aplicação do kit de robótica educacional tem contribuído para a formação dos 
bolsistas, estimulando protagonismo, habilidades sociais e experiências de socialização de 
conhecimentos. Na escola parceira, os alunos têm acesso a um conhecimento, como o da robótica, do 
qual estão distanciados por vários motivos, entre eles as estruturas sociais e os desafios próprios da 
educação pública, especialmente, a municipal. Alguns alunos, que participaram do projeto em edições 
anteriores, atualmente estudam no IFRN, como resultado das ações desenvolvidas e divulgação sobre 
o instituto.

Durante a realização do projeto Robopub consegue-se estudar formas de melhor reaproveitar 
componentes (eletrônicos ou não) classificados como descartáveis em um processo de ensino da 
robótica, aumentando cada vez mais o entusiasmo e a curiosidade dos envolvidos pela área, ao mesmo 
tempo, conscientizando-os sobre seus comportamentos como seres humanos que devem, 
minimamente, cuidar do meio ambiente ao seu redor, como forma de garantir o futuro das suas e de 
outras gerações. 
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JOVEM PESQUISADOR! UM APLICATIVO ANDROID PARA AUXÍLIO À 

OFICINAS DE PESQUISA CIENTÍFICA 

COSTA, L. S.1; SILVA, C. A. A.2; SILVA, D. G. C.3 e NICÁCIO, M. D. S.4 

1 IFRN – Campus Canguaretama; 2,3,4 IFRN – Campus Ceará-Mirim 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

A demanda por práticas pedagógicas que 

estimulem o aprendizado dos estudantes vem 

ganhando a atenção de pesquisadores nos 

últimos anos. Dentre essas, destacam-se o uso 

do método científico e a elaboração de pesquisa 

científica em sala de aula, pois proporcionam a 

aquisição de novos conhecimentos e a resolução 

de problemas no cotidiano. Nesse sentido, o 

grupo em que se insere este projeto desenvolveu 

nos anos de 2015 e 2016 uma tecnologia social 

denominada Metodologia de Democratização 

Escolar (MDE) que buscou a criação de um 

ambiente de ensino mais democrático 

estimulando o desenvolvimento de propostas e 

atividades interdisciplinares aliadas aos 

interesses da juventude. Portanto, diante desse 

cenário, dos resultados significativos da MDE 

no aprendizado discente e tomando como base a 

quarta revolução tecnológica pela qual o mundo 

vem passando nos dias atuais, este presente 

estudo almeja que a iniciação a pesquisa alcance 

inúmeros alunos da rede pública de ensino, por 

meio de um aplicativo Android intitulado: 

Jovem Pesquisador -, como uma ponte entre os 

usuários e os diversos conteúdos no ramo da 

pesquisa. Contribuindo, portanto, com um maior 

engajamento dos alunos nas diversas áreas do 

conhecimento, estimulando o pensar científico 

de forma a facilitar a iniciação à pesquisa e a 

resolução de problemas locais que venham a 

propiciar uma melhoria na qualidade de vida da 

população.

PALAVRAS-CHAVE: Metodologia. Pedagogia. Juventude. Tecnologia. 

ABSTRACT 

The demand for pedagogical practices that 

improve student learning has been gaining the 

attention of researchers in recent years. These 

include the use of the scientific method and the 

elaboration of scientific research in the 

classroom, that provides the acquisition of new 

knowledge and the resolution of problems in 

everyday life. In this sense, the group that 

includes this project developed in the years 

2015 and 2016 a social technology called 

School Democracy Methodology (MDE, in 

portuguese) that sought to create a more 

democratic teaching environment by stimulating 

the development of proposals and 

interdisciplinary activities allied to interests of 

youth. Therefore, in view of this scenario, of the 

significant results of the MDE in student 

learning and based on the fourth technological 

revolution that world is currently experiencing, 

this present study intends that the initiation of 

research reaches many students in the public 

school system, through a Android application 

titled: Young Researcher - as a bridge between 

users and the various content in the research 
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branch. Contributing, therefore, to a greater 

engagement of students in the various areas of 

knowledge, stimulating scientific thinking in 

order to facilitate the initiation of research and 

the resolution of local problems that will lead to 

an improvement in the quality of life of the 

population  

KEYWORDS: Methodology. Pedagogy. Youth. Technology. 

1. INTRODUÇÃO

Através dos resultados positivos da Metodologia de Democratização Escolar, e, em especial, 

da oficina de iniciação à pesquisa oferecida por meio dessa tecnologia social, que por consequência 

trouxe o nascimento de diversos projetos na comunidade escolar do Alberto Nicácio em Ceará-

Mirim/RN, surgiu a necessidade de levar essa oficina para as demais escolas públicas, atingindo um 

número maior de discentes que por diversos fatores do cotidiano se tornaram passivos e submissos 

no âmbito educacional (Esses dados são resultados obtidos e já apresentados na primeira e segunda 

fase do projeto de origem). Como consequência disso nota-se, não só de agora, como de muito 

tempo, uma educação bancária em que há essa dificuldade de quebrar a barreira de apenas depositar 

conhecimento no aluno desapossando a autonomia do mesmo (LINHARES, 2008). 

Portanto, diante desse cenário e tomando como base a quarta revolução tecnológica pela 

qual o mundo vem passando nos dias atuais (COUTINHO, 1992), é de suma importância o 

desenvolvimento plataformas que possibilitem o encontro desses jovens e seus mestres com as 

devidas orientações indo de encontro à finalidade de facilitar a iniciação na esfera científica, que 

não só é obstáculo dos discentes de ensino fundamental, como também dos iniciantes de nível 

médio e técnico de tantas instituições. 

No meio em que vivemos, mesmo que na correria do dia-a-dia, é perceptível que estejamos 

sujeitos à situações complexas, situações que exigem nosso raciocínio lógico, pois nossa sociedade 

é dinâmica e tendente ao requinte para suprir as necessidades advindas com o tempo, o que acaba 

exigindo muito de cada cidadão. O que cabe a escola é formá-lo de modo a ter condições de atuar 

nesse sistema, no qual a educação pela pesquisa pode possibilitar ao indivíduo o “desenvolvimento 

da autonomia intelectual, da consciência crítica” (DEMO, 2003, p. 86), evidenciando, assim, a suma 

importância da atividade de indagar e formular hipóteses em problemáticas do cotidiano. 

Em virtude disso, nossa pesquisa teve como objetivo analisar as dificuldades encontradas 

pelos jovens na criação e estruturação de um projeto de pesquisa, visando a imprescindível 

magnitude da interdisciplinaridade, na qual é perceptível que por meio dela se distingue uma 

proposta de complementação das disciplinas (FRISON et al., 2012). E, por conseguinte, produzir 

meios para que esse conhecimento fosse eficaz e disponível para todos os estudantes de ensino 

fundamental II e médio, especificamente um aplicativo Android. 

2. METODOLOGIA

Para que o trabalho se tornasse mais produtivo, foi utilizada uma tática para assim abordar 

todas as partes importantes e construir uma metodologia mais eficaz na produção do aplicativo. 

Essa tática consiste em uma pesquisa mercadológico, planejamento do conteúdo, projeto gráfico 

dos vídeos, desenvolvimento, testes e controle de qualidade, e publicação. 

Esses métodos foram divididos de forma com que pudessem ser trabalhados com as duas 

fases do projeto. A primeira fase foi o desenvolvimento de um aplicativo para smartphones, 

facilitando e reduzindo, portanto, o tempo de execução de uma tarefa pelo usuário com base em um 

sistema operacional baseado em Linux. Com isso, foi criado um login para o usuário e o conteúdo a 
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servir de apoio para estudo. Para tanto, tornou-se necessário o estudo de todas as necessárias 

aplicabilidades do aplicativo e banco de dados na plataforma App Inventor, por meio de videoaulas 

encontradas no canal One Day Code, no YouTube. Para o Desenvolvimento do aplicativo Android 

foi preciso criar um banco de dados Fusion Tables através de uma aplicação web do Google e fazer 

uso da programação por meio da interface gráfica do MIT App Inventor. As fases de avaliação e 

controle de qualidade necessitaram de testes e refatoração na estrutura de programação de cada 

parte do aplicativo Android para que assim ocorresse um fácil acesso e a plena execução da 

ferramenta beta como um todo. 

Referente a segunda etapa, realizou-se, inicialmente, a elaboração escrita do conteúdo 

didático para a criação dos vídeos e para a inserção dos mesmos no aplicativo criado pelo discente 

Dennis G. C. Silva. Sendo o principal veículo para essa criação animada de vídeos educativos, o 

Animaker, o qual fornece uma série de ferramentas necessárias para um vídeo animado que torne a 

engajar os usuários de acordo com os objetivos do projeto em si. O desenvolvimento dos vídeos se 

deu com base no conteúdo impresso aplicado nas oficinas de metodologia cientifica na escola 

Alberto Nicácio, e logo após a produção, foram realizadas as implementações dos vídeos no 

aplicativo por meio de hiperlinks que direcionam ao YouTube.  

As etapas estão resumidas na figura abaixo. 

FIGURA 1. ETAPAS PREVISTAS PARA O DESENVOLVIMENTO E COLETA DE 

RESULTADOS DO PROJETO. 

Figura de autoria própria produzido pelo Canva. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Para escolha das páginas do aplicativo foram necessárias pesquisas mercadológicas, a fim de 

entender a necessidade, e averiguar o impacto de outras atividades que envolvessem a educação. 

Alguns websites trazem como temática principal o uso e ensino do método científico, 

principalmente através de dicas, vídeos-aulas, minicursos e divulgação de pesquisas e projetos. Por 

outro lado, poucos aplicativos são voltados para o desenvolvimento ou planejamento de pesquisa 

científica e destes nenhum está voltado para o ensino e/ou estímulo do método científico. 

 A partir desta informação as finalidades do aplicativo foram definidas e a ferramenta foi 

planejada para auxiliar o aluno no desenvolvimento do seu projeto de pesquisa, podendo ser 

explorado, inclusive, por professores em sala de aula. Como demonstrou o teste realizado com uma 
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turma do 1º ano médio e técnico do IFRN Campus Canguaretama. A qual usufruiu do aplicativo 

Android como iniciação no ramo da pesquisa científica. 

Os vídeos tutoriais que serviram de ajuda aos usuários foram desenvolvidos com auxílio da 

plataforma Animaker. Ao fim de todo o processo, a oficina de formação científica estará acessível a 

todo e qualquer usuário. E seus vídeos autoexplicativos em cada etapa do processo de formulação 

do projeto, desde o levantamento da problemática e formulação da pergunta até a etapa de execução 

do projeto – combinado a plataforma - abrirá o leque de possibilidades para a comunidade de Ceará-

Mirim/RN e Canguaretama/RN, se expandindo futuramente, com os devidos investimentos, para 

demais localidades interessadas. Os vídeos podem ser acessados através dos links: 

https://youtu.be/CKBIgNxtRhk; https://youtu.be/lKbBWhwuaL4; https://youtu.be/vVHLPL4pdkg; 

https://youtu.be/g-WtxOqIxFc. 

O aplicativo, quando em sua fase beta, foi também testado no ano de 2017, em oficinas de 

formação científica na Exposição Tecnológica do IFRN Ceará-Mirim (60 pessoas) e em curso de 

Formação Continuada cujo público alvo foram professores da rede municipal de ensino de Ceará-

Mirim. O aplicativo teve aceitação unânime pelos docentes e estudantes, inclusive ajudando-os em 

conceitos relacionados a pesquisa científica e as dificuldades que são encontradas no dia a dia em 

sala de aula. 

O Jovem Pesquisador, atualmente pode ser adquirido, sem custo, apenas via demanda à 

equipe proponente deste projeto, entretanto, espera-se em breve hospedá-lo em sites e em 

plataformas de downloads de aplicativo, a exemplo da google play.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, concluímos o desenvolvimento do aplicativo Android Jovem Pesquisador, e os 

testes, na reta final do mês de setembro/18 avaliar. Com isso podemos inferir que essa metodologia 

permite um maior engajamento dos alunos nas diversas áreas do conhecimento, pois entendemos 

que a educação não é apenas um ensino bancário, mas é através do incentivo à iniciativa, a 

resolução de problemas, a utilização dos conhecimentos adquiridos, que o jovem torna-se apto a 

superar as próximas etapas de sua vida, sejam elas tanto na esfera acadêmica quanto na profissional.  
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 
Notebook Um notebook para apresentação do código 

do programa 

1 

2 
Smartphone Um celular para a apresentar a utilização da 

ferramenta 

1 

3 Banner Banner contendo a apresentação 1 

4 
Diário de bordo Caderno contendo os registros do nosso 

projeto 

5 

Pasta com artigos, relatórios e 

demais documentos 

Artigos, relatórios e demais documentos dos 

projetos anteriores que foram base para 

nossa ferramenta atual 

1 

6 
Diário de fotografias Álbum com fotografias de processos 

anteriores 

1 
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CIÊNCIAS DA SAÚDE



HEMOSOFT 

LACERDA, L.1; NILTON, M.2 e SANTIAGO, W.3 

1,2,3 IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde. 

RESUMO 

O sistema de gerenciamento de hemocentros      
(HemoSoft ) é um projeto desenvolvido para      
atuar como base de dados de doadores de        
sangue em hemocentros, o sistema é projetado       
para agendar doações, para verificar a      
quantidade de cada tipo de sangue em estoque e         
para compartilhar e convidar nas redes sociais       
pessoas que contenham um determinado tipo      
sanguíneo para doar. Existe ainda uma área       
dedicada para parcerias com empresas para o       
incentivo à doação, com exposição de suas       

marcas e ganhos para o doador. Desenvolvido       
na linguagem Java com utilização do framework       
Spring , o sistema é um facilitador para os        
hemocentros, dividindo os usuários em três      
perfis (doador, enfermeiro e administrador) com      
funcionalidades dedicadas a cada um. A doação       
é uma atitude voluntária e essencial no       
salvamento de vidas, o HemoSoft tenta ser um        
facilitador nesse diálogo entre os hemocentros e       
os doadores, criando um ambiente interativo e       
informativo. 

PALAVRAS-CHAVE: Doação. Hemocentro. Sangue. Sistema. 

ABSTRACT 

The blood center management system     
(Hemosoft) is a project developed to act as a         
database of blood donors in blood centers, the        
system is designed to schedule donations, to       
check the quantity of each type of blood in stock          
and to share and invite on social networks        
people who contain a certain blood type to        
donate. There is also a dedicated area for        
partnerships with companies to encourage     
donation, with exposure of their brands and       
earnings to the donor. Developed in the Java        
language using the Spring framework, the      

system is a facilitator for the blood center,        
dividing the users into three profiles (donor,       
nurse and administrator) with functionalities     
dedicated to each one. Donation is a voluntary        
and essential attitude in saving lives, Hemosoft       
tries to be a facilitator in this dialogue between         
blood centers and donors, creating an interactive       
and informative environment. 
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1. INTRODUÇÃO

Doador sangue é um ato voluntário e de uma importância enorme para aspectos da saúde               
populacional em geral, sem os doadores voluntários o sistema entra em pane e vidas serão perdidas. 

Dados do Ministério da Saúde mostram que, atualmente, 1,6% da população brasileira doa sangue –               
o que significa um índice de 16 doadores para cada grupo de mil habitantes. Para a organização               
mundial da saúde (OMS), o número ideal para equilíbrio em uma população seria de ter pelo menos                
20% de sua população como doadora.

O HemoSoft , sistema de gerenciamento de hemocentros, tenta ser um mecanismo facilitador para             
doadores, enfermeiros e todo o pessoal envolvido com a doação de sangue, uma vez que trata de                 
maneira visual e organizada os dados que, muitas das vezes, atualmente, são tratados de maneira               
manual ou sequer há algum tratamento. 

O HemoSoft trata-se de um projeto desenvolvido para atuar como base de dados de doadores de                
sangue em hemocentros, o sistema é projetado para agendar doações, gerenciar as datas para              
agendamentos e os doadores por dia, fazer o controle dos doadores, acompanhar o histórico de               
doações, verificar a quantidade de cada tipo de sangue em estoque e compartilhar e convidar nas                
redes sociais pessoas que contenham um determinado tipo sanguíneo para doar. 

2. METODOLOGIA

O sistema HemoSoft está desenvolvido para o uso exclusivo de hemocentros ou bancos de sangue,               
independente da localidade, o mesmo é instalado em máquinas (computadores) em diferentes            
setores em rede, necessitando de acesso à internet para atualizações do sistema interno. 

É um sistema web desenvolvido na linguagem de programação Java com uso do framework Spring ,               
fazendo uso ainda do Thymeleaf, Bootstrap , JPA  e banco de dados MySQL . 

O projeto foi desenvolvido no decorrer de quatros meses, à saber, de maio a agosto de 2018, com                  
reuniões semanais entre o grupo de desenvolvedores e o orientador, para integração e organização              
da equipe foi feito o uso da ferramenta Trello, bem como o GitLab  para o versionamento do código. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O sistema possui três perfis: doador, enfermeiro e administrador. Cada um com suas             
funcionalidades específicas. 
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Figura 1 - Dashboard Doador (autores) 

Figura 2 - Dashboard Enfermeiro (autores) 
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Figura 3 - Dashboard Administrador (autores) 

O sistema mostra os dias disponíveis para os doadores fazerem seus agendamentos. 
O enfermeiro pode verificar as pessoas agendadas para um determinado dia e ainda informar a               
disponibilidade de dias para a doação com sua respectiva quantidade suportada de atendimentos             
para aquele dia. 
Possui também um histórico de doações, para verificar a última data de doação do voluntário. 
Há um sistema de pontos, onde o doador após cada nova doação receberá um voucher que                
acarretará em descontos para o mesmo usufruir em lojas, comércios e demais estabelecimentos             
parceiros da HemoSoft. 
Existe um cadastro de administradores para cada setor/módulo do sistema, para a verificação,             
atualização, inserção ou remoção de dados, todos com controle de log para uma futura auditoria do                
sistema. 
Quando um determinado tipo sanguíneo atingir um valor crítico/emergencial no hemocentro, todos            
os doadores aptos ou não serão notificados para doar ou compartilhar com amigos a necessidade do                
tipo sanguíneo que o banco de sangue precisa receber. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema encontra-se pronto e disponível para a implantação em hemocentros. Nosso desejo é ver               
o mesmo sendo usado para um verdadeiro ganho nas facilidades tanto para aqueles que administram             
os hemocentros, assim como para os seus usuários e dessa forma, otimizada, servir de atraente para               
que haja acréscimos na quantidade de doadores.

Algumas melhorias ainda podem ser adicionadas, como o desenvolvimento de um aplicativo para             
dispositivos móveis  e fazer o controle de triagem através do nosso sistema. 

Doar sangue é doar vida! 
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CERES - SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 
CARDÁPIOS NUTRICIONAIS 

RESUMO 

É frequente, cada vez mais, o uso de sistemas de 
informação voltados à tomada de decisões em 
diferentes áreas do conhecimento, não sendo 
diferente no campo da nutrição. Todavia, 
através de entrevistas realizadas com vários 
profissionais nutricionistas, percebemos que 
grande parte dos softwares presentes no 
mercado não atendem a demanda destes, ou 
atende de forma parcial. Diante disso, iniciamos 
uma coleta de informações com entrevistas a 
fim de obtermos requisitos de um sistema ideal 

para este nicho. Tal coleta visa a construção de 
um sistema capaz de atender estes requisitos, 
como a elaboração de cardápios nutricionais 
objetivando ajudar no controle da rotina 
nutricional de pacientes, ou grupos de pacientes. 
Este sistema será criado para a web, visando 
ambiente multiplataforma, e será responsável 
por gerenciar informações cruciais sobre a 
relação paciente-nutricionista, utilizando dados 
armazenados em bases de dados que podem ser 
acessadas remotamente.

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de informação. Nutrição. Automação. 

ABSTRACT 
It is often increasingly the use of information 
systems that are focused on decision-making in 
different areas of knowledge, not being different 
in the field of nutrition. However, through 
interviews with several professional 
nutritionists, we realize that much of the 
software on the market does not meet the 
demand of these, or attends in a partial way. 
Given this, we initiated a gathering of 
information with interviews in order to obtain 
the requirements of an ideal system for this 

niche. This collection aims to build a system 
capable of meeting these requirements, such as 
the elaboration of nutritional menus aiming to 
help in the control of the nutritional routine of 
patients, or groups of patients. This system will 
be created for the web, aiming at multi-platform 
environment, and will be responsible for 
managing critical information about the patient-
nutritionist relationship, using data stored in 
databases that can be accessed remotely. 

KEYWORDS: Information systems. Nutrition. automation. 

1. INTRODUÇÃO

A preparação de cardápios nutricionais é uma tarefa de cunho essencial realizada pelo profissional 
da nutrição, tal tarefa envolve quatro etapas: avaliação, diagnóstico, intervenção e monitoramento 
(CHEN, 2012). Durante a intervenção, o profissional prescreve uma dieta que condiz com as 
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condições do paciente em busca de uma melhoria em seu quadro clínico. Esta dieta é comumente 
composta por um guia de práticas alimentares, um cardápio, para que as pessoas possam atingir 
seus objetivos, melhorar a performance esportiva, tratar e/ou prevenir doenças. Segundo Monteiro, 
Mondini e Costa (2000), as doenças cardiovasculares constituem a principal causa de mortalidade 
no mundo e o seu crescimento significativo nos países em desenvolvimento alerta para o potencial 
impacto nas classes menos favorecidas. São influenciadas por um conjunto de fatores de risco, 
alguns modificáveis mediante alterações no estilo de vida, como a dieta adequada e o exercício 
regular.  
Dada a importância da criação do cardápio nutricional, observa-se que não há uma padronização 
entre estes profissionais no momento de sua elaboração, muitos deles recorrem à sistemas que não 
atendem suas demandas e/ou planilhas eletrônicas difíceis de manter, culminando muitas vezes em 
perda de dados importantes e retrabalho.  
Com o intuito de padronizar e tornar mais fácil e produtivo o trabalho dos nutricionistas, propõe-se 
uma solução adequada ao consenso de nutricionistas. Logo, o intuito desse projeto é a construção 
do sistema web, capaz de realizar todo o passo-a-passo na elaboração de um cardápio profissional, 
gerenciando as informações de forma segura e eficiente. Nosso sistema trabalhará com o conjunto 
de informações comuns a todos os profissionais nutricionistas como, por exemplo, a tabela 
nutricional de alimentos elaborada pela Dra. Philippi (2002) para relacionar a base de nutrientes de 
cada receita. Através dele busca-se promover o gerenciamento de alimentos, definição de receitas, 
gerenciamento de locais e setores destinados a um cardápio específico, e geração do custo real do 
cardápio, assim como sua contribuição nutricional para o indivíduo. 
Realizamos, inicialmente, entrevistas presenciais com quatro nutricionistas de cidades diferentes, 
estas entrevistas se deram de forma aberta. Nossa intenção era entender a principal dificuldade dos 
entrevistados com relação às tecnologias da informação e suas atividades laborais. Concluímos 
então, com base nos dados coletados, que problemas pontuais devem ser solucionados. Optamos 
então por criar um sistema web para sanar estes problemas elencados. Em 2017, foi desenvolvido 
um protótipo de sistema desktop utilizando a linguagem Java, este sistema preliminar foi publicado 
nos anais do JOIN, III Encontro Internacional de Jovens Investigadores, (DIOGENES et al, 2017) 
realizado em Fortaleza/CE. Porém, decidimos dar continuidade ao projeto em plataforma web, a 
escolha se deve à flexibilidade de uso e a não necessidade de instalação de softwares em máquinas 
locais, desta forma, tornamos o sistema mais fácil de ser disseminado e utilizado, uma vez que basta 
apenas um browser para ter acesso à ferramenta. 
Nossa pesquisa tomou como base, além da literatura encontrada e a pesquisa em outros sistemas 
recorrentes ao assunto, entrevistas com alguns destes profissionais que, além dos fatos citados 
anteriormente, apontaram outras necessidades como controle de dados, livre acesso às informações 
salvas entre outras que são corriqueiras e que interferem significamente no tempo e no trabalho na 
hora de se realizar a criação de um cardápio nutricional. 

2. METODOLOGIA

Como metodologia de trabalho, pretende-se continuar utilizando o Scrum com participação ativa 
dos entrevistados. Esta metodologia permite ter tempo hábil para modificações em projetos de 
software devido sua natureza ágil. Baseada no conceito agile, foca no usuário e em suas 
necessidades deixando de lado toda a burocracia empregada em metodologias de trabalho 
tradicionais.  
A figura 1 mostra um diagrama de atividades do sistema Ceres, com as seguintes atividades: (i) 
criação de receitas a partir da combinação de alimentos, seu preparo e contribuição nutricional; (ii) 
criação de cardápios baseada na relação de receitas por tipo de refeição, dias da semana e 
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frequência; (iii) geração de dados nutricionais, a partir do cardápio, em forma de relatórios 
analíticos por indivíduo. Observa-se, também, a necessidade de criação de um mesmo cardápio para 
um grupo de pessoas o qual foi atribuído o nome de setor, caso em que pode-se citar algumas 
situações como: elaboração de cardápios para escolas, hospitais e outras instituições. Neste fluxo de 
atividades contemplou-se o que foi detectado durante as entrevistas realizadas. 

Figura 1 - Diagrama de atividades do Ceres. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como resultados parciais da nossa pesquisa, concebemos o software Ceres que está em fase de teste 
com um nutricionista parceira. O software ainda está em fase de desenvolvimento. As 
funcionalidades básicas para o gerenciamento de cardápios foram implementadas, assim como a 
alimentação da base de dados com alimentos baseados na Tabela Tucunduva e Phillip. Cobrimos 
para esta versão inicial apenas as necessidades mais pontuais levantadas pelos entrevistados.  

Figura 2 - Tela de criação de manutenção de Cardápios. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o sistema tenha obtido resultados preliminares positivos em nossos testes, carece de 
melhorias e constantes mudanças para melhor atender a demanda a ele proposta. Dentre essas 
melhorias almejamos a implantação de uma rica base de dados através do procedimento de 
aquisição do conhecimento contínuo para tornar o Ceres um sistema inteligente capaz de sugerir 
possíveis dietas para compor um cardápio, de acordo com o conhecimento prévio adquirido. 
Esperamos, por fim, que a contribuição advinda deste projeto venha a somar positivamente na área 
da nutrição, especialmente no papel do nutricionista como uma ferramenta de auxílio, tornando seu 
trabalho mais produtivo. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 
serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades 
dos projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e 
pontos de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Notebook pessoal 1 

2 Celular pessoal 1 

3 
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CIÊNCIAS EXATAS
E DA TERRA



VIBRE: Dispositivo para auxiliar pessoas surdocegas 

SILVA, A. K. B.1; SOARES, J. F. Y. D.1 e SOARES, L. C.1 
1.IFRN – Campus Santa Cruz

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Neste Projeto é descrito um equipamento 
portátil denominado Vibre, no qual tem como 
objetivo central a autonomia de uma pessoa 
deficiente surdocega. Com isso, a fim de gerar 
uma melhoria na vida dos deficientes, foi 

desenvolvido este projeto. É basicamente um 
canudo que alerta ao usuário por meio de 
vibrações a quantidade de líquido em um 
recipiente. 

ABSTRACT 

This project describes a portable device called 
Vibre, in which the central objective is the 
autonomy of a deaf-blind disabled person. With 
this, in order to generate an improvement in the 

lives of people with disabilities, this project was 
developed. It is basically a straw that alerts the 
user by means of vibrations the amount of liquid 
in a container. 

1. INTRODUÇÃO

Existe no Brasil uma parcela de 2,3% da população que são deficientes visuais e 1,1% 
deficientes auditivos, mas ainda há entre esses dois fragmentos da população um grupo 
menor, denominados surdocegos (que possuem ambas as deficiências), estes últimos não 
possuindo uma estimativa quantitativa.  

Sendo portadores de tais deficiências, os surdocegos possuem uma dificuldade maior 
em realizar tarefas cotidianas, para nós muitas vezes consideradas fáceis e indignas de tal 
atenção, sendo um grupo bem pequeno em comparação a outras categorias de deficientes 
são bastante esquecidos, tendo suas necessidades especiais negligenciadas ao invés de 
supridas. Devido à falta de atenção para este grupo em específico, há uma grande carência 
de soluções tecnológicas para tais funcionalidades. Sendo o usuário um deficiente portador 
da surdocegueira ele possui certas dificuldades específicas, tendo o sentido da visão e 
audição comprometidos, eles geralmente recorrem ao tato, como por exemplo, no ato de 
colocar um certo líquido em um recipiente, ao encher o recipiente com o líquido são 
utilizados os dedos para fazer a medição do nível do mesmo, através do tato que ao entrar 

PALAVRAS-CHAVE: Vibração. Autonomia. Surdocegueira. 

KEYWORDS: Vibration. Autonomy. Deafblindness. 

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3166



em contato com o líquido faz o reconhecimento do seu nível em relação ao recipiente em 
que esta. Sendo essa uma forma incômoda e até mesmo anti-higiênica, além de talvez 
desconfortável caso o líquido medido esteja com uma temperatura elevada. E como ajudar 
na autonomia dos deficientes surdocegos nessa questão?  

Visando esta necessidade foi projetado e desenvolvido um dispositivo que pudesse 
auxiliar o deficiente surdo-cego na tarefa de encher o recipiente com o líquido e fazer a 
medição do líquido e o alerta ao usuário do seu volume. Foi projetado um canudo com uma 
pequena placa de circuito impresso com um micro controlador em sua superfície e quatro 
fios em seu interior. O usuário irá colocar o canudo dentro do recipiente, no momento que 
ele colocar o líquido, o microcontrolador que esta na placa irá mandar uma pequena tensão 
através de um fio para o líquido o eletrizando, os outros três fios estão posicionados no 
corpo do canudo com alturas diferentes, tendo um mais perto do fundo, outro no meio do 
recipiente e o ultimo próximo a superfície, ao líquido entrar em contato com qualquer um 
dos fios, eles captarão a tensão que esta no líquido e mandará essa informação para o 
microcontrolador que mandará o comando de vibrar a um vibrador acoplado no canudo, 
dependendo do fio que a água submergiu, ou seja, dependendo do nível da água isso irá 
alterar diretamente o padrão e o tempo das vibrações, quanto mais baixo o nível da água 
menor será o tempo das vibrações, e conforme o nível do líquido sobe também aumenta o 
tempo das vibrações definidos pelo código gravado no microcontrolador, pelas mudanças na 
frequência e padrão das vibrações o usuário conseguirá identificar o nível em que está o 
líquido em seu recipiente.   

Tendo como nosso objetivo geral dar a autonomia ao usuário no ato de medir o 
volume de líquidos. E como objetivo específico, desenvolver um dispositivo que faça a 
medição e a comunicação ao usuário por meio de vibrações. 

2. METODOLOGIA

De início, foram tomadas algumas decisões de quem seria o público alvo do projeto e apartir 
de algumas pesquisas internas, foi descoberto que há uma grande carência de soluções tecnológicas  
para deficientes, mais precisamente, pessoas com surdocegueira. Iniciou-se então o planejamento de 
como seria seu funcionamento. Feito isso, mais pesquisas foram feitas, dessa vez, a procura de 
soluções similares. Logo após, foi dado início ao desenvolvimento do Vibre. 

Durante a realização de pesquisa em busca de soluções tecnológicas similares, não foi 
encontrada nenhuma que se assemelha ao Vibre, ou seja, ele será único no Brasil. 

A solução tecnológica utilizada no projeto conta com um arduino, quatro fios, sendo um 
deles o que vai se conectar aos 5(cinco) volts do arduino e um canudo, no qual os outros três fios 
ficaram em lugares estratégicos para quando cada um for submerso no líquido, vibrar por uma 
quantidade de tempo diferente do outro, conforme o usuário for enchendo o recipiente. 

Para realizar o desenvolvimento do projeto, foram realizadas as seguintes atividades: 

l Pesquisa sobre condutividade elétrica em diferentes líquidos;

l Montagem do circuito para teste de leitura com fios;

l Circuito impresso no Eagle;
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l Testes com diferentes tipos de líquidos

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tendo o primeiro protótipo em perfeito funcionamento, é ainda necessário o aprimoramento 
das ferramentas utilizadas, para diminuir o tamanho do dispositivo o tornado assim mais 
prático e maleável, para este fim, a bateria de 9V(voltz) até agora utilizada será mudada para 
um case menor que supra a alimentação do vibrador e do microcontrolador, além de trocar o 
arduino nano, antes utilizado, para um arduino attiny85 que é de um tamanho inferior e que 
comporta todas as funções necessárias para o projeto. O segundo protótipo está com a 
previsão de termino para a Expotec e Secitex, onde pretendemos testar o mesmo em 
candidatos, os vendado para simular as condições do público alvo. 

Abaixo uma representação do dispositivo e de seu funcionamento: 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Vibre tem total possibilidade de ser melhorado e modernizado acerca do desenvolvimento da 
pesquisa. Inicialmente os aspectos mais importantes foram alcançados, porém, podemos e 
pretendemos fazer melhorias futuras, principalmente no design, para que seja o mais fácil e prático 
para a o usuário, na sua utilização.  

REFERÊNCIAS 
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< http://www.ebc.com.br/noticias/2015/08/ibge-62-da-populacao-tem-algum-tipo-de-deficiencia>. 

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3168
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MATERIAL UTILIZADO 

MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 
Notebook (com arduino IDE 
instalado)+alimentação 

Para a manutenção do código presente no 
arduino para qualquer mudança ou eventual 
erro 

1 

2 
Amostras de líquidos Para testes em diferentes líquidos: 

Água, café, suco, refrigerante. 
1 de cada 

3 Extensão Para a alimentação da fonte do notebook 1 

4 Vendas Vendar os participantes para melhor 
percepção do projeto  

1 a 3 
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DESENVOLVIMENTO DE UM TURBIDÍMETRO DE BAIXO CUSTO 

ALVES, W. S.1; DANTS, C. F. F.2 

1,2 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra

RESUMO 

O projeto Turbidímetro se destina à elaboração 

de um sensor de turbidez portátil e de baixo 

custo, que possa ser utilizado para fins 

educativos dentro e fora do IFRN – Campus 

Apodi. Em consonância, a grande aplicabilidade 

do mecanismo possibilita a sua utilidade para o 

restante da população, especialmente no que diz 

respeito ao tratamento de água. O equipamento 

possibilitará a avaliação da turbidez dos 

líquidos, que será medida a partir da incisão de 

um feixe de luz sobre uma amostra que, caso 

contenha sólidos em suspensão, ocasionará uma 

redução da intensidade da luz que a atravessa. 

ABSTRACT 

The Turbidímetro project is designed to produce 

a low cost portable turbidity sensor that can be 

used for educational purposes inside and outside 

the IFRN – Campus Apodi. Accordingly, the 

great applicability of the mechanism makes it 

useful for the rest of the population, especially 

with regard to water treatment. The equipment 

will be able to evaluate the turbidity of liquids, 

which will be measured from the incision of a 

beam of light on a sample which, if it contains 

solids in suspension, will reduce the intensity of 

the light passing through it. 

1. INTRODUÇÃO

O turbidímetro é um aparelho cuja função primordial é realizar o cálculo da turbidez 

(propriedade física relacionada a redução da transparência de um fluído) nas mais diversas 

substâncias e fluídos. Entretanto o seu alto custo no mercado tornou-se um obstáculo para sua 

utilização em instituições de pesquisas e empresas, principalmente na área físico-química. Tendo 

em vista tal problemática, a busca de soluções para a construção de equipamentos alternativos, 

capazes de realizar as mesmas funções (com no mínimo, uma precisão equivalente), faz-se 

necessária e eficaz no panorama atual. 

PALAVRAS-CHAVE: Medição da Turbidez. Baixo custo. Turbidímetro. 

KEYWORDS: Measurement of Turbidity. Low cost. Turbidimeter. 
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O presente projeto se propõe a construção de um turbídimetro substituto de baixo custo, para 

desenvolve-lo e torna-lo acessível aos laboratório do IFRN – Campus Apodi, e futuramente, 

expandir para outros lugares que enfretam a mesma problemática 

Para a construção do equipamento foi escolhido a plataforma Arduino, devido a sua grande 

comunidade desenvolvedora e também por seus componentes de baixo custo. O sensor de luz é uma 

peça fundamental para o projeto, por ser responsável pela precisão e definição do custo-benefício 

final, precisando, por isso, de uma execução diligente. Além disto, foi analisado os sensores como 

elementos empregados na unidade trabalhada, a partir do aproveitamento da plataforma Arduino 

supracita. 

Diante disso, a avaliação de preços e de qualidade dos produtos são imprescindíveis para 

manter o trabalho dentro do propósito mais importante: um turbidímetro acessível, de baixo custo e 

realizável. 

2. METODOLOGIA

O projeto Turbidímetro, ainda em fase de desenvolvimento, requer o conhecimento 

específico em Arduino, uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre de placa 

única, projetada com um microcontrolador Atmel AVR e com suporte de entrada/saída embutido. A 

escolha por essa plataforma se deu devido à possibilidade de criar ferramentas que são acessíveis, 

com baixo custo, e flexíveis. Além de ser um componente barato, a sua fácil utilização permite a 

construção de um protótipo funcional de forma rápida, validando os requisitos para a construção de 

um equipamento de baixo custo. Para tanto, foram estipuladas metas das atividades que serão 

desenvolvidas, para que a produção e construção do mesmo decorram da melhor maneira e sem 

atrasos. 

A metodologia a ser utilizada está dividida nas seguintes etapas: 

2.1 Estudo bibliográfico e especificação de requisitos 

No geral, esta etapa é responsável por proporcionar um maior entendimento sobre o 

turbidímetro, de modo a fomentar na definição dos requisitos do projeto. Sendo a única concluída 

até o determinado momento; foi realizada em três passos, as quais são: 

Entrevista: foram entrevistados alguns possíveis usuários no intuito de elencar as principais 

informações desejadas para serem implementadas na aplicação, as quais são: parâmetros de 

funcionamento (quantidade da amostra, unidade utilizada...), forma de funcionamento, 

necessidades. 

Etnografia: foi observado o uso de um colorímetro para identificar como o possível sistema 

será utilizado e quais seriam suas funcionalidades, bem como, sua aplicabilidade no laboratório. 

Análise de documentos: foram coletados algumas bibliografias (artigos, tcc, etc.) para 

auxiliar na utilização do Arduino a fim de compreender quais componentes utilizar, especificações 

das peças, estruturação do circuito, entre outros. 

2.2 Desenvolvimento do protótipo 

Etapa que compreende o desenvolvimento de um protótipo e realização de melhorias, 

aperfeiçoando o equipamento para atender os requisitos técnicos necessários à sua 

utilização. A mesma encontra-se em andamento, com a construção do segundo protótipo. 

2.3 Testes 

Nesta etapa, ainda não realizada, será feita uma análise comparativa dos resultados 

do protótipo em relação aos outros equipamentos comerciais. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A entrevista consistiu na elaboração de um questionário feito para um dos professores da 

área de química do campus que, por coordenar vários projetos que requerem aparelhos que meçam 

as características físico-químicas das substâncias e fluídos, tornou-se o principal pesquisador das 

necessidades laboratoriais, do funcionamento e finalidade de um turbidímetro. Com isso, as 

perguntas auxiliaram para que fossem compreendidas as necessidades dele e dos discentes, os quais 

a aparelhagem de baixo custo é destinada.  

Com a análise de documentos, compreendeu-se melhor as funcionalidades dos demais 

turbidímetros que estão no mercado e como se daria a construção do aparelho de baixo custo, 

reforçando a ideia e objetivação deste projeto: construir um dispositivo de valor abordável que 

pudesse ser utilizado pela comunidade carente do município e como ferramenta didática dentro dos 

laboratórios de informática, e por outros alunos do Campus, com enfoque nos cursos de Técnico em 

Biocombustíveis e Licenciatura/Técnico em Química.  

Figura 1 – Representação da disposição dos componentes do protótipo 2 modificado. 

A Figura 1 mostra a segunda versão do protótipo que funciona da seguinte maneira: O led 

emite a luz que, ao passar pela a amostra fixada à base é retida pelos compostos suspensos. A luz 

que não é absorvida é detectada pelo sensor TSL e exibida para o usuário no Display LCD a qual 

está conectado ao Arduino.  

Para mais, o produto em questão deve seguir a premissa ao que concerne o custo-benefício 

do projeto. Ou seja, tornar o equipamento acessível financeiramente, de maneira tal que seu 

orçamento seja condizente com as situações econômicas das instituições e público em geral. Dessa 

forma, a partir de uma análise de preços dos produtos, que vão do Arduino UNO até o sensor 

utilizado para a captação da luz, o turbidímetro de baixo custo abrange uma média de custo que 

pode chegar até 81,00 reais, apresentado grande diferença dos aparelhos mais simples encontrados 

no mercado no que se refere o seu montante, alcançando valores que giram em torno de 2.133,00 a 

3.103,00 reais. 

Para a obtenção da calibração do protótipo, utilizou-se sílica (SiO2) a algumas 

concentrações diferentes, com o intuito de compará-las às diferenças de valor que o sensor marcava 

em relação à água destilada. As concentrações medidas foram: 7,5 mg/L, 15,625 mg/L, 31,25 mg/L, 

45 mg/L, 62,5 mg/L, 125 mg/L e 250 mg/L. A equação gerada pelo Excel 2016 para esse gráfico foi 

Y = 0,8211x + 25,522 em que x representa a concentração de sílica e Y a variação de valores no 

sensor TSL2561. 

Outro ponto chave a elencar é que, quanto maior a concentração da amostra, menor a leitura 

no sensor, pois uma substância turva faz chegar menos luz ao sensor em relação à água destilada. 

Analogamente, quanto menos turva a substância, maior a leitura no sensor, uma vez que maior 

quantidade de luz irá atravessar a amostra. Então, para a medição, primeiro colocou-se água 

destilada no turbidímetro de baixo custo e marcou-se um valor x. Após isso, colocou-se a amostra 

de SiO2 a determinada concentração no aparelho e marcou-se um valor y. A diferença entre x e y 
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representa a variação do sensor no gráfico apresentado na Figura 4. Conclui-se, então, que quanto 

maior a concentração da amostra, maior deve ser a variação da leitura do sensor. 

Para a conversão da concentração de sílica para NTU foi feito o seguinte cálculo: NTU = C / 

7,5 em que NTU representa o valor na unidade padrão de turbidez e C equivale à concentração de 

SiO2. Com isso, o Excel gerou o gráfico de NTU x variação da leitura do sensor. A equação criada 

pelo mesmo software foi Y = 6,079x + 26,066 e o R² = 0,8997. Y representa a variação da leitura na 

equação, já o x significa o valor em NTU. É notório também que atual o turbidímetro está 

insensível para valores de NTU baixo, regularizando sua linearidade após 8,4 NTU, como é 

possível observar no gráfico da Figura 5. 

Figura 2 - Gráfico referente à variação do 

sensor por mg/L de SiO2. 

Figura 3 - Gráfico correspondente à calibração 

em NTU.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto turbidímetro, após finalização, possibilitará a medição da quantidade de partículas 

suspensas em amostras e, para isso, sua construção é pautada em etapas que possibilitam um maior 

controle no que se está sendo desenvolvido, o que evita um acréscimo no tempo a ser gasto para a 

construção do aparelho. 

De maneira geral, a entrevista, a análise dos documentos e a etnografia fomentaram o plano 

para elicitação e requisitos, esclarecendo quais os materiais e métodos a serem utilizados na 

elaboração do turbidímetro e quais as necessidades do nosso público alvo, no que se refere a 

precisão dos dados a serem coletados.  

Com isso, ao decorrer de todo o projeto, tem-se obtido grande progresso desde a primeira 

idealização do protótipo. A partir da fixação dos elementos e troca do sensor utilizado na primeira 

versão, evidenciou-se uma melhoria nos resultados obtidos. 
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ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE LINGUÍSTICA EM 

ÁGUAS VIVAS (CEARÁ-MIRIM/RN) 

LIMA, Rhena Raíze Peixoto de1 e OLIVEIRA, Luiz Lucas Lima de2

1,2 IFRN – Campus Ceará-Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística 

RESUMO 

O presente trabalho constitui-se de um projeto de 

pesquisa, cujo principal objetivo é estimular a 

valorização da identidade linguística no 

Assentamento Águas Vivas (Ceará-Mirim/RN). 

Para tanto, partimos da compreensão de que as 

variantes linguísticas de cada região configuram, 

entre outros aspectos, um traço da identidade 

local. Portanto, os aspectos regionais devem não 

ser apenas investigados e descritos, mas também 

valorizados para que os moradores concebam o 

seu modo de falar como um traço de identidade, 

constituindo-se, consequentemente, como um 

traço que os diferencia das demais variantes da 

língua portuguesa. Nesse sentido, analisaremos 

entrevistas dos moradores da região, com o 

objetivo específico de compreender a relação 

entre a comunidade e as expressões que os 

identificam como moradores do lugar. 

ABSTRACT 

The present work constitutes an project whose 

main objective is to simulate the Águas Vivas 

settlement (Ceará-Mirim/RN). For this purpose, 

we start from the understanding that linguistic 

variants of each region configure, among other 

cultural aspects, a trace of the local identity. 

Therefore, the regional aspects should not only 

be investigated and describe, but also valued so 

that the inhabitants conceive their way of 

speaking as a trait that differentiates it from other 

variants of the Portuguese language. In this 

sense, we will analyze interviews with residents 

of the region with the specific objective of 

understanding the relationship between the 

community and the expressions that identifies 

them as locals.  

1 INTRODUÇÃO 

Este resumo expandido é resultado de um projeto de pesquisa que tem como campo a 

comunidade de Águas Vivas, localizada na área rural da cidade de Ceará-Mirim/RN. O projeto 

PALAVRAS-CHAVE: Língua. Identidade linguística. Cultura. Análise. 

KEYWORDS: Language. Linguistic identity. Culture. Analysis. 
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surge a partir de um morador da comunidade em questão, que tinha vergonha de falar em locais 

públicos, vergonha se expressar de acordo com a língua falada em sua região. Então surgiu o 

questionamento: será que era somente com aquele morador que acontecia aquilo? A partir disso, 

buscamos conhecer a história do local onde a pesquisa seria executada. Na comunidade de 

Águas Vivas, vive uma pequena quantidade de moradores, que se comunica, principalmente, 

por meio da oralidade e que se formou com pessoas provenientes de localidades próximas e até 

mesmo vizinhas.  

A escolha de Águas Vivas, entre tantas comunidades, se deu também pelo fato de que 

um dos autores viveu toda a sua infância lá e parte de sua adolescência e, assim, já estava 

familiarizado com a comunidade. Esse mesmo autor manifesta o desejo de contribuir para a 

formação da comunidade voltada para a valorização de sua identidade linguística. 

Diante desses fatos, temos como objetivo geral contribuir para a valorização da 

identidade linguística da comunidade de Águas Vivas.  

Como objetivos específicos, temos: 

a) Investigar como se dá a relação entre os falantes da região de Águas Vivas e o uso

das variantes linguísticas características da região; 

b) Estimular/reforçar a valorização da identidade linguística local, a partir da

perspectiva da variante linguística como traço cultural; 

c) Promover o reconhecimento e afirmação da identidade cultural dos habitantes da

região, por meio do uso de suas variantes. 

 Trabalho introduzido, partimos agora para a seção de referencial teórico. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A língua está presente em todos os lugares, é o instrumento que mais utilizamos em 

nosso dia-a-dia e, segundo Mollica e Braga (2008), ela não é imutável e nem homogênea e sim 

heterogênea. Ainda, para Bagno (1999), ela é um fenômeno social que está em constante 

mudança. Não apenas muda, mas também varia, muda com o tempo e varia no espaço. A 

mudança com o tempo chama-se mudança diacrônica. Vejamos como Mollica (2008) nos 

apresenta: 

[a] variação linguística pode ocorrer nos eixos diatópico e diastrático. No

primeiro, as alternâncias se expressam regionalmente, considerando-se os

limites físico-geográfico; no segundo elas se manifestam de acordo com os
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diferentes estratos sociais, levando-se em conta fronteiras sociais (MOLLICA; 

BRAGA, 2008, p. 12). 

A toda essa mudança dá-se o nome de variação linguística. Mas o que de fato ela é? Esta 

nada mais é do que um fenômeno que consiste na variação, na mudança de uma determinada 

língua, como nos traz Coelho et al (2015):  

A variação linguística é processo pelo qual duas formas podem ocorrer no 

mesmo contexto com o mesmo valor referencial/representacional, isto é, com 

o mesmo significado (Coelho et al, 2015, p.16).

Esse caráter da língua é o ambiente propício para o fenômeno a que chamamos 

preconceito linguístico, que consiste no ato de discriminar alguém pelo seu modo de falar 

(BAGNO, 1999). Infelizmente muitas pessoas ainda sofrem esse tipo de preconceito. Persiste 

esse tipo de discriminação no Brasil, porque muitas pessoas ainda não reconheceram/aceitaram 

que não há um português certo ou um português errado, mas, sim, há uma variedade do 

português falado e do português escrito.  

Para combater esse tipo de pensamento, precisamos reconhecer que a língua exerce 

funções sociais. A principal delas é a de facilitar a interação e comunicação entre os indivíduos. 

Outra função, segundo Silva (2015), é a de dar característica a uma comunidade a partir da 

língua falada ali, a partir de suas variantes. Chamamos essa função da língua de identidade 

linguística. Sobre tal abordagem, aponta Silva: “a língua faz parte da identidade sociocultural 

de qualquer grupo/comunidade” (SILVA, 2015, p. 3). 

3 METODOLOGIA 

Para prosseguir com nossa investigação e alcançar os nossos objetivos iniciais, 

pretendemos entrevistar nove moradores da comunidade, sendo três de cada geração, entre 16 

– 30 anos, 31 – 50 e 51 – 70.

 E então faremos as seguintes perguntas a cada um dos entrevistados: 

1. Você sabe algo sobre a história de sua comunidade?

2. Você percebe algumas particularidades na fala dos moradores da região de Águas

Vivas? 

Dependendo da necessidade de cada entrevistado, iremos fazer adaptações nas 

perguntas. Para que possa ficar claro para a resposta. 

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3176



Faremos questionamentos relacionados à história da comunidade pelo fato de que a 

construção de um determinado local se dá através de sua história. Vejamos o que refletem 

Eugênio e Lima (2014) sobre este tema:  

A construção de um povo se dá através de sua história, que marca cada geração 

com suas implicações políticas e sociais, tornando-se premente para os 

pesquisadores a elaboração de novos questionamentos e critérios de análise 

dos fatores culturais, sociais e identitários que formam a memória de cada 

sociedade. (p. 02) 

Estamos cientes de que os sujeitos que ora serão entrevistados são sujeitos pós-

modernos (Hall, 2005) que são aqueles que não possuem uma identidade fixa, essencial ou 

permanente. Pois, este sujeito não está somente em Águas Vivas, é um sujeito que vai à feira 

fazer as compras, vai para o trabalho, possui amigos de outros locais e dentro outros. 

Para tanto, a nossa entrevista não passará de um diálogo com o entrevistado, pois aqui 

estamos abordando uma pesquisa do tipo qualitativa. Para que, assim, ele sinta-se à vontade 

para que possa expressar-se e não sentir receio, ou medo. O diálogo se trata de uma interação 

de pelo menos duas enunciações (GEGE, 2009).  

Como instrumento para a gravação da entrevista, utilizaremos um Gravador Digital 

Portátil Zoom H1 N H1n. E, caso seja necessário, levaremos conosco uma Almofada Coletadora 

de Impressão Digital. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Partimos do pressuposto de que não existe uma hipótese a ser confirmada, pois estamos 

lidando com sujeitos/pessoas, e não podemos prever como os entrevistados irão responder. 

Claro que criamos expectativas, mas não há como saber o que será dito, uma vez que todas as 

respostas serão únicas. O papel do pesquisador é o de analisar esses discursos pois, segundo 

Fiorin (2017), todo discurso é inédito e existe uma “unicidade do ser e do evento” (FIORIN, 

2017, p. 23). Afirmamos, pois, que quem irá orientar os rumos da pesquisa, juntamente aos 

pesquisadores, serão os sujeitos que estão sendo entrevistados. 

Diante disso, esperamos encontrar dois tipos de situação. Pode ocorrer que, ao 

chegarmos na comunidade, os seus moradores já reconheçam que a língua ali falada é um traço 

cultural, que lhes dá característica. Ou seja, que elas já valorizem a sua língua. Caso aconteça, 
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não será um ponto negativo para a nossa pesquisa, pelo contrário, será um ponto positivo, pois 

Águas Vivas se tornará um exemplo de valorização/preservação da língua para as demais 

comunidades. Outra situação é a comunidade não apresentar uma boa relação com sua variante. 

Nesse caso, o projeto poderá se voltar para contribuir de algum modo para que a comunidade 

passe a refletir sobre a valorização e preservação de sua variante que lhes dá identidade. 

Passamos, por fim, para as considerações finais do trabalho. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após realização das entrevistas, continuaremos com nosso trabalho. Conforme o 

caminho orientado pelas respostas dos entrevistados, pretendemos planejar intervenções na 

comunidade com o objetivo de provocar reflexões na comunidade acerca da utilização de sua 

variante e do reconhecimento de seu uso como preservação da identidade que é a língua 

utilizada por moradores de uma determinada região. Caso haja esse reconhecimento, prosseguir 

com um projeto de extensão, em que Águas Vivas será a referência e o exemplo de valorização 

da sua língua para outras regiões. 
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MERCÚRIO - UMA PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DE 
COMANDAS PARA RESTAURANTES 

RESUMO 

A administração se mostra o quanto ela é muito 
importante para o nosso mundo atual. Em 
muitas áreas do conhecimento, é evidente a 
busca do ser humano por ferramentas que 
possam melhorar nossa qualidade de vida, 
inclusive dentro do ramo empresarial. A 
utilização de sistemas que possam facilitar o 
gerenciamento das atividades de um 
empreendimento está cada vez mais presente no 
mercado. Porém, as ferramentas que se propõe 
para esse fim não tem compatibilidade com as 

diversas plataformas e os diversos tipos de 
negócios. O presente trabalho tem como 
objetivo apresentar a plataforma Mercúrio, 
desenvolvida para gerenciar Restaurantes, 
Delivery, Pizzarias, Conveniências, Bares, etc. 
Com o Mercúrio é possível gerenciar os 
pedidos, comandas, mesas, pedidos, cozinha, 
assim também como fluxo de caixa e visualizar 
relatórios financeiros referentes às vendas 
diárias. 

PALAVRAS-CHAVE: Administração. Automação. Sistemas de Informação. 

ABSTRACT 
The administration shows how important it is to 
our current world. In many areas of knowledge, 
it is evident the search for the human being by 
tools that can improve our quality of life, even 
within the business sector. The use of systems 
that can facilitate the management of the 
activities of an enterprise is increasingly present 
in the market. However, the tools that you 
propose for this purpose are not compatible with 

the various platforms and the various types of 
business. The present work aims to present the 
mercury platform, developed to manage 
restaurants, Delivery, pizzerias, conveniences, 
bars, etc. With mercury it is possible to manage 
orders, commandments, tables, orders, kitchen, 
as well as cash flow and view financial reports 
regarding daily sales. 

KEYWORDS: Administration. Automation. Information Systems. 

1. INTRODUÇÃO

Atualmente o mercado está cada vez mais competitivo fazendo com que as empresas estejam cada 
vez mais investindo e capacitando seus colaboradores para ter um melhor serviço e/ou produto de 
qualidade. Com o crescente avanço da tecnologia o mercado corporativo toma novos caminhos no 
âmbito da sociedade. A competição entre empresas no cenário atual está cada vez maior, e para se 
manter a altura se seus concorrentes as organizações precisam estar em constantes mudanças no que 
se refere a utilização de novas ferramentas ou modos de administrar o negócio. 
Segundo Sobanski (1995), o crescente dinamismo e a competitividade encontrados no ambiente 
empresarial vêm gerando novas formas de organização e interação entre os diversos agentes 
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econômicos e sociais, induzindo a criação de gestão adaptados às novas necessidades do mercado. 
Para Bitner (2001), a tecnologia vem promovendo mudanças radicais na natureza dos serviços, o 
que tem permitido que os clientes e os funcionários recebam e ofereçam serviços customizados 
melhores e mais eficientes. Trabalhar no ramo de alimentação fora de casa parece ser simples, mas, 
na prática, é complexo e exige uma busca constante pela qualidade dos serviços oferecidos e amplo 
conhecimento do setor. Segundo o Abrasel (2017) 35% dos bares e restaurantes fecham as portas 
em dois anos, segundo dados da Abrasel; a marca sobe para quase 50% quando o prazo aumenta 
para dois anos.  
Diante disso, o presente trabalha tem como objetivo apresentar uma plataforma que auxilie o gestor 
na administração de seu estabelecimento e ajude-o na tomada de decisões. Desenvolvido para 
aumentar o desempenho e a eficiência do restaurante, o Mercúrio é um sistema para o ambiente web 
e Mobile, capaz de realizar todo o passo-a-passo no controle das comandas, gerenciamento da 
cozinha e de fluxo de caixa de forma segura e eficiente. 

2. METODOLOGIA

A a versão web do Mercúrio foi desenvolvida utilizando a linguagem de programação JAVA com o 
auxílio do Play FrameWork (Play, 2018). Já para a implementação do aplicativo mobile utilizou-se 
inicialmente o Android Studio, também na linguagem Java.  A princípio optou-se por desenvolver 
para android pois o sistema é o mais utilizado dentre os celulares do mercado, e com isso, abranger 
uma boa parcela do mercado. Durante o desenvolvimento do projeto, foi aplicado a metodologia 
ágil Scrum, para um maior controle, gestão e planejamento do software. O banco de dados usado no 
sistema é o MySql por ter comprovado desempenho, confiabilidade e facilidade de uso. 
A Figura 1 apresenta o diagrama de funcionamento do sistema de gerenciamento restaurantes, 
Mercúrio.  Nele o garçom ou atendente realiza o pedido na comanda eletrônica através de tablet ou 
smartphone. Automaticamente o pedido emitido pelo garçom é enviado para a cozinha, copa ou 
qualquer outro ponto de produção. Na produção, o chefe de cozinha visualiza em tempo real os 
pedidos que vão chegando. Após a produção, o pedido é destinado a entrega ao cliente. O pedido é 
entregue, e por fim, o caixa faz o fechamento da venda. Todos os dados envolvidos no processo são 
enviados para o servidor, são criados relatórios, onde gestor do estabelecimento pode acessar os 
dados e gerenciar a empresa de qualquer lugar. 

Figura 1 - Funcionamento do Mercúrio 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como resultados parciais da nossa pesquisa, concebemos o software Mercúrio que está em fase de 
teste e validação. Os softwares ainda estão em fase de desenvolvimento. As funcionalidades básicas 
para o gerenciamento de cardápios, caixa, coxinha e alguns gráficos para gerência foram 
implementadas. Cobrimos para esta versão inicial apenas as necessidades mais pontuais levantadas 
que pudessem fechar todo o ciclo. 
As figuras 2 e 3 mostram um pouco do que foi desenvolvido tanto na versão web quanto na versão 
mobile. 

Figura 2 - Telas do sistema Mercúrio. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados obtidos e com a aprimoração de algumas funcionalidades, pretende-se buscar 
parcerias com restaurantes ou pizzarias e etc, para que seja possível implementar o Mercúrio no 
mercado para que possa ter um feedback de como  o sistema de fato melhorou no gerenciamento 
daquele estabelecimento, e depois com as melhorias adequadas lançar o Mercúrio definitivamente 
no mercado. Com a implantação do Mercúrio o gestor do restaurante terá mais informações do 
ponto de vista administrativo, estratégico, mercadológico, técnico, operacional e financeiro, 
facilitando sua tomada de decisão. 
Notou-se, que uma equipe unida e interdisciplinar, pode levar ideias a um projeto mais bem 
estruturado, e acaba motivando mais ainda cada um dos colaboradores. Também corroborou para o 
nosso aprendizado ao elaborar e executar um projeto, precisando de uma comunicação saudável e 
trabalho em equipe, para suportar os conflitos e saber lidar com eles quando for preciso da melhor 
maneira possível, preservando a união do grupo. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 
serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades 
dos projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e 
pontos de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Notebook pessoal 1 

2 Celular pessoal 1 

3 
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Resumo 

Este projeto visa criar um sistema para internet com o intuito de auxiliar pessoas              

vegetarianas, veganas e intolerantes à lactose. Contará com funções de mapeamento dos            

restaurantes ou ponto de vendas que são voltados ao público. Para a criação da plataforma               

usaremos as disciplinas oferecidas no terceiro ano do curso técnico de informática para             

internet as quais são: Programação de Sistemas para Internet, Instalação e Configuração de             

Servidores, Banco de Dados e Análise e Projeto Orientados a Objetos. O sistema terá um               

layout moderno e simples para o usuário utilizar de forma acessível e trazer maior facilidade               

para encontrar locais de sua preferência e com seus gostos alimentares e assim             

proporcionar-lhes acessibilidade gastronômica e comodidade para o seu dia a dia. 

Palavras chaves: Restaurante Vegetariano, Comidas Veganas. 

ABSTRACT 

This project aims to create an internet system to help vegetarians, vegans and lactose              

intolerant people. It will have restaurant mapping functions and points of sales that are              

aimed at the public. For the creation of the platform we will use the disciplines offered in the                  

third year of the technical course of computer for internet which are: Object-Oriented             

Analysis and Design, Programming of Systems for Internet, Installation and Configuration of            

Servers and Database. The system will have a modern layout and simple for the user to use in                  

an accessible way and bring greater ease to find places of your choice and with your food                 

tastes and thus provide them with gastronomic accessibility and convenience for your day to              

day. 

KEYWORDS: Vegetarian restaurant, Vegan Foods. 
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Introdução 

O projeto tem a intenção de trazer maior comodidade aos usuários, Tendo em vista que               

atualmente o número de vegetarianos e veganos tem crescido nos dias atuais através da              

conscientização das pessoas sendo para dieta ou pelo apego e carinho contra a exploração e               

maus-tratos dos animais, também se abrangendo a pessoas com intolerância a lactose 

levando em consideração suas limitações de consumo e se assemelhar ao dispêndio do 

vegetarianismo/veganismo. 
Estima-se que no Brasil quase 5 milhões de pessoas já pratiquem o            

veganismo, um modo de viver resumido pelo não consumo de produtos de            

origem animal ou testados em animais. Alimentos, roupas, cosméticos,         

calçados e acessórios, entre outros ítens com estas características.         

Normalmente os seus adeptos têm motivações ideológicas e ambientais. 

Há alguns anos, os veganos não tinham quase nenhuma opção de           

produtos prontos para consumirem, mas de uns tempos pra cá o leque está             

cada vez maior e estes consumidores têm movimentando um mercado que           

cresce 40% ao ano. (CARREIRO, 2017) 

Em 2018, uma nova pesquisa do IBOPE trouxe uma grata surpresa           

a todos aqueles que trabalham pela divulgação do vegetarianismo. Cerca de           

14% dos brasileiros se declaram vegetarianos atualmente. Considerando a         

estimativa oficial do IBGE sobre o total da população brasileira, são cerca            

de 29,2 milhões de vegetarianos. Nas regiões metropolitanas de São Paulo,           

Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, esse percentual sobe para 16%. Além de             

perguntar se os entrevistados se consideravam vegetarianos, o IBOPE         

levantou também outros dados muito interessantes. Segundo o estudo, 55%          

dos entrevistados consumiriam mais produtos veganos (sem nada de origem          

animal) se houvesse uma melhor sinalização nas embalagens. Se os produtos           

veganos tivessem o mesmo preço dos produtos de origem animal que eles            

estão acostumados a consumir, 60% dos entrevistados daria preferência a          

eles na hora da decisão de compra. (CHAVES, 2018). 

Vimos a dificuldade dos mesmos em encontrar suporte para auxiliá-los, diante dessa            

desse problema, vimos a necessidade de um brainstorm para procurar uma solução em             

conjunto para resolver um de nossos dilemas, com isto chegamos à idéia de um              

desenvolvimento de um sistema de mapeamento eficiente para sanar e proporcionar aos            

nossos usuários o melhor local e ponto mais acessível para o mesmo, também trabalharemos              

com uma listagem de  receitas voltadas para dietas veganas e vegetarianas. 
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Justificativa 

A dificuldade de achar restaurantes voltados ao público vegano tem sido cada vez             

mais nítido e crescente, encontrar lugares que adotem públicos que sejam vegetarianos e             

intolerantes a lactose tem sido uma problema enfrentado por diversos brasileiros.  

No Brasil, 14% da população se declara vegetariana, segundo pesquisa do 

IBOPE Inteligência conduzida em abril de 2018. 

Nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro 

este percentual sobe para 16%. A estatística representa um crescimento de 

75% em relação a 2012, quando a mesma pesquisa indicou que a proporção 

da população brasileira nas regiões metropolitanas que se declarava 

vegetariana era de 8% . Hoje, isto representa quase 30 milhões de brasileiros 

que se declaram adeptos a esta opção alimentar – um número maior do que 

as populações de toda a Austrália e Nova Zelândia 

juntas.(BRASILEIRA,2018). Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em 

janeiro de 2017 apontou que 63% dos brasileiros querem reduzir o consumo 

de carne. A pesquisa também descobriu que 73% dos brasileiros se sentem 

mal informados sobre como a carne é produzida, e 35% tem preocupação de 

saúde quanto ao seu consumo de carne.(BRASILEIRA,2018) 

Tendo dados comprovando que existe um grande número de veganos, e que esses             

podem ter dificuldades em encontrar restaurantes voltados a sua dieta, aplicamos um            

formulário a estas pessoas e concluímos que um sistema para internet que ajudasse as pessoas               

a encontrar restaurantes e receitas para vegetarianos, veganos e intolerantes a lactose é viável. 

País tem cerca de 16 milhões de adeptos, que ainda carecem de produtos e              

serviços específicos para atendê-los. Mercado de itens naturais deve         

movimentar R$ 55 bilhões até o fim do ano 

São Paulo - Com uma comunidade formada por cerca de 16 milhões de             

pessoas que se declaram vegetarianas (8% da população total), segundo o           

Ibope, o Brasil é um dos países com o maior número de adeptos dessa              

filosofia de vida. 

No entanto, apesar do número expressivo, a oferta de produtos e serviços            

voltados a esse nicho ainda é deficitário. Em 2014, a quantidade de            

restaurantes com esse tipo de alimentação no Brasil era de 205, volume            
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considerado baixo pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB). "O número         

tem crescido nos últimos anos, mas acreditamos que ainda há uma demanda            

reprimida bastante significativa", diz Guilherme Carvalho, secretário       

executivo da SVB. Para Carvalho, a carência por produtos que não tenham            

origem animal - e que englobam não apenas o segmento de alimentação -             

pode sugerir oportunidades para a realização de negócios. "Ao abrir uma           

empresa com essa filosofia, o empresário vai encontrar demanda         

imediatamente", afirma.Com apenas um ano de funcionamento, o        

restaurante vegetariano Barão Natural, localizado em Campos Elíseos, na         

região central de São Paulo, viu seu faturamento aumentar dez vezes.Os           

proprietários decidiram abrir outros dois pontos no bairro de Pinheiros, na           

zona oeste da capital paulista. "Começamos servindo cerca de 30 refeições           

por dia. Hoje, somando os três restaurantes da rede, servimos cerca de 500             

pratos. É realmente um negócio bastante lucrativo", diz Mônica Buava, uma           

das sócias do Barão Natural. (DCI, 2015) 

Tendo em vista todas essas afirmações e até dados expressivos, esperamos com o             

nosso projeto solucionar a problemática em questão. 
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Fundamentação Teórica 

Para dar mais consistência e melhor compreensão do desenvolvimento do nosso           

projeto abordaremos então alguns conceitos de ferramentas que serão necessárias para nossa            

pesquisa, de forma que venhamos ser claros quanto à solução que estamos propondo à              

problemática apresentada. 

Sendo necessário a utilização de ferramentas como o MySQL, que nos auxiliou            

durante todo o conceito e integração do banco de dados ao código. Utilizando a linguagem               

SQL (Structure Query Language – Linguagem de Consulta Estruturada), que é a linguagem             

mais popular para inserir, acessar e gerenciar o conteúdo armazenado num banco de dados.  

A linguagem de programação empregue ao longo do desenvolvimento do sistema foi            

a de PHP, introduzida na matéria programação de sistema ofertada na grade do curso, sendo               

integrada juntamente a introdução do CodeIgniter para separação entre lógica e visualização            

em si, tornando assim o manuseio e compreensão do código mais simples e prático.  

Com finalidade de implantar um template adequado para o projeto buscamos auxílio             

do bootstrap uma ferramenta de framework responsivo para front-end contendo          

componentes de interface e front-end para sites e aplicações web usando HTML, CSS e              

JavaScript . 

Por fim, para edição de todos os códigos o editor de texto e código-fonte              

multiplataforma Sublime Text 3 que dispõe de todas as linguagens utilizadas ao longo do              

projeto com facilidade de manutenção e até mesmo criação de novos arquivos. 
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Objetivo Geral 

Observando a dificuldade desses sujeitos em encontrar suporte para auxiliá-los, vimos           

a necessidade de desenvolver um sistema de mapeamento eficiente para sanar e proporcionar             

aos nossos usuários a descoberta do melhor local e ponto mais acessível, também             

trabalharemos com uma listagem de receitas voltadas para dietas veganas e vegetarianas.            

Desenvolvendo assim um sistema capaz de auxiliá-los a encontrar restaurantes de maneira            

mais prática e eficiente voltado para sua dieta, poder fazer feedback dos restaurantes, achar              

receita para cozinhar na comodidade de casa. Este sistema promoverá: 

● Mapeamentos dos restaurantes;

● Receitas voltada para as dieta do público;

● Classificação dos restaurantes;

● Feedback do público.
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Metodologia da execução do projeto 

Com a aplicação de um formulário via internet para quarenta e quatro pessoas, tendo              

como alvos vegetarianos, veganos e intolerantes a lactose, conseguimos descobrir o quão            

importante seria a criação deste sistema para internet, pois 84% das pessoas que             

responderam as perguntas, afirmaram ser eficiente um sistema onde eles pudessem achar            

restaurantes e receitas correspondendo a sua categoria com mais facilidade. Tendo em vista             

essa pesquisa feita achamos válido inicia a execução do sistema.  

Para o desenvolvimento desse sistema, está sendo usado os programas para editar o             

código o sublime text 3, onde utilizamos a linguagem PHP atribuída com codeigniter, para o               

desenvolvimento dos primeiros passos da pesquisa, para guardar os dados informados pelos            

usuários na interface o phpMyAdmin, algumas interfaces disponíveis no Bootstrap foram           

utilizadas com o intuito de construir a identidade visual. Para a criação da logo foram               

utilizados o sistema online Canva e até mesmo a ferramenta Photoshop, necessária no             

desenvolvimento da individualidade do projeto. 

Acompanhamento e avaliação do projeto durante a execução 

Até o dado momento temos conseguido atingir nossas metas no desenvolvimento do            

sistema para internet marv, estamos avançando significativamente nos últimos meses, mas           

ainda há muitas coisas para desenvolver a fim de deixar o sistema funcional e simples para                

assim dar ao usuário uma ótima experiência ao usar o sistema .  
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Resultados Esperados  

Analisando o que foi apresentado até agora fica evidente que a criação de um sistema               

para internet que ajudasse as pessoas a encontrarem restaurantes e receitas para vegetarianos,             

veganos e intolerantes a lactose é viável para solucionar a problemática em questão. Com a               

evolução do projeto esperamos observar o aumento na facilidade de acesso aos restaurantes e              

até mesmo de receitas vegetarianas/veganas na mesma plataforma. 

Com o desenvolvimento do sistema pretendemos auxiliar pessoas que são          

vegetarianos e veganos de maneira a facilitar a sua busca por restaurantes ou a alguma receita                

sem muita dificuldade, possibilitando o avanço e uma possível melhora no cotidiano de             

pessoas com tais dificuldade de acessar estes restaurantes e os restaurantes ter acesso ao              

cliente, esperamos assim transformar e melhorar.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Inicialmente, a pesquisa teve foco na resolução 

de problemas que ocorrem nas instituições 

acadêmicas no que tange à elaboração de 

horários. Dessa forma, foi desenvolvido um 

sistema, baseado em algoritmos computacionais, 

métodos matemáticos e em conceitos de 

desenvolvimento de software para facilitar e 

promover maior eficiência, com o propósito de 

aumentar o grau de satisfação e participação de 

todos os interessados na alocação de horários 

acadêmicos. Durante o planejamento e execução 

do projeto, foram notadas outras adversidades 

que o Instituto enfrentava no quesito de gerência 

de salas, turmas, e ainda nos recursos de 

capacitação dos docentes. Em suma, o software 

foi produzido para fornecer suporte à formação 

da grade horária e que vise auxiliar na 

organização das atividades docentes citadas 

anteriormente, de forma a melhorar o 

funcionamento da instituição local.

ABSTRACT 

At first, the research focused on solving a very 

common problem that occurs in almost every 

academic institution, which is basically the 

making and elaboration of a school timetable. 

Thus, it was necessary the development of a 

computational algorithm-based system 

according with the concepts of software 

development to ease and promote greater 

efficiency and to satisfy all involved in the 

making of the timetable. During the 

development, a lot of adversities came to light 

such as: classroom management, classes and 

resources for the teaching. Generally speaking, 

the software was made to provide a efficient 

timetable for the academic community which 

also seek to organize teaching-related activities, 

and improve others aspects of the institution. 

. 

PALAVRAS-CHAVE:  Problemas. Horários. Gerência. Sistema. 

KEYWORDS: Problems.  Timetable. Management. System. 

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3197



1. INTRODUÇÃO

No Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), assim como na maioria dos ambientes 

acadêmicos, principalmente os que se caracterizam por ter um expressivo número de discentes e 

docente, apenas é comum ocorrerem problemas em relação a elaboração de grades horários, assim 

como na organização de salas e turmas. Esse tipo de problema é complexo de ser solucionado 

manualmente.   

Outra adversidade enfrentada são as dificuldades na administração dos recursos, que são disponíveis 

para os docentes realizarem atividades extracurriculares, isso ocorre na maioria dos Institutos 

Federais, dificultando dessa maneira, informações acerca de tal assunto. Inicialmente, dessa maneira 

que se encontrava o IFRN do campus Ipanguaçu, com mudanças constantes, que para regularizar, 

demandava tempo e muita discursão. 

Com finalidade de minimizar tais problemáticas, foi idealizado um sistema que interligasse todos os 

dados necessários para produzir soluções que atenda ao máximo a instituição, que seja da forma mais 

democrata e organizada possível, reduzindo a ação manual, economizando tempo e gastos. E ainda, 

facilitando o acesso às informações que antes não era tão acessível. 

2. METODOLOGIA

De início, foram feitas reuniões para planejar a maneira que viria se dar o desenvolvimento do projeto, 

ela se caracterizou pelas discussões, sugestões, focos, levantamento de conteúdos desconhecidos. Em 

primeiro pensamento, o sistema teria somente a função de organizar e gerar horários satisfatórios, 

porém no durante as implementações percebeu-se que o sistema poderia ir mais além, assim surgiu a 

ideia de acoplar as funções de gerenciar salas, turmas e recursos de capacitação à docência.  

O desenvolvimento do sistema baseia-se em princípios de Desenvolvimento de Software e em 

Algoritmos computacionais. No primeiro se utiliza de metodologia ágil e modelos de programação 

para promover um alto desempenho, no qual adotou-se os métodos Extreme Programming (XP), que 

de forma sucinta trata-se de propor metas e realizar testes nas funções na medida que são concluídas 

parcialmente, e ainda segue o manta (Escutar, Planejar, Codificar, Testar e “Refatorar”). E sobre o 

modelo de programação, se estruturou no padrão arquitetural MVC (Model-View-Controller), 

baseado em uma interface acoplada e coesa para criar objetos e deixar que suas subclasses decidam 

que classe instanciar. E no segundo, se deu pela análise dos processos que anteriormente eram feitos 

para organizar os horários, salas e turmas e, gerenciar o recurso financeiro destinado aos docentes, e 

consequentemente planejando nos melhores algoritmos que desempenhar esses papeis.  Além disso, 

nessa fase, investigou-se a análise e construção de algoritmos para aplicação do teorema de Philip 

Hall e o emparelhamento completo, para utiliza-lo nas sugestões de horários adequados. 

Toda comunicação estabelecida no sistema foi arquitetada seguindo o modelo cliente-servidor e 

hospedado no servidor do IFRN. De maneira mais próxima do usuário, a plataforma web foi 

implementada a partir de linguagens webs no qual dessas foram utilizadas no sistema: 

HTML(Hypertext Markup Language) para descrever o conteúdo; CSS(Cascading Style Sheets) para 

dar estilo ao conteúdo, juntamente com a Framework Bootstrap ; JavaScript para implementar 

funcionalidades mais complexas, simultaneamente também com a Framework JQuery, para 

simplificar o uso; PHP(um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor) para implementar 

funções junto a comunicação com o banco de dados feita a partir de métodos GET e POST.  

Simultaneamente a implementação web, foi construído SGBD, utilizando, a linguagem MySQL, e os 

conceitos de entidade e relacionamentos.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Assim, construiu-se um sistema capaz de resolver diversos problemas que se tinha com grade horária, 

tal como a dificuldade de apurar as informações relativas às turmas, turno, dias da semana adequados, 

horários desejados, gerenciamento de recurso de capacitação, entre outros dados.   

Para isso foi atribuído um perfil de usuário para cada servidor que faz parte do planejamento de 

acadêmico dentro da instituição, facilitando a comunicação e o acesso às informações necessárias 

para tal feito. O sistema ainda disponibiliza a visualização para cada usuário do andamento do 

processo de elaboração de horário para auxiliá-lo na tomada de decisões. Para os servidores que fazem 

parte da comissão de horários, responsável pelos recursos financeiros, e pela organização de sala e 

turmas, deu-se permissões para gerenciar processos respectivamente. Além disso, os coordenadores 

possuem a função no sistema de realizar as ofertas de disciplinas de acordo com o curso e a turma. A 

direção acadêmica assume a função de atribuir e alterar as permissões e estabelecer prazos para 

execução do processo. 

Ademais, o sistema fornece informações acessíveis ao público externo, que servem principalmente 

para os alunos se informarem acerca dos horários do período letivo atual, informações do horário 

individual do professor caso necessite, onde antes, não se tinha essa acessibilidade e dificultava. 

Desse modo, cada docente terá acesso à informação e também editar os próprios dados que lhe foi 

solicitado no sistema sendo alguns deles: Dados Pessoais; Disponibilidade (Marcando em uma tabela 

como mostra a Figura 1); atribuir vínculo com as disciplinas e turmas desejadas, Solicitar caso precise 

de recursos financeiros. E ainda expressar sua opinião sobre tais assuntos relacionados, opção que 

muitas das vezes não se tinha, em sistemas antigos com base manual, os horários, por exemplo eram 

normalmente construídos de forma interna dos docentes. 

Figura 1 - Página de Gerenciar Disponibilidades, normalmente são os docentes que tem essas permissões. 

Adaptado. Fonte: http://www2.ifrn.edu.br/sadhi//index.php?path=disponibilidades/docente/  

Para elevar o nível de satisfação do corpo docente, em relação a grade horária, construiu-se um 

algoritmo, para executar um rodízio em horários que normalmente são indesejáveis para professores 

que residem longe da instituição. São eles: Segunda-feira matutino e Sexta-feira pela noturno. 

E sobre o gerenciamento para capacitar à docência a realizar atividades extracurriculares (Aula de 

campo, visitas técnicas, congressos, e outros mais), foi implementada um algoritmo que auxilia a 

controlar todo processo, apresentando ainda informações úteis aos que se aplicam, como mostra a 

Figura 2. 
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Figura 2 - Página de Acompanhamento da Utilização de Recurso para capacitação docente. 

Adaptado Fonte: http://www2.ifrn.edu.br/sadhi//index.php?path=capacitacao/consultar  

Entretanto, vale destacar as dificuldades gerais no desenvolvimento da pesquisa, no aspecto de 

recursividade, estético, interpretar os problemas como algoritmo e a demanda de tempo. A 

recursividade é atribuída pois não se aceitava desenvolver um sistema genérico, mas sim, que pudesse 

se adequar a maioria de instituições que tem dificuldades semelhantes. Dessa maneira a estética web, 

foi também um dos desafios, pois teve-se que ir além dos conteúdos estudados em sala de aula e 

pesquisa-los. Interpretar problemas como algoritmo foi a principal dificuldade, o teorema de Philip 

Hall é um arranjo de conhecimento muito grande sobre combinações, e isso demandava tempos de 

estudos, no qual é era uma das dificuldades também, o tempo.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em conclusão, o desenvolvimento de um sistema para sugerir sugestões e informações que 

simplifique algumas técnicas que anteriormente demandava tempo e manuseio, fez-se necessário e 

viável com os recursos e conhecimentos que o Instituto Federal disponibiliza para pesquisadores. 

Como consequência, os resultados foram acima do esperado, alcançando rapidamente um nível de 

satisfação expressivo, influenciando diretamente o meio acadêmico. 

O sistema de início foi implantado no IFRN – campus Ipanguaçu, e atualmente o IFRN – campus São 

Paulo do Potengi também, e busca abranger mais institutos da rede. E para versões futuras as 

pretensões são de abordar o máximo de problemas que ocorrem nos ambientes de ensino. Sendo uns 

dos principais decorrentes na alimentação escolar, no serviço social, na pedagogia.  
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FIBROCIMENTOS: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES 

ORIENTADOR: LIMA, R. R. C. 
ORIENTANDOS: ARAÚJO, C. P. de; ALMEIDA, S. M. R.; SANTOS, D. V. S. 

IFRN – Campus Natal Zona Norte. 
ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O Coco verde, com produção em toneladas, gera 
problema ambiental criando lixo orgânico. Uma 
saída para esse problema é a utilização das 
cascas de coco verde na produção de 
fibrocimento. Tratamentos ácidos e alcalinos 
foram feitos para melhor eficiência e melhoria 

nas propriedades físicas, térmicas e mecânicas 
da fibra.Análises de MEV, DRX e 
Infravermelho permitiram o monitoramento das 
características do material. Apresentando ótimo 
isolamento térmico, a fibra se mostrou eficiente 
para esse viés.

ABSTRACT 

The green Coco, with production in tons, 
generates environmental problem creating 
organic garbage. An exit to this problem is the 
use of green coconut shells in the production of 
fiber cement. Acid and alkaline treatments were 
made for better efficiency and improvement in 

the physical, thermal and mechanical properties 
of the fiber. SEM, XRD and Infrared analyzes 
allowed the monitoring of the characteristics of 
the material. Featuring excellent thermal 
insulation, fiber proved to be efficient for this 
bias.

1. INTRODUÇÃO

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma planta comum da região litorânea do Nordeste, entretanto, 
pode ser cultivado em outras regiões de clima tropical caracterizado por uma temperatura acima de 
22°C, com elevada umidade e chuvas sazonais. Para que haja um bom desenvolvimento da planta, 
além do clima, o solo deve ser leve, profundo, permeável e arejado (PORTAL SÃO FRANCISCO, 
[200-?]). 

O fruto (coco) é constituído de Pericarpo – é a parte do fruto que envolve a semente; 
Epicarpo (epiderme lisa) – é a parte mais externa do fruto - casca; Mesocarpo – é a camada 
localizada entre o epicarpo e o endocarpo; Endocarpo – é a parte comestível – é a camada mais 
interna do pericarpo;  Tegumentos – é a parte que reveste e protege o vegetal. É a camada fina do 

PALAVRAS-CHAVE: Coco verde, fibrocimento, tratamentos, resistência, isolamento. 

KEYWORDS:  Coconut green, fibercement, treatments, resistance, insulation. 
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coco de cor marrom; e Albúmen (endosperma) – é um tecido formado por elementos nutritivos da 
semente. (SILVEIRA, 2008). O albúmen pode ser sólido ou líquido. O albúmen sólido é a parte do 
fruto que tem maior valor comercial, e o albúmen líquido é conhecido como água de coco 
(FAGURY, 2005). 

Segundo Rosa et al. (2001), de 80% a 85% do peso bruto do coco verde é considerado lixo. 
O Brasil produz cerca de 8,1 bilhões de unidades de coco e este material vem sendo disposto em 
aterros e lixões, provocando um enorme problema aos serviços municipais de coleta de lixo devido 
ao seu grande volume. Dados da Embrapa Tabuleiros Costeiros revelam que, a cada 125 cocos 
descartados, após consumo de sua água, estes vão ocupar 1 m³ de espaço nos aterros (CINTRA et 
al., 2009).O meio ambiente leva de 8 a 12 anos para decompor o coco. O desenvolvimento de 
alternativas de aproveitamento da casca de coco verde possibilita reduzir a quantidade de resíduos 
sólidos nos aterros sanitários, além de proporcionar uma nova opção de rendimento (VALE; 
SOARES; CASAGRANDE, 2007; CARRIJO; LIZ; MAKISHIMA, 2002). 

As fibras de coco se destacam por apresentarem alta disponibilidade no país, baixo custo e 
propriedades físico-químicas adequadas à confecção de diversos produtos como cordas, escovas, 
tapetes, estofamentos automotivos, reforço em compósitos, entre outros (DUARTE; IMAI; NII, 
2009). Segundo pesquisa da Embrapa (ARAGÃO et al., 2005), as fibras de coco verde apresentam 
entre as suas propriedades físico-químicas: baixa densidade, maleabilidade, porosidade, retenção de 
água, é inodora, resistente à umidade, amplia a difusão. Não é atacada por roedores, não apodrece, 
não produz fungos, tem condutividade térmica entre 0,043 a 0,045W/mk, possui comportamento ao 
fogo classe B2 e é isolante termo acústico (SENHORAS, 2003). 

O reaproveitamento de resíduos aparece nos dias atuais como questão fundamental na 
melhoria do ambiente, tanto na redução do desperdício de recursos naturais, quanto na minimização 
dos impactos ambientais gerados pela disposição final desses resíduos (MARTINS et al., 2000). A 
utilização de fibras vegetais em compósitos para a construção civil pode ser de grande interesse 
para os países em desenvolvimento e seria capaz de contribuir para o crescimento de suas 
infraestruturas (SWAMY, 1990; SAVASTANO JUNIOR, 2000). 

De acordo com Caetano et al. (2004), a adição de fibras acarreta a melhoria da 
ductilidade e da tenacidade do concreto, através de um processo de controle da propagação das 
fissuras, com o consequente aumento da resistência à tração e à flexão. Em compósitos reforçados 
com fibras, a fratura é retardada. A ruptura torna-se um processo progressivo, pois as pontes de 
transferência formadas pelas fibras absorvem parte das solicitações e originam uma fissuração mais 
distribuída. Com o aumento do número de fibras, a abertura das fissuras torna-se menor, reduzindo 
a área total de fissuração. Portanto, isso torna o fibrocimento um material promissor no ramo da 
engenharia civil. 

2. METODOLOGIA

Lavagem com água quente: amostras de 10 g de fibra com tamanho de 3cm serão 
submetidas à lavagem em água à 80° C por 90 minutos no banho metabólico;  

Posteriormente, as amostras serão secas na Mufla a ± 40ºC, por 3 dias para posteriormente 
dar início aos tratamentos com HCl e NaOH. Depois de retiradas, guardadas em recipientes 
fechados; 

Lavagem com água fria: as amostras de 10 g de fibra com tamanho de 3 cm serão 
submetidas à lavagem em água fria (temperatura ambiente) durante 72 horas. Posteriormente, as 
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amostras serão submetidas à secagem em Mufla a ± 30ºC durante 2 dias para dar início aos 
tratamentos. As amostras foram guardadas em recipientes fechados.  

Lavagem com Ultrassom: as amostras de 10g serão divididas em 3 béqueres para o banho de 
ultrassom, com um aparelho ultronique com 37 KHz de frequência e 200W de potência. As 
amostras serão submetidas à lavagem ultrassom durante 15 minutos à 40ºC (fig. 6). A secagem será 
realizada na Mufla durante dois dias a ± 30° C.  

Tratamento alcalino: o tratamento alcalino será aplicado para remoção parcial da lignina, 
que confere à estrutura da fibra a resistência mecânica, rigidez, flexibilidade e a variação na taxa de 
hidrólise, além de aumentar a rugosidade da estrutura. 

Serão separados 4 tipos de amostras de fibra de coco (in natura, lavada com água quente, 
lavada com água fria, lavada com ultrassom); amostra de 5g, serão submetidas à agitação mecânica 
com ± 500rpm, 15 minutos cada, em sequência, com 500 mL NaOH na concentração de 0,1 mol.L-
1 .Posteriormente, para a remoção dos excessos de NaOH presentes na amostra, o material foi 
lavado 3 vezes com 2000 mL de água destilada, cada lavagem, até o pH se fixar em 7. 

Tratamento com ácido: será realizado o tratamento utilizando as 4 amostras de fibra de coco 
verde com 3 g cada. Nesse procedimento utilizou-se 500 mL de uma solução de HCl com 
concentração de 0,1 mol.L-1 . Cada amostra será acondicionada em béquer para agitação mecânica 
durante 15 minutos à uma rotação de 500 rpm. 

Posteriormente ocorreram 3 lavagens consecutivas com água destilada até que o pH se 
fixasse em 7. 

Processo de Carbonatação: o processo de carbonatação será realizado para evitar que o 
processo natural da carbonatação do cimento reduza a resistência. Foram separadas duas amostras 
de 1g previamente lavadas no ultrassom e tratada com NaOH e HCl e uma amostra de 1g de fibra in 
natura para serem colocadas no agitador magnético. Cada amostra foi colocada em um béquer de 
vidro de 250 mL com 100 mL de solução padrão de cálcio (1000ppm) sobre o agitador magnético 
com 500 rpm. Enquanto a solução juntamente da fibra era agitada, injetou-se CO2.      

Preparação dos corpos de prova: serão utilizados o gesso e o cimento comerciais para 
preparação dos corpos de prova e construídas duas maquetes de madeira MDF com molde para 
telha com 528 cm³ cada lado da telha.  

A verificação do isolamento térmico será feita utilizando as duas amostras de telhas nas 
maquetes com termopar e multímetro. 

Teste de resistência mecânica à compressão, variando a quantidade de fibra de coco e as 
lavagens da fibra, nos corpos de prova entre 0g, 0,5g, 1g e 2g para analisarmos a influência da 
quantidade de fibra no material.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As lavagens feitas com a fibra do coco foram satisfatórias para abertura dos feixes da fibra e 
remoção dos extrativos. A lavagem com banho de ultrassom mostrou mais eficiência. A ação 
mecânica ocorre por meio da formação de bolhas geradas por oscilações de natureza acústica (som). 
As implosões das bolhas geraram minúsculas áreas de vácuo que provocaram o deslocamento da 
impureza das superfícies internas e externas dos materiais. Com o auxílio do calor, é facilitada a 
remoção da impureza, inclusive em de locais de difícil acesso, garantindo a uniformidade das ações 
para obtenção da limpeza com efetividade. 
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Os tratamentos com HCl e NaOH que têm o objetivo de promover modificações nas fibras e 
deslignificação mostraram-se eficiente .Essa eficiência foi percebida pela coloração do líquido após 
os tratamentos.  

    A prévia carbonatação da fibra vegetal é realizada para impedir que o processo de 
carbonatação natural do cimento diminua a resistência da alvenaria (Fibrocimento). Após ser tratada 
a fibra apresentou aspecto diferente e de maior cristalinidade. 

A fim de verificar a capacidade de isolamento térmico utilizamos dois corpos de prova onde 
simulando o corpo de uma telha, onde uma telha é composta por gesso e a outra é composta por 
fibra e gesso. Foram utilizados termopares e multímetros para análise das condições térmicas no 
interior das maquetes. Para os testes de eficiência térmica, o termopar e o multímetro foram 
utilizados para verificar as temperaturas dentro dos modelos, com aquecimento dos corpos de prova 
adaptados como telhados por incidência direta de luz produzida por lâmpadas incandescentes de 
70W. Considerando as temperaturas obtidas por cada grupo de teste, é possível afirmar que a fibra 
de coco verde possui propriedades de isolamento térmico. 
            As telhas produzidas com a junção de fibra de coco e gesso apresentaram temperatura de 
34°C enquanto que as produzidas com gesso comum apresentou 40°C. Tendo em vista as 
temperaturas obtidas por cada grupo de prova, é possível afirmar que a fibra de coco verde possui 
propriedades de isolamento térmico, como nos mostra a imagem abaixo: 

Fonte: Arquivo pessoal 

Gráfico obtido após os ensaios de resistências mecânicos à compressa dos corpos de prova 
cilíndricos: 

Fonte: arquivo pessoal 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os testes apresentados evidenciam a eficácia da fibra do coco verde para produção de 
fibrocimento, podendo ser quimicamente tratado, de uma forma simples, para obter características 
mais satisfatórias para essa aplicação. O tratamento de baixo custo, com banho ultrassônico para 
uma limpeza eficiente e a solução de NaOH, deslignificação parcialmente as fibras, facilitando a 
adesão da matriz na alvenaria. 

O teste feito com os corpos de prova indica mais um ponto positivo de se utilizar a fibra do 
coco para esse ramo. Pois a fibra apresentou propriedades de isolamento térmico, o que é necessário 
também para a produção de fibrocimento. 

Na próxima etapa deste projeto serão realizadas análises de MEV(Microscopia Eletrônica de 
Varredura), DRX (Difratometria de Raios-X) e infravermelho para uma melhor caracterização e 
estudo das mudanças estruturais realizadas nas fibras da casca do coco verde, também serão 
realizados outros testes de resistência com corpos de prova. 

Visando a continuidade e otimização da pesquisa, projeta-se a determinação da absorção de 
umidade, análise dos resultados por espectroscopia no infravermelho e a realização de testes para 
obter os valores da resistência do material e possíveis tratamentos com CaCl2 e Peróxido de 
Hidrogênio. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 
serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades 
dos projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e 
pontos de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 

2 

3 

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3206



APLICAÇÃO DE MOFS DE FERRO NA REMOÇÃO DO ALARANJADO DE 

METILA PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 

 

 

 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é apresentar um novo tipo de material que vem 

ganhando destaque, o Metal Organic Framework (MOF), para a utilização no tratamento 

de efluentes em meio aquoso, utilizando processo de adsorção, de modo a sugerir uma 

alternativa ao carvão ativado e potencializar o desenvolvimento sustentável do planeta, 

assim ocasionando um método eficaz, limpo e reutilizável no tratamento de água. Neste 

trabalho realizou-se a síntese de Fe-MOF via método sovoltérmico. Onde será aplicada 

em ensaios de adsorção do corante alaranjado de metila, na qual será investigado a 

capacidade máxima de adsorção, cinética de adsorção pelos modelos pseudo-primeira e 

pseudo-segunda ordem, mecanismo de adsorção pelos modelos de Freundlich e 

Langmuir, estudo termodinâmico e reutilização do material. Os materiais obtidos foram 

testados na adsorção de um corante orgânico em meio aquoso. As amostras foram 

caracterizadas por difração de raio-X (DRX), espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para os 

ensaios de adsorção aplicou-se a MOF na adsorção do corante alaranjado de metila, em 

pH natural, obtendo-se adsorção máxima de 555,556 µmol.g-1 e baixa eficiência na 

reutilização, chegando a 21% da capacidade de adsorção inicial no segundo ciclo de 

reutilização. Os resultados sugerem que a Fe-MOF apresenta valor de adsorção elevado 

quando comparado a outros da mesma classe de material e com taxa de adsorção baixa 

em seu reuso, apresentado cerca de 21% da adsorção inicial até o primeiro ciclo de 

reutilização. 

PALAVRAS - CHAVES: MOF. Alaranjado de Metila. Redes Metálicas Orgânicas. 

ABSTRACT 

The objective of this research is to present a new type of material that has been 

gaining prominence, the Metal Organic Framework (MOF), for use in the treatment of 

effluents in aqueous medium, using an adsorption process, in order to suggest an 

alternative to activated carbon and potentiate the sustainable development of the planet, 

thus bringing about an effective, clean and reusable method for water treatment. In this 

work the Fe-MOF synthesis was carried out by means of a sovolteric method. Where it 

will be investigated the maximum adsorption capacity, adsorption kinetics by the pseudo-

first and pseudo-second order models, adsorption mechanism by the Freundlich and 

Langmuir models, thermodynamic study and reuse of material. The obtained materials 

were tested in the adsorption of an organic dye in aqueous medium. The samples were 

characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy 

(FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). For the adsorption assays the MOF was 

applied in the adsorption of the orange methyl dye, at natural pH, obtaining maximum 

adsorption of 555,556 μmol.g-1 and low efficiency in the reuse, reaching 21% of the 

initial adsorption capacity in the second cycle of reuse. The results suggest that Fe-MOF 

presents a high adsorption value when compared to others of the same material class and 

with a low adsorption rate in its reuse, presented about 21% of the initial adsorption until 

the first cycle of reuse. 

 KEYWORDS: MOF, Methyl Orange, Organic Metallic Networks 
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1. INTRODUÇÃO

O ser humano desde a antiguidade tem utilizado materiais para colorir e dar textura 

às coisas, inicialmente, as paredes das cavernas, entretanto em medida da sua evolução 

humana, esses resíduos começaram a ganhar um grande espaço econômico na idade 

média até os dias atuais, porque as cores influenciam em diversos aspectos da nossa vida 

e podem influenciar diretamente em nossas decisões do dia a dia, como a aparência, 

segurança, características sensoriais e aceitabilidade. 

Desta maneira, o intuito desta pesquisa é mostrar uma maneira de tratamento 

viável e sustentável para a poluição causado pelos corantes orgânicos em meio aquoso 

com a aplicação do Metal Organic Framework (MOF ou Rede Metálica Orgânica), 

substância inovadora que vem ganhando destaque nos últimos anos pelas suas grandes 

propriedades de adsorção e reutilização, com centro metálico de Cobalto no corante 

orgânico sintético alaranjado de metila para aferir o seu poder de adsorção em certas 

situações que podem ocorrer na vida atual, além de promover um meio mais efetivo e 

rápido para reutilização da água poluída por efluentes industriais e domésticos, 

principalmente rico em corantes sintéticos. 

1.1 Objetivo geral 

Sintetizar um Metal Organic Framework (MOF) a base de ferro e ligante H2BDC, 

para a aplicação da mesma no corante de alaranjado de metila, visando também o 

tratamento de efluentes em meio aquoso por meio de adsorção.  

1.2 Objetivo específico 

 Determinar a capacidade máxima de adsorção;

 Determinar a eficiência da reutilização da Fe-MOF;

 Determinar qual o modelo cinético de adsorção, se pseudo-primeira ou pseuda-

segunda;

 Determinar qual modelo de adsorção, entre o modelo de Freundlich e Langmuir;

 Estudo termodinâmico.

2. METODOLOGIA

Foi usado três tipos de técnicas, são elas a síntese da Fe-MOF, cinética de adsorção 

e isotermas de adsorção.  

2.1 SÍNTESE DA FE-MOF 

Foi produzido uma solução composta por 20 ml de N,N-dimetilformamida 

(DMF), 0,068g de ácido tereftálico (1,4-BDC) e 10 ml de FeCl3 de forma saturada. Feito 

a mistura dos materiais citados, a solução ficou com um volume de 30 ml na qual foi 

dividida em três tubos de ensaio de vidro, cada um compondo 10 ml da solução. Em dois 

desses tubos foi inserido 10 ml em cada de etanol, assim tendo dois frascos com a solução 

inicial mais etanol e apenas um com a solução inicial. Eles foram levados a mufla com 

uma temperatura de 353K (80°C) por 12 horas. Ao passar esse tempo foi feito o processo 

de lavagem, onde consiste em fazer a centrifugação da solução na qual foi realizada em 

tubos de ensaio de plástico, depois é feito a remoção do líquido deixando somente a parte 

sólida, após a retirada coloca-se 7 ml de álcool, mistura e leva a centrifugadora de novo. 

Esse processo é feito três vezes com as três soluções. Posteriormente a lavagem, são 
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usados dois cadinhos, um para colocar as soluções com etanol e o outro sem, depois foram 

levadas a mufla novamente até sua secagem numa temperatura de 353K (80°C). Após 

isso a Fe-MOF está pronta para aplicações. 

2.2 CINÉTICA DE ADSORÇÃO 

Nesse processo foi realizado as curvas cinéticas das concentrações do corante 

alaranjado de metila, as concentrações de 152,8 µmol.L-1(50 mg.L-1), 305,6 µmol.L-1 (100 

mg.L-1) e 458,4 µmol.L-1(150 mg.L-1) foram executadas em diferentes temperaturas, são 

elas 298K (25°C), 313K (40°C) e 323K (50°C).  

Esse processo baseia-se em colocar 50 ml da concentração do alaranjado de metila 

em um frasco com 50g de Fe-MOF, depois é posta no agitador na temperatura escolhida. 

Em um outro agitador é colocado apenas a solução sem a rede metálica orgânica, pois 

assim poderá ser identificado qualquer mudança na concentração. 

A cada 0,5h (30min), 1h, 2h, 3h, 4h, 5h eram retiradas amostras para aferição das 

duas soluções em agitação, mas antes de aferir no espectrofotômetro era feito a 

centrifugação e logo em seguida a diluição - 1 ml da substância para 10 ml de água 

destilada - com o objetivo de não ultrapassar o limite do espectrofotômetro. 

2.3 ISORTERMA DE ADSORÇÃO 

Nessa etapa foi realizado experimentos com as mesmas concentrações e 

temperaturas citadas acima, sendo que nesse procedimento era necessário apenas uma 

proporção de 10 ml da solução com 10g de Fe-MOF, além de ficar em agitação somente 

por 2h. Precisando também de uma solução para observação.  

Após às 2 horas ter passado, foi feita a centrifugação das duas soluções, logo em 

seguida feita a diluição (1 ml da substância centrifugada para 10 ml de água destilada) e 

na sequência foi realizada a aferição.   

2.4 PROCEDIMENTOS EM RELAÇÃO A PROPOSTA 

Esses procedimentos foram de suma importância para identificar o potencial 

máximo de adsorção de cada concentração em suas determinadas temperaturas.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

     Figura 1: Gráfico de adsorção     Figura 2: Gráfico de pseudo-segunda   Figura 3: Comparação 

  Fonte: Autoral (2018)  Fonte: Autoral (2018)  Fonte: Autoral (2018) 

Na figura 1 trata-se da capacidade de adsorção em um intervalo de 5h na 

temperatura de 298K com as concentrações de 100, 150 e 200 ppm, onde foi  possível 

constatar que nas concentraões mais altas, a Fe-MOF mostrou maior capacidade de 

adsorção. Além de se mostrar constante a partir de 2h como podemos ver no gráfico.  

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3209



Na figura 2 são exibidos os valores calculados para o modelo da pseudo-segunda 

ordem pela equação linearizada, o coeficiente de determinação para o modelo se mostra 

superior e com maior precisão frente ao modelo de pseudo-primeira ordem. A 

linearização em diferentes temperaturas se mostrou adaptável aos coeficientes exibidos 

para o segundo modelo, os resultados obtidos pela equação linearizada nos deu valores 

mais próximo de 1,0 (valores mais próximos da reta), apontando assim maior 

compatibilidade para o modelo de pseudo-segunda ordem.  

Na figura 3 são expostas as isotermas de adsorção usando o modelo de Freundlich, 

a partir de sua equação linear, pois a capacidade de adsorção, exibe valor maior para a 

menor temperatura, 298 K, estando de acordo com o modelo Freundlich para maior 

adsorção nas temperaturas menores, sugerindo um processo exotérmico. Assim o gráfico 

faz uma comparação entre os valores da curva de adsorção experimental e as curvas 

teóricas para o modelo de adsorção proposto por e Freundlich. 

Com os dados expostos nesse relatório, pode-se afirmar que conseguimos alcançar 

os objetivos propostos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta pesquisa, relata-se a síntese da Fe-MOF por método solvotérmico, no qual 

para os ensaios de adsorção do corante alaranjado de metila constatou-se que o modelo 

de pseudo-segunda ordem se mostrou mais representativo para o experimento. Para as 

isotermas de adsorção obtidas, em pH natural do corante, constataram-se uma capacidade 

de adsorção máxima calculada de 555,556 µmol.g-1, quando no período de 5 horas já se 

obteve 499,555 µmol.g-1, cerca de 96% da capacidade máxima, na concentração de 611 

µmol.L-1 a 293 K. Em relação a investigação do mecanismo de adsorção, o modelo que 

melhor se aplica é o de Freundlich, no qual a interação entre a superfície do adsorvente e 

o corante nos poros é heterogênea. A Fe-MOF mostrou resultados excelentes, mas quando

se trata da sua reutilização mostra baixa eficiência na capacidade de adsorção, apenas

21%. Por fim, a Fe-MOF se mostrou promissora no tratamento de efluentes industriais na

remoção de corantes, atingindo capacidade de absorbância muito alta e valores próximos

ao da capacidade máxima em curto intervalo de tempo.
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MODELAGEM E CONSTRUÇÃO DE UM PROTÓTIPO DE 

NANOSATÉLITE - SIMULASAT  
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ÁREA TEMÁTICA:  Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O presente trabalho se materializa como uma 

experiência cientifica cujo objetivo é simular os 

sistemas de um satélite real. A pesquisa 

desenvolvida proporcionou aos envolvidos, 

conhecimentos nas áreas de modelagem, 

impressão 3d, simulação e montagem de 

circuitos eletrônicos bem como a montagem do 

protótipo de simulasat como produto final. Os 

objetivos almejados por este projeto consistem 

na simulação didática dos sistemas de um satélite 

e a experiência cientifica proporcionada pelo 

processo de produção do mesmo. Para tal 

desenvolvimento se utilizou a simulação dos 

circuitos eletrônicos em plataformas online e 

modelagem da estrutura em softwares de 

modelagem 3D, posterior a isso executou-se a 

montagem física do circuito e a impressão do 

invólucro em impressora 3D. Como resultado 

desse processo obteve-se o protótipo didático de 

um simulasat com os sistemas de um satélite real 

e com propósito de captação de variáveis 

climáticas através de sistemas sensores inseridos 

em seu circuito.

ABSTRACT 

The present work materializes itself as a 

scientific experiment which objective is to 

simulate the systems of a real satellite. The 

research developed provided knowledge in the 

areas of modeling, 3D printing, simulation and 

assembly of electronic circuits as well as the 

assembly of the simulasat prototype as final 

product. The intended goals of this project 

consists on the didactic simulation of satellite 

systems and the scientific experience provided 

by the satellite production process. For this 

development, we used the simulation of the 

electronic circuits in online platforms and 

modeling of the structure in 3D modeling 

software, after that the physical assembly of the 

circuit and the printing of the casing in 3D printer 

was executed. As a result of this process we 

obtained the didactic prototype of a simulasat 

with the systems of an actual satellite and with 

the purpose of capturing climatic variables 

through sensor systems inserted in its circuit. 

PALAVRAS-CHAVE: Satélite. Simulação. Modelagem. Circuito eletrônico. 

KEYWORDS: Satellites. Simulation. Modeling.  Electronic circuit. 
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1. INTRODUÇÃO

O trabalho em questão trata-se de um protótipo didático de um simulasat e, este é classificado 

como um nano satélite de acordo com suas dimensões e massa. A pesquisa que culminou na produção 

desse protótipo baseou-se em um outro já existente com o objetivo de reduzir suas dimensões 

mantendo o formato de lata, que atribui a este o título de cansat, acrônimo das palavras can e satellite. 

Na elaboração do sistema utilizou-se a plataforma Arduino e sensores para captação das variáveis 

climáticas: pressão, temperatura e humidade. Além utilização de recursos de simulação de circuito e 

desenvolvimento de placa de circuito impresso e modelagem 3D. O trabalho tem sua relevância 

atribuída principalmente ao fato de o Brasil ainda ser um pais com carência nessa área de pesquisa 

bem como construção de protótipos nesse sentido, sendo também uma das dificuldades para a 

execução desse tipo de trabalho o pouco material disponível para estudo bem como a ausência de 

iniciativas brasileiras nesse sentido.  

O objetivo geral do desenvolvimento desse protótipo consiste na iniciativa de trabalhos nessa área da 

qual o brasil carece, além de ser um instrumento de aferição de variáveis climáticas podendo ser 

classificado como um nano satélite de função meteorológica. Como resultado se dispõe de um modelo 

com função didática que além de incentivar o desenvolvimento de pesquisas na área, apresentar a 

estrutura de um satélite e desempenhar funções de um satélite de medição climática. 

2. METODOLOGIA

Para a desenvolvimento do simulasat inicialmente foram feitas pesquisas que nortearam o novo 

modelo miniaturizado, entretanto a principal fonte de consulta para produção deste modelo foi um 

modelo já funcional disponibilizado à equipe executora. Feito o levantamento dos componentes 

necessários e das novas medidas do invólucro, iniciou-se a faze de simulação dos circuitos, nesta fase 

utilizou-se os softwares TinkerCad para a simulação do funcionamento de cada sensor, o Frittizing 

para a montagem virtual do circuito eletrônico e o Easyeda para o desenvolvimento da placa de 

circuito impresso e o esquema elétrico como mostrado nas figuras abaixo. 

Figura 1- Esquema elétrico do simulasat  Figura 2- Circuito do simulasat 

Além destes utilizou-se também o SolidWorks para a modelagem da estrutura do protótipo, 

baseando-se nos desenhos técnicos previamente desenvolvidos  no programa, como apresentados nas 

furas abaixo.  
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Posterior a simulação iniciou-se a montagem física do circuito, inicialmente na matriz de contatos 

para teste da funcionalidade dos sistemas e, para atender a proposta de minimização do protótipo foi 

utilizada versão pro mini do arduino. A montagem do circuito na protoboard ficou como demonstrado 

na figura abaixo. 

Figura 6- Circuito montado na matriz de contatos 

 A programação foi desenvolvida na IDE (integrated development environment) do arduino cuja 

linguagem de programação baseia-se em C e nela são organizadas a maneira de leitura dos sensores 

e a captação destes dados é disponibilizada através de uma estação base onde se encontra uma antena 

de captação chamada Xbee, esse sistema de comunicação possui dois componentes que se comunicam 

a uma distância de até 3,2 km, estando um conectado ao sistema do simulasat e outro à estação de 

captação dos dados, o computador. Após a certificação do funcionamento do circuito, iniciou-se a 

produção das versões finais com a placa de circuito impresso, a soldagem dos componentes e a 

impressão 3D do involucro. A impressão foi feita  por partes objetivando a facilidade para montagem 

e desmontagem, buscando seguir o propósito didático do projeto, como exemplificado na figura 

abaixo que apresenta as partes  lateral e superior do invólucro. 

Figura 7- Impressão do involucro teste       Figura 8- Impressão do tubo  Figura 9 – Impressão da base inferior 

Figura 5- Base inferiorFigura 4-Desenho técnico do tubo externo Figura 3- Desenho técnico da tampa
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Os materiais utilizados para a construção foram: arduino pro mini, sensores: bmp180, mpu6050, 

dht11, Xbee, placa de circuito impresso, ftdi232(conversor usb) e filamento PLA para impressão da 

estrutura. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Como resultado obteve-se o protótipo de um simulasat capaz de aferir variáveis climáticas e 

transmiti-las à uma estação de recepção, além de materializar- se como um instrumento didático para 

o ensino de temáticas relacionadas a satélite e um protótipo com potencial para estudos relacionados

ao clima local. Para além dos resultados físicos houve o desenvolvimento de uma pesquisa que somou

conhecimentos sobre uma temática pouco debatida no brasil, a temática aeroespacial, e pode ser visto

como uma iniciativa para o desenvolvimento de outros trabalhos nessa vertente, como o próprio

trabalho já proporciona uma continuação através das futuras análises climáticas com os dados

coletados.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho desenvolvido proporcionou conhecimentos acerca de modelagem, simulação, aferição 

de medidas climáticas e principalmente o contato com uma experiência cientifica real com propósitos 

funcionais relevantes. Além de possibilitar a aquisição de conhecimento para os desenvolvedores, 

também possibilita o conhecimento acerca de satélites para aqueles que com ele tiverem contato e 

mostra-se com potencial para desenvolvimentos de estudos meteorológicos do clima local por meio 

os dados disponibilizados por ele, sendo esta última uma vertente ainda não abarcada pelo presente 

trabalho, mas que pode ser explorada em pesquisas futuras. Uma perspectiva de melhora futura para 

o projeto encontra-se no incremento de mais sensores para aferição de outras variáveis climáticas

ainda não exploradas.
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SEAGULL 

ALBUQUERQUE, Gabriel F. 1; BISPO, Monise de M. 1; DANTAS, Marcos F. G. 1; e FERNANDES, 

Marcus. V. A. 2 

1 IFRN – Campus Natal-Zona Norte; 2 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra. 

RESUMO 

Este projeto propõe a utilização de um sistema 

web multiplataforma que possibilite intercâmbio 

de livros entre seus usuários de forma intuitiva e 

simples através de um software digital 

denominada “Seagull”. Através desse sistema, 

espera-se auxiliar os entusiastas da leitura na 

obtenção de novos títulos para alimentar suas 

mentes com a diminuição dos custos para sua 

obtenção e contribuir para o incentivo da leitura. 

Seu algoritmo se baseia no cruzamento de 

desejos mútuos por títulos literários, 

geolocalização e preferências cadastradas. Cabe 

ao usuário cadastrar os títulos que possuir e 

desejar realizar escambo para então utilizar o 

programa indicando quais livros desejaria 

realizar o intercâmbio. O programa, então, 

apresenta sugestões de livros cadastrados através 

de fotos que possam interessar e o usuário 

informa através de um botão “curtir” ou “passar” 

à medida que são apresentadas sugestões. Com 

base na solicitação do usuário, o “Seagull” 

disponibilizará informações mais detalhadas do 

livro como sinopse, autores e outras informações. 

Quando usuários demonstrarem interesse 

cruzado nos livros cadastrados é liberado um 

recurso de conversa privada para possibilitar a 

discussão sobre detalhes do escambo 

informando, também, qual título proporcionou 

cruzamento.

ABSTRACT 

This project proposes the use of a multiplatform 

tool that allows book swapping between its users 

in an intuitive and simple way through a digital 

program named "Seagull". Through this tool, we 

expect to help the reading enthusiasts in 

obtaining new titles to feed their minds by 

reducing the costs to obtain new books and to 

contribute to the incentive of reading. Its 

algorithm is based on the matching of mutual 

desires for literary titles, geolocation and 

registered preferences. It is up to the user to 

register the titles he owns and wish to perform 

swapping and then use the application indicating 

which books he would like to exchange. Then, 

the program presents suggestions for books 

registered through photos that may interest and 

the user informs through a "like" or "pass" button 

as suggestions are presented. Based on the user's 

request, "Seagull" will provide more detailed 

information from the book as synopsis, authors 

and other. When users demonstrate cross-interest 

in registered books, it releases a private 

conversation feature to allow discussion of 

swapping details, also informing which title 

provided a match. 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo móvel. Rede social. Internet das Coisas. Literatura. Troca de livros. 

KEYWORDS: Mobile Application. Social network. Internet of things. Literature. Book swapping. 
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1. INTRODUÇÃO

A leitura é de enorme importância para o desenvolvimento social e profissional de um indivíduo. 

Através dela podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, estimular o raciocínio e a 

interpretação, além de ser fonte de entretenimento. É ela que ajuda no entendimento de assuntos 

distintos, como o conhecimento de novas culturas ou a obtenção de novas informações (FREIRE, 

1989). Ler é um processo de expansão de si mesmo e uma oportunidade para vivenciar realidades 

diferentes por meio das palavras de outrem.  

Mesmo com todos os pontos positivos que a leitura nos proporciona, não é incomum encontrarmos 

diversas dificuldades na hora de adquirir obras literárias devido muitas vezes aos preços elevados e a 

falta de títulos específicos no mercado local. Por experiência própria, muitas vezes foi necessário 

percorrer diversas lojas para conseguir realizar a compra (ou encomendar) os títulos desejados por 

um preço acessível. Ressalta-se, ainda, que a distância entre as livrarias e sebos locais acabam 

dificultando e encarecendo essa atividade. Percebemos, ainda, que este não é um problema apenas 

nosso e algo poderia ser feito para auxiliar todos a realizar esta tarefa e incentivar o convívio em torno 

da leitura.  

Consideramos, portanto, a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para 

auxiliar neste processo. As TICs consistem em um conjunto de recursos tecnológicos integrados entre 

si, que proporcionam, por meio das funções de hardware, software e telecomunicações, a automação 

e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e aprendizagem 

(AREFIN, 2006). No contexto das TICs, as redes sociais encontram-se bastante difundidas entre os 

usuários da internet possibilitando a segmentação do conteúdo com base em interesse, que neste caso 

seria a leitura, e a realização do marketing direto (RECUERO, 2009). 

Desta forma, procuramos desenvolver um sistema web multiplataforma intitulado “Seagull” no 

formato de rede social com design atraente, prático e dinâmico para facilitar sua utilização e 

impulsionar a obtenção de materiais de leitura sem necessidade de disponibilidade de recursos 

financeiros e de forma mais dinâmica por meio do intercâmbio. Espera-se estreitar o encontro de 

pessoas desconhecidas com interesses por leitura em comum e diminuir, principalmente, o custo e 

demais dificuldades da manutenção deste hábito importantíssimo que é a leitura. 

2. METODOLOGIA

A metodologia de projeto adotada segue as seguintes referências da área de desenvolvimento de 

projetos consultadas ao longo de sua execução: Arefin (2006); Attle e Baker (2007); Burguillo (2010); 

e Skiena e Revilla (2003). Inicialmente foi realizado um levantamento de requisitos para identificar 

quais funcionalidades deveriam estar presentes no sistema “Seagull” (o nome seagull significa 

gaivota em inglês e arremete a ideia de que livros promovem ao seu leitor a capacidade de viajar sem 

sair do lugar) de forma a tornar o seu uso dinâmico e natural. O Seagull deve estar disponível em 

formato para computador pessoal e dispositivo móvel para adequar-se ao perfil de usuário crescente 

no mercado da internet que são as redes sociais e com base em ferramentas já conhecidas e utilizadas 

pela maioria dos usuários. 

Posteriormente, foi realizado o aprofundamento da pesquisa bibliográfica e de anterioridade do 

sistema com base nos recursos disponíveis (sites e aplicativos móveis) em redes sociais e fóruns de 

discussão sobre títulos literários. Foi elaborado, ainda, um modelo de negócio em Canvas para o 
sistema proposto na qual, planeja-se monetizar a sua utilização com base em ofertas de títulos 

literários “curtidos” pelo usuário durante a utilização não correspondido após estouro de um 
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temporizador (marketing direto através de parceiros distribuidores de livros). Em seguida, a 

identidade visual do sistema foi projetada focando na fluidez organizacional e facilidade no uso. 

Foram construídos, também, um fluxograma explicativo da ferramenta, os diagramas de caso de uso 

e de classes e o modelo relacional do banco de dados. 

Como forma de acelerar o processo criativo do sistema foi estabelecido que, em uma primeira etapa, 

foi construído um site web responsivo com todas as funcionalidades projetadas para que pudesse ser 

utilizado em dispositivos móveis e computadores pessoais. Posteriormente, um aplicativo dedicado 

foi desenvolvido através da ferramenta Cordova. O algoritmo do Seagull se baseia no cruzamento de 

desejos mútuos por títulos literários, geolocalização e preferências cadastradas. Cabe ao usuário 

cadastrar os títulos que possuir e desejar realizar escambo para então utilizar o aplicativo indicando 

quais livros desejaria realizar o intercâmbio. O programa, então, apresenta sugestões de livros 

cadastrados através de fotos que possam interessar e o usuário informa através de um botão “curtir” 

ou “passar” à medida que são apresentadas sugestões. Com base na solicitação do usuário, o Seagull 

disponibilizará informações mais detalhadas do livro como sinopse, autores e outras informações. 

Quando usuários demonstrarem interesse cruzado nos livros cadastrados é liberado um recurso de 

conversa privada para possibilitar a discussão sobre detalhes do escambo informando, também, qual 

título proporcionou cruzamento. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Todas as páginas construídas seguiram a dinâmica e fluidez requerida conforme projeto. O sistema 

respondeu conforme esperado em relação à sua responsividade independentemente do tamanho da 

tela de forma a se adaptar a dispositivos móveis e computadores. O aplicativo, inicialmente, 

desenvolvido para Android funcionou adequadamente sendo possível a sua utilização 

multiplataforma. A página de entrada foi construída de forma minimalista chamando a atenção para 

o símbolo do sistema e para os comandos de login e cadastro (Figura 1a). O menu principal foi

construído com destaque à opção de “curtir” ou “passar” e ao livro de forma simples e direta. Menus

suspensos de notificações, configurações e mensagens do bate-papo (“chat”) podem ser facilmente

acessados da página principal (Figura 1b). A página de bate-papo (Figura 1c) respondeu conforme

esperado e apresentou latência máxima de 2 segundos entre as mensagens.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste projeto foi desenvolvido um sistema web multiplataforma denominado “Seagull” no formato 

página web responsiva e aplicativo móvel com o qual é possibilitado o intercâmbio de livros entre 

seus usuários de forma intuitiva. Através desse sistema, espera-se auxiliar os entusiastas da leitura na 

obtenção de novos títulos para alimentar suas mentes com a diminuição dos custos para sua obtenção 

e contribuir para o incentivo da leitura. Este projeto deverá proporcionar o contato entre usuários que 

possuem o mesmo interesse por leitura, não só contribuindo na facilidade para adquirir livros, mas 

também aproximando pessoas.  

Como perspectivas de continuidade do projeto deseja-se fortalecer a divulgação do sistema para 

demais usuários através da promoção em feiras de trocas de livros. Os dados provenientes do 

monitoramento da interação dos usuários com o sistema serão utilizados para corrigir erros e 

implementar a estratégia para sustentabilidade financeira.  
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MATERIAL UTILIZADO 

Em uma folha a parte do resumo expandido, o proponente deverá informar os materiais que 

serão apresentados no dia do evento. Isso se faz necessário para dimensionarmos as necessidades dos 

projetos quanto ao fornecimento de energia elétrica, por exemplo. 

Será disponível nos estandes de apresentação uma mesa com duas cadeiras plásticas e pontos 

de tomadas. 

Favor, listar abaixo os materiais que o proponente utilizará no dia do evento: 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Notebook 
Utilizado para mostrar apresentação e acesso 

multiplataforma ao projeto. 
1 

2 Celular Utilizado para mostrar o aplicativo. 1 

3 Tablet Utilizado para mostrar o aplicativo. 1 
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ELA: ENGLISH LESSONS APP 

DUARTE, A. D.1; NASCIMENTO, F. E. S. 1; PEREIRA, R. M. 1; GOMES, R. K. A1; 
1IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Como os verbos irregulares apresentam uma formação diferente dos verbos regulares e é um 

conteúdo muito extenso, há pessoas que se limitam a aprender somente utilizando o método de 

memorização. Sendo assim, torna-se necessário uma plataforma que ajude os alunos e professores 

no processo de ensino-aprendizagem desse conteúdo da língua inglesa de forma simples, lúdica e 

prática. Para isso está sendo desenvolvido o ELA, um aplicativo para dispositivos móveis com 

sistema operacional Android. O software inova ao trazer a prática dos verbos irregulares (por meio 

de questões) integrada a um jogo de tabuleiro. 

ABSTRACT 

Once the irregular verbs are numerous in 

English and present a different structure from 

the regular verbs, there are people who limit 

themselves to learning only using the 

memorizing method. Therefore, it is necessary a 

platform that may help students and teachers in 

the teaching-learning process of this English 

language content in a simple, playful and 

practical way. Taking this purpose into account, 

an application for mobile devices with Android 

operating system, called ELA, is being 

developed. The software innovates by bringing 

the practice of irregular verbs (through 

questions) integrated into a board game.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com David Crystal, o inglês é o principal meio de comunicação entre os países, por isso é 

necessário que seja ensinado de uma forma precisa e apropriada, já que assume o papel de língua 

global e sendo tão importante no âmbito acadêmico e profissional. Em vista disso, com toda a 

tecnologia atual do mundo, a criação de aplicativos para o benefício da educação só vem crescendo, 

consequentemente são desenvolvidos vários apps para diferentes plataformas que ensinam e 

priorizam a prática do inglês. Na língua inglesa, há certos conteúdos que necessitam de uma atenção 

a mais, como preposições, tempos verbais e o foco do projeto: verbos irregulares. Logo, a ideia do 

PALAVRAS-CHAVE: Android. Aplicativo. Verbos irregulares. Língua inglesa. Jogo de tabuleiro. 

KEYWORDS:  Android. Application. Irregular verbs. English language. Board game. 
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projeto partiu do interesse em trazer prazer aos alunos enquanto praticam esse conteúdo tachado de 

enfadonho, e também em auxiliar os professores com mais uma possibilidade de ensino.  

Portanto, o objetivo geral do ELA é usar o jogo como um instrumento de aprendizagem, tornando 

esse processo recreativo para alunos e professores. 

2. METODOLOGIA

A aplicação está sendo desenvolvida no Android Studio, ferramenta que nos possibilita o 

desenvolvimento de aplicativos para a plataforma Android, utilizando as linguagens de programação 

Java e XML. Para o banco de dados do software, fazemos uso do MySQL e, para que o aplicativo se 

comunique com o banco de dados, utilizamos o servidor Apache que realiza a conexão através de 

Web Services PHP. A solução tecnológica consiste em: o dispositivo Android portador da aplicação 

se comunica com o servidor web através de redes sem fio, e realiza requisições ao módulo servidor 

para buscar informações no banco de dados. Assim, torna-se acessível ao usuário as respostas das 

solicitações realizadas por ele. 

Um questionário foi aplicado numa turma de técnico integrado do IFRN Campus Santa Cruz depois 

que uma professora da classe realizou um jogo similar a proposta do nosso aplicativo. Foi verificada 

a avaliação dos alunos quanto à prática do inglês através do smartphone e interagindo com os colegas, 

visto que os alunos se interessaram mais pelo conteúdo quando pensaram numa forma diferente de 

praticá-lo, por meio do jogo e se divertindo. 

Foram elaboradas questões para armazenarmos no nosso banco de dados. São questões de completar, 

formar frase, interrogativas e questões para usar a forma negativa dos três tempos verbais que serão 

abordados no aplicativo: Past Simple, Past Perfect e Present Perfect. 

As telas de protótipo foram desenhadas em folhas de papel e depois trabalhadas no Android Studio. 

Logo, foi percebido que absorvendo todas as características do jogo Ludo, a quantidade de perguntas 

do aplicativo ficaria exaustiva. Decidimos então por uma solução que tornasse o jogo menos 

cansativo, porém ainda atraente ao usuário. Resolvemos diminuir as casas do tabuleiro. A tela e a 

mecânica do jogo está em desenvolvimento. 

Figura 1. Solução tecnológica 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Já foram desenvolvidas algumas funcionalidades do aplicativo, dentre elas as funções de login, 

cadastro, tela principal, tela de pré-jogo (na qual o usuário é redirecionado para a tela de jogo, onde 

há o tabuleiro, peças e serão feitas as perguntas). 

Finalmente, para a conclusão do projeto será necessário fazer animações no Android Studio para que 

as peças se movam no tabuleiro, terminar a tela de jogo, fazer com que as perguntas sejam feitas ao 

usuário mover a peça e por fim trabalhar na mecânica do jogo para que tudo ocorra como planejado. 

Figura 2. Telas do app 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando-se em conta o que foi citado, o ELA tem o pensamento de auxiliar os alunos e

professores que tenham interesse em praticar o conteúdo de forma divertida. Sendo assim, além de 

ser uma forma mais lúdica, ambos terão uma maior interação entre si. Por meio disso, o que falta ser 
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concluído está em desenvolvimento. Perguntas, dicas e telas (exceto a do jogo) do app já estão 

prontas. É desejado finalizar o projeto com os deveres que foram impostos e é-se levado a acreditar 

que algumas funções poderão ser aprimoradas para obter um resultado melhor. 
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PROJETO MOTOR STIRLING A HIDROGÊNIO 

FERNANDES, F. A. G. de M.1; LIMA, M. E. A. de2 e SILVA, M. F. M da3 
1,2,3 IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A água pode ser um insumo para o emprego do 

hidrogênio como combustível. Apesar dos 

desafios tecnológicos envolvidos para utilizar 

esse combustível, principalmente em veículos 

automotores, é possível seu emprego em pequena 

escala, utilizando a eletrólise da água para a 

produção do hidrogênio. As principais vantagens 

do emprego desta tecnologia são econômicas e, 

principalmente, ambientais, pois trata de uma 

tecnologia limpa e energeticamente viável. Este 

trabalho tem como objetivo desenvolver um 

motor que utilize o hidrogênio como fonte de 

energia, resultante da eletrólise da água. O motor 

utilizado nesse projeto é um motor Stirling, que 

será construído utilizando latas de refrigerante, e 

que funciona a partir da compressão e expansão 

do gás que preenche seus cilindros (gás 

atmosférico), sendo que o hidrogênio utilizado 

na combustão é produzido por um gerador de 

hidrogênio. Para verificar a viabilidade do 

projeto, foram construídos protótipos do motor e 

do gerador. Verificou-se que o protótipo do 

gerador apresentou uma queima insuficiente e até 

mesmo inexistente do gás, foi concluído que o 

que poderia estar causando tal problema seria um 

vazamento do gás ou os eletrodos não muito 

confiáveis. Para solucionar os possíveis 

transtornos foi decidido construir-se um novo 

gerador, agora a partir da carcaça de um filtro de 

água, por apresentar um nível de vedação 

superior ao do recipiente anterior, e usando 

chapas de aço inox 304 como eletrodos, para 

evitar a corrosão dos mesmos.

ABSTRACT

Water can be an input to the use of hydrogen as 

fuel. Despite the technological challenges 

involved in using this fuel, especially in 

automotive vehicles, it is possible to use it on a 

small scale, using water electrolysis to produce 

hydrogen. The main advantages of the use of this 

technology are economic and, mainly, 

environmental, because it deals with a 

technology clean and energetically viable. This 

work aims to develop an engine that uses 

hydrogen as a source of energy, resulting from 

the electrolysis of water. The engine used in this 

project is a Stirling engine, which will be built 

using soda cans, and works from the compression 

and expansion of the gas that fills its cylinders 

(atmospheric gas), the hydrogen used in the 

combustion is produced by a hydrogen generator. 

To verify the viability of the project, prototypes 

of the engine and the generator were built. It was 

verified that the prototype of the generator 

presented an insufficient and even nonexistent 

burning of the gas, it was concluded that what 

could be causing such a problem would be a gas 

leak or the electrodes not very reliable. To solve 

the possible problems, it was decided to construct 

a new generator, now from the casing of a water 

filter, to present a higher level of sealing than the 

previous one, and using plates of stainless steel 

304 as electrodes, to avoid the corrosion. 

PALAVRAS-CHAVE: Motor a hidrogênio. Motor Stirling. Gerador de hidrogênio. Eletrólise. Expansão 

e compressão de gases. 
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1. INTRODUÇÃO

          Este projeto consiste na união de dois outros trabalhos, o motor Stirling [1] e a eletrólise da 

água (princípio fundamental do gerador) [2], com o objetivo de criar um motor (a partir de materiais 

de fácil obtenção) que funcione a partir da queima de hidrogênio (obtido a partir da água), mesmo em 

pequena escala é algo que traz várias outras possibilidades a serem trabalhadas, até mesmo a famosa 

ideia do carro a água.  

          Este tipo de motor funciona com um ciclo termodinâmico (ciclo Stirling) composto de 4 fases 

e executado em 2 tempos do pistão: compressão isotérmica, aquecimento isocórico, expansão 

isotérmica e arrefecimento isocórico. Podendo-se traduzir esses processos na seguinte sequência (as 

partes do motor podem ser observadas na Figura 1), o gás é aquecido no cilindro quente aumentando 

seu volume, assim empurrando o pistão deslocador, que transporta a massa de ar para o cilindro de 

trabalho, forçando o pistão de trabalho para cima, neste cilindro o gás se resfria, diminuindo assim 

seu volume e forçando o pistão de trabalho para baixo, após isso o pistão deslocador também volta a 

seu ponto de origem, completando um ciclo. 

  O uso desse tipo de motor também se torna mais interessante por teoricamente, ser a máquina 

térmica com o mais elevado rendimento energético [3]. Chegando em índices de 45% em alguns 

protótipos construídos pela empresa holandesa Philips nas décadas de 1950 e 1960, superando 

facilmente os motores a gasolina, diesel e as máquinas a vapor (eficiência entre 20% e 35%). 

Fonte: Wagner (2014) 

          O hidrogênio será utilizado como combustível para o motor, sendo queimado a fim de aquecer 

o fluído de trabalho no cilindro quente. Esse gás será obtido a partir do processo de eletrólise que

ocorrerá no gerador [4], o mesmo funcionará de seguinte forma, haverão dois eletrodos que ao serem

carregados de forma oposta, atraíram as moléculas de hidrogênio para o polo negativo, e as de

oxigênios para o polo positivo, os gases produzidos serão levados até o motor por uma mangueira,

onde serão queimados, o hidrogênio sendo queimado e o oxigênio alimentando as chamas.

          Visto que o funcionamento básico de ambos o componentes do projeto se fazem presentes em 

alguns assuntos abordados dentro de sala de aula (motor Stirling na disciplina de Sistemas Térmicos, 

e eletrólise em Química), é interessante ressaltar as suas possíveis aplicações dentro do ambiente 

escolar, tendo em vista que são processos de certa complexidade, e que a visualização dos mesmos 

pode facilitar e tornar mais simples sua compreensão. 

KEYWORDS: Hydrogen engine. Stirling engine. Hydrogen generator. Electrolysis. Expansion and 

compression of gases. 

Figura 1. Esquema motor Stirling. 
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Figura 3. Protótipo do gerador sendo testado no 

Laboratório de Química, IFRN Campus Santa Cruz. 

2. METODOLOGIA

        No início do projeto foi realizado o levantamento bibliográfico para descobrir-se mais sobre a 

construção do motor Stirling e do gerador de hidrogênio, logo após foi decidido realizar a construção 

de protótipos de ambos a fim de verificar a viabilidade do projeto. 

        A construção do protótipo do motor (Figura 2) se deu da seguinte forma, foram utilizadas três 

latas de refrigerante de 350 mL como base do motor, na inferior foi realizado em corte a 85 mm da 

base, para servir cilindro quente, a lata intermediaria foi cortada a 50 mm, ela tampava o cilindro 

quente e servia como base para a lata suporte do virabrequim, essa que possui dois cortes em formatos 

circulares (como é observado na Figura 2) e sua parte superior removida, para possibilitar o trabalho 

de posicionamento do virabrequim e bielas, esses que são feitos respectivamente de um raio de 

bicicleta INOX de 2 mm de espessura, e de conectores de fios de luz de 6 mm. Lã de aço foi enrolada 

em um raio de bicicleta para ser utilizada como pistão deslocador. Um joelho de PVC foi utilizado 

para conectar os cilindros, ele foi colado no cilindro quente utilizando cola epóxi, e no cilindro de 

trabalho utilizando cola de silicone de alta temperatura, esse que foi feito a partir de uma tampa de 

spray de cabelo, o pistão de trabalho foi constituído de uma bexiga de festa corta e presa no cilindro 

de trabalho, tendo uma tampa de garrafa de refrigerante de dois litros presa por dentro dela, e por fora 

uma tampa de amaciante com 50 mm de diâmetro. O volante foi feito utilizando 4 CD’s colados um 

ao outro utilizando cola de silicone de alta temperatura, e foi preso ao virabrequim por meio dos 

conectores de fio de luz. Por fim, o sistema de resfriamento consistia em uma lata de leite em pó de 

400 g cortada a 48 mm de altura, a mesma teve uma parte cortada para a passagem do joelho de PVC, 

e foi colada ao cilindro quente e ao joelho utilizando cola de silicone de alta temperatura. 

          O protótipo do gerador de hidrogênio (Figura 3) foi construído utilizando um recipiente de 

vidro, na sua tampa foram colados utilizando cola epóxi, dois garfos que para servirem de eletrodos, 

e uma conexão de mangueira, utilizada para levar o hidrogênio gerado até o motor para ser queimado, 

ao fim da mangueira havia uma agulha que expeliria o gás, o mesmo seria inflamado por uma fagulha, 

iniciando a quiema, por fator de segurança, foi adicionado um borbulhador entre o gerador e onde o 

gás seria queimado, para evitar o risco de explosões. 

 

          Ao unir o motor ao gerador com o objetivo de fazê-los trabalhar em conjunto foi constatado 

que a queima de hidrogênio era insuficiente (em alguns momentos chegando a ser inexistente) para 

fazer com que o motor gerasse trabalho. 

Figura 2. Protótipo motor Stirling. 

Fonte: Autores Fonte: Autores 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

        Após ser constatado o problema na queima do hidrogênio, observou se o funcionamento do 

gerador, a fim de analisar os possíveis fatores que poderiam estar causando tais problemas. Concluiu 

se que um vazamento de gás ou a produção insuficiente do mesmo foram os empecilhos para a 

conclusão do projeto.  

          Para solucionar os problemas encontrados decidiu-se criar um novo modelo de gerador, que 

fosse capaz de fornecer uma maior vedação e produção do gás. O material escolhido como base do 

novo gerador foi uma carcaça de filtro de água, por causa de seu bom nível de vedação. Já para 

solucionar o problema envolvendo a quantidade produzida de hidrogênio, foi alterado o material e 

quantidade dos eletrodos, que agora serão de aço inox 304 (para diminuir a corrosão sofrida pelos 

mesmos), e serão constituídos por duas hastes, ligadas a alternadamente a cinco placas polos (que 

serão energizadas), essas que são separadas uma da outra por quatro placas neutras (que serão 

polarizadas pelas placas polos, realizando assim também a quebra das moléculas de água). 

          As placas polos e neutras foram desenhadas em CAD, e os desenhos enviados a uma empresa, 

que realizará os cortes, para que então o gerador final seja construído. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

          Nota-se que tal projeto se mostra bastante interessante por se tratar de uma tecnologia pouco 

explorada e que pode ter inúmeras aplicações, uma das mais ambiciosas sendo a ideia da construção 

de um carro movido a água.  

          Nota-se, também, que por envolver assuntos abordados em sala de aula, as tecnologias que 

compõem esse projeto seriam de grande auxílio dentro dos ambientes escolares, já que podem 

oferecer uma representação prática daquilo que está sendo abordado de maneira teórica, outro fator 

que potencializa a sua aplicação dentro das escolas é o baixo custo para construir modelos tanto do 

motor quanto do gerador, e a variedade de materiais que podem ser utilizados para em suas 

construções. 
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Aplicação do Metal Organic Framework Co3(BDC)3(DMF)2(H2O)2 no 

tratamento de efluentes em meio aquoso 

OLIVEIRA, G. C.1; DA SILVA, G. T.2, ARAÚJO, M. V.L.3 e SILVA JÚNIOR. O.S.4

1,2,3IFRN – Campus Natal – Zona Norte; 3 IFRN – Campus Céara-mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

RESUMO 

Neste trabalho realizou-se a síntese de Co-MOF 

via método solvotérmico com objetivo de ser 

utilizado em tratamentos de efluentes em meio 

aquoso. Os materiais obtidos foram testados na 

adsorção de um corante orgânico em meio 

aquoso. As amostras foram caracterizadas por 

difração de raio-X (DRX), espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR) e microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). Para os ensaios de adsorção aplicou-se 

a MOF na adsorção do corante alaranjado de 

metila, em pH natural, obtendo-se adsorção 

máxima de 562.770 µmol.g-1 e a eficiência 

moderada na reutilização em relação à 

capacidade de adsorção inicial. Os resultados 

sugerem que a Co-MOF apresenta uma alta 

capacidade de adsorção para o corante, portanto 

elevado quando comparado a outros da mesma 

classe de material e com taxa de adsorção 

razoável em seu reuso, apresentado cerca de 

83% da adsorção inicial até o segundo ciclo de 

reutilização 

ABSTRACT 

In this work a Co-MOF synthesis was performed 

through the solvothermic method with the 

objective of being used in effluent treatments in 

the aqueous medium. The compounds were 

tested for adsorption of an organic dye in 

aqueous medium. The samples were 

characterized by X-ray diffraction (XRD), 

Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) 

and scanning electron microscopy (SEM). For 

the adsorption assays a MOF was applied in 

adsorption of the methyl orange dye at natural 

pH, obtaining a maximum adsorption of 562,770 

μmol.g-1 and the moderate efficiency in the re-

use in relation to the initial adsorption capacity. 

The result of this Co-MOF presents a high 

adsorption capacity for the dye, therefore, when 

compared with the 83% value of the initial 

adsorption until the second cycle of reuse.

1. INTRODUÇÃO

O ser humano desde a antiguidade tem utilizado materiais para colorir e dar textura as 

coisas, inicialmente, as paredes das cavernas, entretanto em medida da sua evolução humana, esses 

resíduos começaram a ganhar um grande espaço econômico na idade média até os dias atuais, 

porque as cores influenciam em diversos aspectos da nossa vida e podem influenciar diretamente 

PALAVRAS-CHAVE: MOF. Alaranjado de Metila. Cobalto. Adsorção. 

KEYWORDS: MOF. Methyl orange. Cobalt. Adsorption. 
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em nossas decisões do dia a dia, como a aparência, segurança, características sensoriais e 

aceitabilidade.  

Hodiernamente, são utilizados corantes orgânicos sintéticos, estes que constituem uma 

importante classe de compostos químicos. Na indústria, são largamente utilizados nos mais variados 

setores, por exemplo, têxtil, impressão, farmacêutica, cosmética etc. No Brasil, são consumidas, 

aproximadamente, 20 toneladas de corantes orgânicos por ano. O corante utilizado nesta pesquisa é 

o alaranjado de metila, um corante do tipo azo. Embora estas substâncias sejam muito úteis para

produção, não obstante, é despejado no ambiente, e esta ação é uma notável fonte de poluição,

primordialmente, em áreas hídricas, pois causam poluição estética e de eutrofização; bem como

pode originar subprodutos perigosos, que apresentam efeitos tóxicos e reduzem a penetração de luz

nas águas.

No mundo inteiro é crescente a preocupação com a liberação de tais rejeitos que podem 

degradar o ambiente e a saúde humana, de tal modo que já existem recursos para o desenvolvimento 

de novas tecnologias para o tratamento de locais poluídos pelos corantes, principalmente, a água 

poluída, todavia as diversas técnicas convencionais conhecidas para tratar a contaminação por 

corantes orgânicos em meio aquoso, no geral, apresentam deficiência no processo, ocasionado pelas 

propriedades da estrutura  molecular do material. Desta maneira, o intuito desta pesquisa é mostrar 

uma maneira de tratamento viável e sustentável para a poluição causado pelos corantes orgânicos 

em meio aquoso com a aplicação do Metal Organic Framework (MOF ou Rede Metálica Orgânica), 

substância inovadora que vem ganhando destaque nos últimos anos pelas suas grandes propriedades 

de adsorção e lavagem para reutilização, de Cobalto no corante orgânico sintético alaranjado de 

metila para aferir o seu poder de adsorção em certas situação que podem ocorrer na vida atual, além 

de promover um meio mais efetivo e rápido para reutilização da água poluída. 

2. METODOLOGIA

2.1 Curva de Calibração 

O primeiro processo realizado será a curva de calibração do alaranjado de metila, que consiste em 

identificar a fórmula da concentração do corante, para encontrar as seguintes concentrações a partir 

das análises feitas em um espectrofotômetro com o intuito de, futuramente, facilitar as análises.Para 

realizar a curva de calibração é necessária uma concentração qualquer que deve ser diluída em cinco 

concentrações diferentes, sendo elas 2,67 µmol. L-1 (1 mg. L-1); 5,34 µmol. L-1 (2 mg. L-1); 8,01 µmol. 

L-1 (3 mg. L-1); 10,69 µmol. L-1 (4 mg. L-1); e 13,36 µmol. L-1 (5 mg. L-1).Após isso, foi calibrado o

espectrofotômetro, de acordo com alguns estudos, o comprimento de onda utilizado para realizar as

medidas de concentração do corante é ƛmax=464 nm, banda característica do alaranjado de metila, mas

para obter melhores resultados o valor, será aproximado para ƛmax =465 nm.

2.2 Isotermas de Adsorção e Reciclagem 

O processo de isotermas de adsorção que são amplamente utilizadas nas descrições do 

progresso da adsorção, além de seu uso na investigação dos mecanismos de adsorção e equilíbrio do 

processo. Para começar os testes, colocará em frascos concentrações de 76,4 µmol.L-1(25 mg.L-1), 

152,8 µmol.L-1(50 mg.L-1) e 305,6 µmol.L-1 (100 mg.L-1) e as de 458,4 µmol.L-1(150 mg.L-1) e 611,2 

µmol.L-1(200 mg.L-1) a temperaturas de 293, 303 e 313 K em meio aquoso com PH natural do 

corante, em um processo com duração de 3 horas com todas com aspectos semelhantes. Primeiro, faz 

as cinco concentrações em 20°C, depois em 30°C e por último em 40°C para identificar como o 

processo de adsorção reage ao aumento da temperatura e a sua variação de adsorção de acordo com 

a concentração, mas também se ele se encaixa nas teorias de Freundlich ou Langmuir. 

A aplicabilidade destes modelos isotérmicos ao comportamento de adsorção tem como objetivo, a 

partir da avaliação de um coeficiente determinante, pois apresentam estudos teóricos descrevendo a 
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interação adsorvente e adsorbato na solução, apontando teoricamente, desta maneira, as 

características da superfície do adsorvente. 

2.3 Curva Cinética 

Neste processo, deve fazer ensaios para obtenção dos testes 76,4 µmol.L-1(25 mg.L-1), 152,8 

µmol.L-1(50 mg.L-1) e 305,6 µmol.L-1 (100 mg.L-1) e as de 458,4 µmol.L-1(150 mg.L-1) e 611,2 

µmol.L-1(200 mg.L-1) a temperaturas de 293, 303 e 313 K em meio aquoso com PH diversos, 

diferente da isoterma de adsorção que só é analisada após 3 horas, nesta etapa, será retirada uma 

amostra em momentos específicos que são 30(0,5h) minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas e 5 

horas. Tal experimento tem o objetivo de definir a velocidade da adsorção, sua capacidade e o 

momento em que o adsorvente e o adsorvido entra em equilíbrio, assim como uma relação química, 

neste trabalho será utilizado as relações de adsorção de pseudo-primeira e segunda ordens. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a aplicação da CO-MOF na adsorção do Alaranjado de metila obteve-se diversas informações 

importantes, como a influência da temperatura para a concentração de 305,6 µmol.L-1 (a), em que 

nota-se que o processo tem melhores resultados de adsorção na menor temperatura utilizada (293 K), 

portanto é um processo exotérmico em que libera energia para o ambiente; A influência do pH na 

adsorção(b), pode-se perceber a capacidade de adsorção da Co-MOF para o Alaranjado de Metila 

aumentar, rapidamente, à medida que o pH decresce 11,58 para 4,32, portanto há uma diminuição 

notória da capacidade adsortiva até atingir pH 1,70, conclui-se que a interação eletrostática 

desempenha um papel fundamental na adsorção; Isotermas de Adsorção para diferentes 

concentrações(c), em que observa-se que quanto maior for a concentração utilizada na adsorção, 

melhor será o processo de adsorção, isso ocorre, pois  o material começa a atrair mais moléculas do 

corante; Resultados dos testes da Pseudo-Segunda Ordem(d), no qual percebe-se que o modelo 

cinético encaixa-se perfeitamente e descreve a cinética de adsorção como um processo que ocupa dois 

sítios ativos; Curva de adsorção calculada a partir do modelo isotérmico de Freundlich e Langmuir em 

comparação com os valores experimentais para a mesma temperatura (e), pode-se perceber o modelo 

de adsorção realizado pela Co – MOF, sendo o de Freundlich que mais se encaixa e propõe um 

processo em que os sítios de ligação do adsorvente são ocupados exponencialmente, formando 

múltiplas camadas; Espectros infravermelhos para as amostras de Co-MOF antes e depois da adsorção 

do corante e após a lavagem(f), aqui observa-se a possibilidade da reutilização da Co-MOF e as 

mudanças que ocorrem após o processo e a lavagem, há a possibilidade de reutilização e os valores 

alcançados na 2° reutilização são de 83% do valor inicial baseado no 1° processo.  

Figura 1: Informações fornecidas pelas experimentações. 

   (A)  (B) 
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     (C)  (D) 

(E)  (F) 

Fonte: Autoral,2018 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados, pode-se perceber que a utilização da Co-MOF para a adsorção do 

Alaranjado de Metila é extremamente eficaz, principalmente em ambientes frios eu possuem pH 

ácidos, além disso o material possui uma capacidade heterogênea de sítios ativos que facilita o 

processo de adsorção e ainda tem a possibilidade de ser reutilizada com mais da metade de sua 

eficiência inicial. Portanto, a Co-MOF pode ser utilizada para a adsorção de corantes industriais que 

se encaixem no mesmo grupo do Alaranjado de metila, dessa maneira, realizando uma adsorção 

eficiente em relação aos métodos aplicados atualmente, além de promover uma perspectiva saudável 

e sustentável ao meio ambiente.  
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Depósito3R’s – Um sistema web para Adoção da Política dos 3R’s no IFRN 
Campus Apodi. 

BRITO, F. M. C.1; NETO J. B. M.2 e DANTAS, C. F. F.3
1,2,3 IFRN – Campus Apodi. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra. 

RESUMO 

O presente artigo descreve o processo realizado 
durante a estruturação e informatização do 
depósito do IFRN - Campus Apodi por meio de 
um sistema web, com intuito de trabalhar a 
reeducação ambiental e promover a 
conscientização e adoção da política dos 3R’s - 
Reduzir, Reciclar e Reutilizar. A proposta é 

utilizar o sistema como forma de auxiliar na 
amenização de efeitos econômicos e materiais 
decorrentes da extensa utilização de materiais de 
consumo em eventos e demais atividades 
realizadas no campus, de forma a incentivar o 
reuso e a reciclagem de tais materiais, evitando o 
desperdício de itens. 

ABSTRACT 

This article describes de process carried out 
during the structuring ang computerization of the 
IFRN – Campus Apodi through a web system, in 
order to work on environmental reeducation and 
to promote the awareness and adoption of the 
3R’s polity – Reduce, Recycle and Reuse. The 
proposal is to use the system to help reduce the 

economic and material effects of the economic 
and material effects of the extensive use of 
consumables in events and other activities 
carried out on campus, in order to encourage the 
reuse and recycling of such materials, avoiding 
waste of items. 

1. INTRODUÇÃO

A evolução dos meios proporcionou a humanidade novas relações de consumo, já que o 
homem passou a dominar o meio técnico e ter total controle da produção, independentemente do 
tempo da natureza. Assim, a todo momento são fabricados novos bens de consumo consequentes da 
grande demanda popular, caracterizando um ciclo vicioso. 

As consequências desse ciclo extenso vão além do lucro de empreendedores e fabricantes, ao 
impacto e degradação ambiental. Segundo a resolução Conama Nº001 de  janeiro  de  1986,  o impacto  

PALAVRAS-CHAVE:  Depósito. Sistema web. Política dos 3 R´s. Meio ambiente. 

KEYWORDS:  Deposit. Web system. Policy of the 3 R's. Environment. 
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ambiental é  definido  como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas 
que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população; as atividades 
sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; e a qualidade dos 
recursos ambientais. 

Assim, diante dos impactos causados pelo consumismo, salienta-se o acúmulo e descarte 
incorreto de lixo, que pela falta de serviço de coleta seletiva nas cidades torna-se um problema de 
difícil solução (IBGE,2017). Porém, atitudes tomadas pela população podem amenizar essa situação, 
já que segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos (Abrelpe), trinta 
por cento (30%) do lixo brasileiro pode ser reaproveitado. Uma das atitudes possíveis para a 
diminuição do acúmulo de lixo seria a utilização/aplicação do princípio dos 3R’s. 

O princípio 3R’s tem como objetivo a diminuição ou não geração de resíduos, assim como a 
preservação do meio ambiente, estimulando um consumo sustentável por parte da população, 
resultando além de tudo benefício econômico (Ministério do Meio Ambiente, 2017). ‘Reduzir’ 
representa a diminuição do consumo, atrelado a escolha de produtos com menor potencial para 
geração de resíduos. ‘Reciclar’ significa criar um produto a partir de um material já utilizado, por 
meios industriais ou artesanais, substituindo uma nova compra que consequentemente aumentaria a 
taxa de resíduos. ‘Reutilizar’, como o nome já deixa claro é reaproveitar um produto para a mesma 
função ou para outro fim, por muitas vezes materiais são descartados após apenas um uso, sendo que 
na maioria das vezes há potencial para reuso. 

Então, no contexto do Campus Apodi, observou-se que há um grande número de materiais 
retirados do almoxarifado para confecção de itens para eventos. Porém, a maioria desses materiais, 
após o uso, eram destinados ao depósito sem previsão de reuso, já que não podem voltar ao 
almoxarifado se não tiverem intactos, gerando acúmulo de lixo.  

Tendo em vista a grande aplicabilidade dos sistemas Web e a urgente necessidade da 
diminuição do impacto ambiental, o projeto Depósito 3R’S foi pensado. O projeto, a partir de um 
sistema Web, de forma prática, estrutura o armazenamento de materiais reutilizáveis em uma 
aplicação, como forma de facilitar a pesquisa por itens, o sistema é semelhante a um “depósito 
virtual”, onde os usuários podem cadastrar itens (já solicitados no almoxarifado e utilizados) para a 
reutilização, e solicitar materiais já cadastrados por outros usuários. Os materiais servem para a 
reutilização ou para a formação de novos materiais a partir de sua matéria prima. 

2. METODOLOGIA

No primeiro momento foi realizada uma pesquisa de análise de dados do almoxarifado, com 
intuito de investigar os tipos de materiais e os períodos em que eram mais solicitados. Com isso, 
foram construídos gráficos e quadros com esses dados e feita uma análise comparativa entre esses 
elementos. Também, foi desenvolvida, a partir de observações, a estrutura do sistema por meio do 
diagrama de casos de uso da UML que será usado posteriormente na fase de construção. 

Após isso, começa a elaboração de um sistema Web, tendo como objetivo a estruturação e 
informatização do depósito de forma prática, facilitando a busca por materiais. O sistema atua 
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agrupando itens com potencial para reutilização ou reciclagem, como forma a serem utilizados 
posteriormente, diminuindo assim o desperdício de materiais. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Análise de Dados 
Os dados foram obtidos por meio de uma consulta realizada no almoxarifado, disponibilizados 

por um servidor do setor. Foram analisados os números de saídas mensais e os eventos realizados nos 
anos letivos de 2014, 2015 e 2016. 

Ao analisar os gráficos resultantes da pesquisa, conclui-se que a maior retirada de materiais 
acontece em meses onde há eventos no campus, além disso, os materiais mais solicitados são E.V.A., 
TNT, isopor, cartolina e papel A4. 

3.2. Depósito 3R’s 
Diante do apresentado surgiu a proposta do Depósito 3R’s, sistema que informatiza o depósito de 

forma prática, de maneira a contribuir para a melhor reutilização de itens antes desperdiçados. O 
funcionamento do sistema acontece da seguinte forma: o usuário (servidor ou discente) pode cadastrar 
um item (ou mais) no sistema, o administrador por sua vez validará esse item, se o resultado for 
positivo, ou seja, se o item for válido, o cadastro é feito com sucesso e o item se torna disponível para 
a solicitação.  

Além do cadastro, ao usuário também é permitido solicitar um item do sistema, a cada 
saída/solicitação de item é feito um registro pelo administrador, como forma de manter maior 
controle. O item retirado ainda pode retornar ao sistema de duas formas, como o mesmo item, ou seja, 
como uma simples devolução, sendo também registrado pelo administrador, ou como um novo item, 
caso tenha sofrido modificações, nesse caso é feito um novo cadastro. 

Figura 1 - Página de login do sistema. 

O login no sistema é feito através da matrícula e senha do aluno, ou seja, do mesmo modo que os 
estudantes logam no SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública). 
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Figura 2 - Tela de cadastro de item. 

Para cadastrar um item, deve-se fornecer informações como título, descrição, quantidade, cor, 
entre outras. Após o cadastro ser aceito por um administrador, o item fica disponível para outras 
pessoas solicitarem no sistema. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O gasto com materiais no IFRN – Campus Apodi foi confirmado por meio das pesquisas 
realizadas, e ainda o descarte incorreto de tais materiais, sendo assim, o sistema web Depósito 3R’s 
foi desenvolvido. Porém, para melhorá-lo e disponibilizá-lo para a sociedade discente e doecente, 
busca-se atribuir a ele características de gamificação, e assim, torná-lo um sistema gamificado, 
fazendo com que se torne mais atrativo e utilizável. Além disso, após incluir no sistema as 
características de gamificação, a campanha do projeto terá início, para engajar melhor os participantes 
e tornar a participação do público mais intensa.  
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 
Diário de Bordo O diário de bordo é o caderno que contém 

passo a passo do andamento do projeto no 
período em que foi realizado. 

1 

2 Notebook Notebook para exibir o sistema web feito a 
partir da execução do projeto. 

1 

3 
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RESUMO 

O projeto Gamegreen corresponde a     
criação de um jogo que visa entre outras        
coisas, conscientizar e ensinar sobre a      
situação atual do agronegócio em relação ao       
uso de agrotóxicos no Brasil. Dado isso,       
desenvolvemos o jogo de plataforma em 2D       
que faz uso de sua narrativa para explicar ao         
jogador os aspectos históricos, geográficos,     

químicos e políticos relacionados ao uso de       
pesticidas em solos, alimentos, e cursos de       
água no território brasileiro. Através da      
interdisciplinaridade e da narrativa há a      
potencialização do aprendizado de modo     
gameficado e dinâmico, o que contribui para a        
aprendizagem do jogador, a quem     
entendemos ser um cidadão do mundo. 

PALAVRAS-CHAVE: Gameficação. Agrotóxicos. Ensino. Revolução Verde. 

ABSTRACT 

The Project GameGreen, refers about a      
creation of a game whose the objective is raise         
awareness and teach the questiono of the current        
situation of agribusiness and the use of       
agrochemicals on country. According to this,      
was developed a digital game on a 2d platform.         
This game, takes advantage of the narrative to        
explain to the players the historical, geographic,       

chemical and political aspects related to the use        
of pesticides in soils, food and water courses in         
the Brazilian territory. Using interdisciplinarity     
added to the narrative, we have the potential of         
learning through gamification and dynamicity,     
leading to a playful learning of the player,        
whom we understand to be a citizen of the         
world. 

KEYWORDS: Gamefication. Pesticides. Teaching. Green Revolution. 

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto refere-se às consequências da Revolução Verde, que teve seu início             
durante a década de 1950, em um cenário pós Segunda Guerra Mundial, quando muitos países               
tentavam se reestruturar economicamente e a fome era um problema que afetava grande parte da               
população do mundo. Tendo isso em vista, foi adotado um conjunto de medidas que visava ampliar                
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a produção agrícola, tendo como prioridade os países subdesenvolvidos e assim consequentemente,            
combater a miséria e a escassez de alimentos. 

Com o intuito de potencializar as práticas agrícolas tais medidas adotadas foram, e ainda são               
baseadas no uso indiscriminado de: agrotóxicos, adubos químicos, sementes transgênicas e da            
mecanização nas lavouras. O que de fato ocasionou um aumento na produção agrícola, porém, não               
exterminou a fome nos países de terceiro mundo, pois grande parte dos alimentos cultivados é               
destinado a exportação, abastecendo as nações mais ricas enquanto os países subdesenvolvidos            
ficam em contato direto com venenos e produtos químicos em uma tentativa de sanar a necessidade                
de outros. 

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o agronegócio é              
responsável por 23% do PIB brasileiro. O que torna o Brasil um grande produtor de alimentos                
vegetais e em consequência, um refém dos agrotóxicos. Isso se evidencia em uma pesquisa feita               
pela Fundação Oswaldo Cruz, que constatou que cada cidadão brasileiro consome anualmente uma             
média de 7 litros de pesticidas. Tal fato ocorre pois o veneno que é usado nas lavouras, acaba                  
chegando em nossa mesa através das frutas, verduras e hortaliças que consumimos, por conseguinte              
torna-se de suma importância a disseminação dessas informações para que mais brasileiros tenham             
noção do quão nocivo os pesticidas podem ser ao nosso organismo. 

Como exemplo de vegetal contaminado temos o pimentão, que está em primeiro lugar em              
um ranking feito pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) dos alimentos com maior              
contaminação por agrotóxicos, deixando para trás o morango e o pepino, em segundo e terceiro               
lugar, respectivamente. Contudo, mesmo com esses dados, a Anvisa ainda decidiu liberar o             
Benzoato de Emamectina em nosso país. Esse pesticida havia sido proibido na nossa nação em               
2010, pois há a suspeita de que ele possa causar graves danos ao nosso sistema nervoso. Segundo o                  
Secretário de defesa Agropecuária no Brasil, Luis Rangel, tal agrotóxico foi liberado, pois estima-se              
que sua proibição causou prejuízos ao setor agropecuário num valor maior que  11 bilhões de reais. 

No entanto, apesar dos ganhos monetários, não podemos ignorar o impacto negativo que o              
“coquetel” de agrotóxicos que consumimos tem em nossas vidas. Já que pesquisas feitas em 2015               
pela Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva) e o Ministério da Saúde revelam que              
pesticidas podem causar doenças como distúrbio de comportamento, má formação fetal, aborto,            
câncer e problemas neurológicos, mentais e motores. Tais informações não são surpreendentes, já             
que esse tipo de veneno até veio a ser usado até como arma de guerra. 

Em função disso, nosso objetivo é arquitetar e construir um jogo de plataforma 2D estilo               
roguelike e tornar esse produto de uso público disponível no github , permitindo que a medida que o                 
jogador acesse o game se possibilite ampliar os horizonte do conhecimento e por conseguinte,              
deixar nosso usuário mais crítico e reflexivo sobre a situação atual do agronegócio em relação ao                
uso de agrotóxicos no Brasil e assim atingirmos também, nossos objetivos específicos que são:              
ensinar de forma lúdica sobre as nuances do Agronegócio e as consequências da Revolução Verde               
no cotidiano das pessoas, dado o que o uso dos pesticidas representa, expondo o impacto negativo                
dos agrotóxicos cultivados em solo brasileiro. Visando assim, a reflexão dos jogadores.  

Nesse sentido, produzimos um jogo de plataforma chamado “Gamegreen : A Revolução dos            
Vegetais” onde o jogador terá que guiar o personagem principal, uma laranja orgânica chamada              
Hugo em uma jornada para combater os agrotóxicos que invadiram o seu reino. Durante a gameplay                
o personagem encontrará outros vegetais e de cada um deles obterá informações quantitativas e            
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qualitativas em relação aos pesticidas usados no agronegócio brasileiro. Os venenos serão os vilões              
e sempre que o herói toca em algum deles há um efeito consequente que consiste em oscilações e                  
falta de controle, simulando o quanto os pesticidas afetam o sistema nervoso central daqueles que               
entram em contato. 

Optamos por esta forma de ensino, já que em plena 4° Revolução Industrial, na qual a                
hiperconectividade está em alta e a internet é um meio ao qual muitos têm acesso podemos e                 
devemos inovar nossos métodos de ensino. Pois de acordo com Prensky (2001) “Nossos alunos              
mudaram radicalmente. Os alunos de hoje não são mais as pessoas para quem nossos sistema               
educacional foi desenvolvido” sendo assim, é de máxima relevância atualizar nossa forma de             
aprendizado. Com isso, chegamos à conclusão de que a melhor maneira de potencializar a forma               
como é passada o conhecimento que queremos transmitir seria através da gameficação do ensino.              
Tendo em consideração que “os bons videogames incorporam bons princípios de aprendizagem”            
(GEE, 2005, p. 34) princípios esses que, segundo os estudos de James Paul Gee poderiam e/ou                
deveriam ser usados pela escola ao favor da preparação dos discentes. 

2. METODOLOGIA

Para a construção desse trabalho foi feito previamente uma pesquisa na qual analisamos             
dados coletados por diversas instituições que estudam o agronegócio, temas como a Revolução             
Verde e agrotóxicos. Com as informações registradas, pensamos na melhor forma de transmitir tal              
conhecimento e optamos pela gameficação da aprendizagem, para a construção do jogo utilizamos             
duas plataformas, são elas: Engine Construct 2 , um programa que auxilia o desenvolvimento de              
jogos 2D onde trabalhamos toda a parte da programação e os códigos envolvidos no movimento do                
personagem, jogabilidade, construção de fases etc. E o Illustrator 2017, um editor de imagens              
vetoriais, onde construímos toda a parte gráfica, cenários, botões, personagens e balões de fala.              
Acreditamos que assim o usuário poderá aprender com a narrativa e as informações que serão               
apresentadas no decorrer do jogo enquanto se diverte com a jogabilidade e a interação possibilitada               
pelo game. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conseguimos criar um jogo de forma que, para nós, discentes do ensino Médio Técnico na               
área de Programação de Jogos Digitais se tornou uma maneira de aumentarmos as habilidades e               
competências próprias do curso, tendo a possibilidade de estarmos exercitando de modo prático as              
plataformas de construção dos games, aprendendo a manipular e criar dentro das linguagens de              
programação em que se vivencia o curso. Sendo assim, aprendemos a construir um jogo, indo da                
rede de planejamento até a execução, da criação até a publicidade do produto. E ainda, conseguimos                
através da utilização do game transmitir conhecimento e potencializar o aprendizado dos alunos             
referente ao agronegócio brasileiro e suas consequências ainda hoje. Não deixando de fora o atual               
cenário político do país em relação aos pesticidas, pois consideramos de suma importância que os               
brasileiros conheçam cada vez mais a sua pátria. Acreditamos que a melhor forma de conseguir isso                
é tornando o ensino dinâmico e estimulante, de modo que não se torne algo monótono e cansativo.                 
Assim, nossos jogadores poderão aprender enquanto se divertem e descobrem a trajetória do jogo.              
Despertando a curiosidade dos alunos em relação à história e a geografia de seu país, além dos                 
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eventuais interesses pela programação e o desenvolvimento de jogos. Abaixo, imagens do            
Gamegreen: 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do atual cenário político brasileiro, torna-se de suma importância que questionemos e            
busquemos saber mais sobre as escolhas que são tomadas pelos mandantes de nosso país, pois essas                
decisões afetam diretamente a biodiversidade da nossa nação e consequentemente, a população            
nativa. O Gamegreen nos promoveu a interação com plataformas de produção de jogos, edição de               
arte e construção de narrativa, permitiu pensar e criar arquitetura de games . Entendemos ainda que               
sua criação foi fundamental para nossa edificação como discentes do instituto e contribuiu para              
nossa identificação com o curso, pois assim pudemos por em prática aquilo que já vínhamos               
aprendendo, de modo que agora enxergamos o sentido de nossas disciplinas técnicas. E perante a               
nossa experiência, acreditamos ser necessário levar esse conteúdo para as escolas, deixar disponível             
para que haja apropriações diversas e dessa forma se torne um aprendizado lúdico, prático,              
interativo, e consequentemente se  partilhem conhecimento. 
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MATERIAL UTILIZADO 

Nº Material Descrição Quant. 

1 Notebook Através dele construímos e    
disponibilizamos o nosso jogo 

2 

2 Illustrator 2017 Programa para edição de arte e ilustração 1 

3 Engine Construct 2 Cuidamos da parte da programação 1 

‘1q

IV SECITEX /VI MOSTRA TECNOLÓGICA 

3242



••• 
■■ 
■■■
■■

INSTITUTO 
FEDERAL 
Rio Grande 

do Norte 


	1088.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	 Analise físico-química em combustível. Determinação de teor de álcool anidro combustível em gasolina do Tipo C. Disponível em: <http://www.abq.org.br/cbq/2014/trabalhos/3/5199-17417.html>. Acesso em: 20 de setembro de 2018.
	 Gasolina Automotiva. Disponível em: <http://www.ibp.org.br/services/DocumentManagement/FileDownload.EZTSvc.asp?DocumentID=%7B3D3E7B70-B8F1-42A7-AFF3-C48611D53170%7D&ServiceInstUID=%7BA792040F-E3D5-4209-91CB-5DD99CEADB13%7D>. Acesso em: 10 de Setembr...
	 RIBEIRO, Fabiana A. de Lima; FERREIRA, Márcia M. C.; MORANO, Sandra C.; SILVA, Lucimara R.; SCHNEIDER, René P. Planilha de validação: Uma nova ferramenta para estimar figuras de mérito na validação de métodos analíticos univariados. Quim. Nova, Vol....
	 RIBEIRO, F. S. Gasolina. Disponível em: <http://www.trabalhosfeitos.com/ensaios/Gasolina/971253.html>. Acesso em: 29 de Agosto de 2014.

	409.pdf
	1INTRODUÇÃO
	2REFERENCIAL TEÓRICO
	3METODOLOGIA
	3.1QUESTINÁRIO SOBRE A AVALIAÇÃO DA COMUNICAÇÃO NOS C

	4RESULTADOS E DISCUSSÕES
	5CONSIDERAÇÕES FINAIS 
	6REFERÊNCIAS

	977.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICO
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	6 REFERÊNCIAS

	932.pdf
	POLARISCÓPIO DIDÁTICO: UMA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
	RESUMO

	1 INTRODUÇÃO
	3 METODOLOGIA
	3.1 Projeto e construção

	4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	6   REFERÊNCIAS

	783.pdf
	O impacto das redes sociais na vida dos Jovens e ADOLESCENTES
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	424.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	219.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	651.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	3.1 Seleção da matéria prima
	3.2 Elaboração do mosto
	3.3 Análises físico-químicas do fermentado de manga
	3.4 Análise sensorial

	4 rESULTADOS alcançados/esperados e discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	223.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 METODOLOGIA
	3 RESULTADOS e Discussões
	4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	415.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 referencial teórico
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	252.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 Metodologia
	3 RESULTADOS e Discussões
	4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	5 REFERÊNCIAS

	1194.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	1108.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	2.1 Energia fotovoltaica e eólica

	3 METODOLOGIA
	3.1 Dimensionamento dos módulos fotovoltaicos
	3.2 Dimensionamento do aerogerador
	3.3 Dimensionamento do inversor

	4 RESULTADOS e Discussões
	4.1 Análise da viabilidade econômica do sistema.

	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	1121.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	1048.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	555.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	4.1 O trabalho do gestor escolar: entre o prescrito e o dito
	4.2 A gestão escolar na percepção dos entrevistados
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	641.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	941.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	410.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	274.pdf
	1  INTRODUÇÃO
	2  REFERENCIAL TEÓRICo
	3  METODOLOGIA
	4  RESULTADOS e Discussões
	REFERÊNCIAS

	970.pdf
	1. INTRODUÇÃO
	2. REFERENCIAL TEÓRICo
	3. METODOLOGIA
	4. RESULTADOS e Discussões
	5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	6. referêNCIAS

	1096.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	692.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 REFERENCIAL TEÓRICo
	3 METODOLOGIA
	4 RESULTADOS e Discussões
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	958.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 METODOLOGIA e resultados alcançados
	3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	905.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 METODOLOGIA
	3 RESULTADOS ALCANÇADOS/esperados e Discussões
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	344.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 METODOLOGIA
	3 RESULTADOS ALCANÇADOS/esperados e Discussões
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	AGRADECIMENTOS
	REFERÊNCIAS

	343.pdf
	RESUMO
	ABSTRACT
	1. Apresentação
	2. Metodologia
	3. Resultados Alcançados/Esperados e Discussões
	Considerações Finais
	Referências

	1019.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 METODOLOGIA
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	167.pdf
	1 INTRODUÇÃO
	2 METODOLOGIA
	2.1 Ato impulsivo e ato compulsivo
	2.2 Fatores que levam a impulsividade
	2.3 Aspectos do comportamento do consumidor online
	2.4 BASES BIOLÓGICAS DO CÉREBRO NAS SITUAÇÕES DE DESEJO SUPÉRFLUO
	2.4.1 Sistema 1 e sistema 2

	2.5 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO
	2.5.1 O site e seu desenvolvimento


	3 RESULTADOS ALCANÇADOS/esperados e Discussões
	CONSIDERAÇÕES FINAIS
	AGRADECIMENTOS
	REFERÊNCIAS

	539.pdf
	1. INTRODUÇÃO
	2. METODOLOGIA
	3. RESULTADOS e Discussões
	4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS

	Sem nome
	Sem nome



